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Milé, milí,
činíme se a Novinářskému inkubátoru se daří. Letní semestr
2022 začal za hlubokého covidu a záhy po jeho startu Putin
spustil válku. Jeden z našich prvních inkubovaných studentů,
František Kadlec, tak vyjel na slovensko-ukrajinskou hranici
coby reportér Českého rozhlasu.
Získali jsme už podruhé grant Velvyslanectví USA v Praze a
zahájili nový ročník veřejných debat o mediální obezřetnosti.
S organizací Fak(e)ticky jsme spustili cyklus novinářských
workshopů na středních školách.

POLITIKA

Navázali

jsme

spolupráci

s

Úřadem

vlády,

Zastoupením

Evropské komise a Evropského Parlamentu a rozběhli nový
projekt s pracovním názvem „Evropský novinářský inkubátor“.
V jeho rámci vyjelo pět studentek žurnalistiky na poznávací
cestu do Bruselu.
Přizvali jsme do týmu matadora české sportovní žurnalistiky
Martina Kézra a pod jeho mentoringem jsme uskutečnili
exkurzi do mediálního centra Světového šampionátu v hokeji.
Odsud studentské práce zamířily přímo do mediální reality a

KULTURA

na strany českých deníků.
Pomohli jsme odkomunikovat „neFestival Řetízkárna“ a spustit
záchranu

důlní

šatny

na

největším

československém

uranovém lágru v Jáchymově. Ve veřejné sbírce se na ni dosud
vybralo 220 tisíc Kč a objekt postavený mukly v 50. letech díky
tomu přetvoříme ve vzdělávací centrum.
Dva z našich inkubovaných reportovali z festivalu Metronome.
Všechny jarní přednášky jsme uskutečnili on-line a v tomto
čísle Nov-IN vám o tom referujeme v samém závěru.

HISTORIE

Chystáme další akce (viz. náš kalendář na webu), rozšiřujeme
tým a v úsilí nehodláme polevit. Budu moc rád, když u toho
budete nadále s námi.
Hodně stínu a málo války nám všem přeje,

Tomáš Bouška
zakladatel
Novinářského inkubátoru

SPORT - Mistrovství světa ve Finsku 2022
Někteří zběsilí fanoušci posílali tátu zpátky do uranového dolu, vzpomíná syn
hokejové legendy Gustav Bubník
Tampere - Jeho otec Augustin Bubník přivezl v devětačtyřicátém roce s československým národním týmem
zlato ze světového šampionátu. Vzápětí však po vykonstruovaném komunistickém monstrprocesu musel na
pět let vyměnit hokejový dres za muklovský mundúr v uranových dolech na Jáchymovsku. Po propuštění se
přeci jen mohl vrátit k milované práci mezi mantinely, byť tentokrát v roli kouče. Mezi jeho nejvýznamnější
štace se zapsalo angažmá ve Finsku, jehož reprezentační výběr vedl coby hlavní trenér. Právě pod jeho
taktovkou seveřané historicky poprvé porazili Čechoslováky. A ve Finsku se mu narodil i syn Gustav, který
nějakou dobu vyrůstal v Tampere, tedy dějišti letošního hokejového šampionátu. Známý herec a dabér nyní po
třech dekádách vydává v reedici svědectví o svém otci. „Jsem rád, že knihu pokřtil trenér Kari Jalonen,“ říká
Bubník v rozhovoru pro Novinářský inkubátor.

Herec a dabér Gustav Bubník s finským překladem knihy Ztracená léta: Příběh hokejového zločinu přímo ve finské hokejové síni
slávy. Zdroj: Markéta Plachá, Novinářský inkubátorů.

Po letech se vracíte na „místo činu“. Změnilo se Tampere oproti tomu, jak si jej vybavujete z dětství?
Dobře si pamatuji centrum, které se téměř nezměnilo. A to je dobře, protože je moc pěkné. Hodně se mi ale líbí nové
architektonické zásahy, které jsou vydařené a působí citlivě. Z místního továrního komplexu udělali muzea a za
nimi vystavěli celý areál obytných domů, které pokračují v tom samém přenádherném duchu. Člověk ani pomalu
nepozná rozdíl mezi továrními budovami a kancelářemi. S výjimkou pár větších budov zde nevyčuhuje nic
monstrózního. Když už se tady objeví vyšší dům, tak je nahoře restaurace s vyhlídkou.
Do jedné hospody jste také zavítal. Pivnice Ohranjyvä je známá tím, že svým štamgastům nechává vyrobit vlastní
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půllitry se jménem. Jeden takový zde má i váš otec, a Vy jste měl

GUSTAV BUBNÍK

možnost z něj pít. Jak Vám pivo z otcova půllitru chutnalo?
Náramně! Ohranjyvä je památná místní restaurace. V roce 1965 ji
založil Johani Linkosuo, u kterého jsme ze začátku bydleli. Říkal si
chudý pekař z Tampere. Ve skutečnosti to ale byl finský milionář,

Gustav Bubník je český herec a dabér.

který vlastnil síť pekáren po celém Finsku. A protože byli s mým

Je synem legendárního hokejisty a

tátou kamarádi, tak tam spolu chodili na pivo. Když jsem zjistil, že

trenéra Augustina Bubníka. Narodil se

pekárny strejdy Jusiho stále fungují a rozrůstají se, měl jsem

23. 4. 1962 v Bratislavě.

obrovskou radost.

Od dětství účinkoval v řadě filmů a
Po prvním hokejovém vítězství Finů nad Československem údajně

seriálů (Jak utopit dr. Mráčka aneb

přicházely Vašemu otci výhružné dopisy, lidé vám házeli do oken

konec vodníků v Čechách, Pan Tau).

dlažební kostky, a dokonce vám i rozbili auto. Měl jste strach?

Svůj

Ano, měl. Ostatně byl to jeden z důvodů, proč si nás táta vzal k sobě do

Charliemu Sheenovi nebo Josef Carda

Finska. Někteří zběsilí fanoušci si prostě chtěli vybít vztek a tátovu

Jonu Cryerovi.

hlas

propůjčil

například

práci považovali za zradu. Ve výhružných dopisech mu chodily
vzkazy, třeba aby se vrátil zpátky do uranového dolu.
Jak vypadá pohled na Finsko očima malého chlapce ve Vašich vzpomínkách?
Já jsem byl ve Finsku od podzimu roku 1967 do jara 1969. Ze začátku jsme bydleli přímo na hlavní třídě tady v
Tampere u bývalého reprezentačního finského brankáře Juhani Linkosua. Byl to tatínkův dobrý kamarád. Musím se
ale přiznat, že si z té doby spíše pamatuji už jen fragmenty obrazů, které se mi teď po návratu vybavují.
Co následovalo pak?
O prázdninách jsme se přestěhovali do Tapioly, která tehdy byla předměstím Helsinek. Vyrostlo tam nádherné nové
sídliště, o kterém se říkalo, že je nejmodernější v Evropě. Bylo postavené de facto v lese. Toto období už si vybavuji
celkem zřetelně. Jezdili jsme se sestrou do školy pro děti zahraničních zaměstnanců, takže jsme poznali různé
spolužáky z celého světa.
Neměli jste problém s jazykovou bariérou?
Ve škole nás učili němčinu a finštinu. Finsky jsem se ale naučil i díky tomu, že jsem s ostatními kluky běhal po
venku a hrál si s nimi. V té době jsem mluvil poměrně dobře.
Domluvíte se finsky i dnes?
To ne. Pamatuji si už jen pár základních slovíček jako děkuji, dobrý den, nazdar, sluníčko, stůl a podobně. Finština se
svými patnácti pády je trošku záludná, a navíc hodně používá přípony. Pokud člověk gramatiku běžně nepoužívá, tak
ji rychle zapomene.
Neměl jste naopak po návratu zpět do vlasti problém s češtinou?
To určitě ne. Maminka se s námi doma učila. A celou dobu se u nás vlastně mluvilo pouze česky. Když jsme přijeli
zpět do Československa, šel jsem rovnou do druhé třídy, musel jsem ale udělat rozdílové zkoušky.
Váš otec zanechal výraznou stopu ve sportovní historii, neméně důležitý je ale morální rozměr jeho příběhu
politického vězně. Jste na něj pyšný?
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No jejda, to tedy jsem! A právě tohle všechno dohromady mě stále žene k tomu, abych jeho příběh rozšířil i
do povědomí ostatních.

Augustin Bubník se jako trenér zapsal i do finské síně slávy. Zdroj: Markéta Plachá, Novinářský inkubátor

Vedl vás tatínek odmala ke sportu?
Sportoval jsem všemožně, tak jako snad každý malý kluk. S kamarády jsme ustavičně hrávali fotbal a tenis,
na chatě zase badminton. Hokej jsem samozřejmě hrál také, bruslit jsem se naučil na Štvanici. Fotbal jsem
hrál závodně za místní oddíl Davle a hokej za Motorlet. Když potom táta začal trénovat Slávii, přestoupil
jsem do tamějších žáčků. Pak jsem si ale v patnácti letech bohužel přivodil úraz kolene, a tím to víceméně
skončilo. V tu dobu jsem ale naštěstí udělal zkoušky na konzervatoř, takže jsem začal chodit na herectví s
tím, že si občas zasportuji.
Na filmovém plátně jste se ale objevil už v deseti letech. Jak se to stalo?
Maminka s babičkou byly kulturně založené. Babička jednou slyšela v rádiu, že hledají děti na konkurz do
Dismanova rozhlasového dětského souboru. Přihlásil jsem se, a oni mě vzali. Úplně první moje věc byla
detektivka pro děti Záhada obrazu svatého Šebestiána. Pan režisér Ludvík Ráža si mě potom zapamatoval, a
tak jsem byl obsazovaný do dalších filmů a seriálů. Tehdy jsem vstoupil do kultury a dá se říct, že jsem z
toho vlaku už nevystoupil.
Na záři reflektorů jste ze své branže zvyklý. Nyní jste se ale v Tampere ocitl před objektivy kamer v úplně
jiné pozici; při křtu knížky Ztracená léta: Příběh hokejového zločinu. Byl jste nervózní, zda vše proběhne v
pořádku?
Nervózní jsem byl opravdu hodně, protože je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý. Je to knížka o
tatínkovi, který tady dodnes má veliké renomé a hodně lidí si ho pamatuje. Navíc křest probíhal dva tisíce
kilometrů od České republiky a vše se zařizovalo přes e-maily. Kde se tato událost přesně odehraje, se
definitivně rozhodlo až před týdnem. Nakonec vše dobře dopadlo, dokonce ve finské hokejové síni slávy.
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Co bylo hlavním impulzem vydat knihu v reedici a přeložit ji poté i do finštiny?
Na tohle téma dlouhodobě připravujeme hraný celovečerní film. Během přípravy jsme zjistili, že nehokejová,
ale i hokejová veřejnost a fandové ten příběh téměř neznají. To mě donutilo knihu před dvěma lety vydat v
České republice v reedici. Jelikož je zde ve Finsku tátovo renomé obrovitánské, tak jsem si říkal, že by bylo
dobré příběh předložit i zdejšímu publiku. Navíc se zde letos koná i mistrovství světa a já jsem rád, že Kari
Jalonen na křest dorazil a společně se mnou knihu pokřtil.

Křtu knihy se účastnil i nynější hokejový trenér českého národního týmu Kari Jalonen, který bavil svými historkami.
Zdroj: Markéta Plachá, Novinářský inkubátor

Právě trenér Jalonen má teď za úkol postavit náš
národní tým znovu na nohy. Myslíte, že se mu cíl jeho

PŘÍBĚH O AUGUSTINU BUBNÍKOVI

mise podaří naplnit, stejně jako se to kdysi v

Autory knihy Ztracená léta, příběh hokejového

opačném gardu podařilo Vašemu tatínkovi?

zločinu jsou Vladimír Škutina a Robert Bakalář.

Pevně věřím, že ano. Ona je to taková fráze, postavit

Dílo pojednává o pozapomenutém příběhu

český hokej na nohy. Podle mě na nohách stojí pevně.

zatčení a odsouzení téměř všech hokejistů

Teď přišel někdo zvenčí s jasnou vizí a disciplínou. Já
předpokládám, že naši čeští kluci mu věří, stejně jako
tenkrát Finové věřili mému tatínkovi a bezmezně

národního týmu v roce 1950.
Poprvé byla kniha vydána v roce 1990, následně
v reedici. Dne 25. 5. 2022 ji ve finském překladu

plnili všechno, co po nich chtěl. Díky tomu se jim také

pokřtil v hokejové síni slávy v Tampere trenér

nakonec podařilo vyhoupnout se nahoru. Proto věřím,

českého reprezentačního týmu Kari Jalonen.

že se to povede i našim hráčům. Byl bych ale rád,

Na

kdybychom se opět vrátili zpátky na nejvyšší příčky.

celovečerní film jehož premiéru tvůrci plánují

Alespoň na pětiletku – to by mohlo pro začátek stačit.

motivy

předlohy

se

již

připravuje

na rok 2025.

Tomáš Kolátor, student UPOL
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Bratři na mistrovství světa: Nesmrtelní Olimbové, Zohorna tentokrát jen jeden
Tampere/Helsinki – Zahrát si se svým bratrem na profesionální úrovni v ledním hokeji, to už je sám o sobě
kumšt. Některým šťastlivcům se však takový kousek povedl i na kluzišti mezinárodním, neřkuli přímo na
mistrovství světa. Několik sourozeneckých dvojic se objevilo i na uplynulém šampionátu ve Finsku.

Norští bratři Mathis (vlevo) a Ken Andre (vpravo) Olimbovi. Zdroj: IIHF.com

Pokud byste chtěli hledat v některém z reprezentačních mužstev sourozence, je lepší začít u týmů, které nenáleží k
absolutní světové špičce. Tento pátrací postup je navýsost pochopitelný; v předních hokejových zemích panuje mezi
hokejisty výrazně větší konkurence. Ostatně považte sami: v Kanadě, tradiční to „Mekce“ ledního hokeje, je podle
webu IIHF aktuálně registrovaných 76 899 dospělých mužských hráčů. Z nich však v nejlepší lize světa NHL působí
pouhých 310 borců. Ano, těmito počty představuje Kanada oproti aktuálním šampionům z Finska (27 995
registrovaných dospělých) poměrně výrazný extrém. Přiléhavě ovšem ilustruje, s jak mizivou pravděpodobností se
může na vrchol vyšplhat více členů jedné rodiny.
Nicméně i v zemích patřících do „TOP 6“ se najdou výjimky. Například v českém dresu se v dobách trenéra Miloše
Říhy proháněli po ledě v jednom útoku všichni tři bratři Zohornové. Do NHL se v posledních letech prosadila dvojice
amerických bratři Hughesových - a zářná budoucnost nejspíš čeká i nejmladšího z talentem obdařené sourozenecké
trojice, jehož loni draftovalo New Jersey. Každý švédský fanoušek si pak vybaví dvojčata Sedinova, Češi a Slováci
zase zavzpomínají na bratry Šťastné.
Ale pojďme zpátky na letošní setkání hokejové smetánky v Tampere a Helsinkách. Na finském ledě tentokrát sice
neměl zkušený český reprezentant Hynek Zohorna po boku ani jednoho ze svých sourozenců, v několika jiných
týmech se však bratrské dvojive sešly.
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Ale pojďme zpátky na letošní setkání hokejové smetánky v Tampere a Helsinkách. Na finském ledě
tentokrát sice neměl zkušený český reprezentant Hynek Zohorna po boku ani jednoho ze svých sourozenců,
v několika jiných týmech se však bratrské dvojice sešly.

Z trojice bratří Zohornů se na finském ledě předvedl jen prostřední Hynek. Zdroj: iDnes.cz

Bez Olimbů ani ránu
Nejvíce ikonické bratrské duo na uplynulém mistrovství světa nejspíše představovali Ken Andre a Mathis
Olimbovi z Norska. Spolu to na mezinárodních kláních včetně olympiády táhnou nepřetržitě už od roku 2010.
Výjimkou byl pouze šampionát před třemi lety v Bratislavě, kdy nedorazil starší Mathis.
Oba neodmyslitelně patří ke každoročním hlavním tahounům týmu, poslední dobou se však bodově přeci jen
více daří třiatřicetiletému Kenovi Andremu, jenž si letos připsal pět kanadských zářezů na hokejce. O tři roky
starší Mathis na tomto šampionátu poprvé nastoupil s kapitánským céčkem na dresu. Této pocty se přitom
dočkal až na svém čtrnáctém mistrovství.
S otcem na střídačce
Klasickou ukázkou pravověrné hokejové rodiny jsou bratři Tim a Kevin Bozonovi. Francii totiž reprezentoval už
jejich děda Alain, tatínek Philippe to v devadesátých letech dotáhl dokonce do NHL a rovněž pravidelně
nastupoval i za zemi galského kohouta. Starší Tim se narodil v době otcova angažmá v St. Louis Blues, což je
mimochodem důvod, proč má kromě francouzského i americké občanství (podle amerického ius soli, neboli
„práva místa“). Zato Kevin přišel na svět až po Philippeho návratu do Francie.
Hokejově oba vyrostli ve švýcarské Ženevě a Tima dokonce draftoval Montreal, i po šesti letech strávených v
zámoří se ale do nejlepší ligy světa nikdy neprosadil. Na profesionální úrovni zatím bratři ve stejném klubu
nenastupovali, pravidelně se však setkávají na reprezentačních srazech. Letošní turnaj ve Finsku se stal jejich
prvním společným působištěm na světovém šampionátu. A co víc: rodinnou „sešlost“ doplnil i otec obou
hokejistů, takto hlavní kouč francouzské reprezentace.
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Jensenovi ne, Lauridsenovi ano
Dánští bratři Lauridsenovi se poprvé setkali v jednom klubu teprve v roce 2020. Od té doby společně nastupují za
švédské Malmö. Oba obránci mají za sebou i štaci v zámoří, kde se lépe dařilo staršímu Oliverovi, jenž odehrál i
šestnáct zápasů za Philadelphii.
Na světových šampionátech nastupuje dánské duo pravidelně, přičemž poprvé se to oběma bratřím povedlo už v
roce 2013. A přítomnost obou beků se, jak vidno, setkala s přízní ze strany trenérů – od té doby nemělo Dánsko oba
Lauridseny v mužstvu pouze jednou, když mladší Markus před čtyřmi lety paradoxně vynechal domácí turnaj, který
jeho země pořádala poprvé v historii.

Bratři Jaroslav a Jiří Holíkové společně oblékali nejen dres národního mužstva. Zdroj: hokej.cz

Lotyši s českou kapitolou
Poslední bratrská dvojice není pro znalého českého hokejového fanouška žádným překvapením. Jednatřicetiletý
Roberts Bukarts s bohatými zkušenostmi z KHL přišel do extraligy v sezóně 2015/16, kdy se upsal Zlínu. Od té doby
vystřídal ještě Třinec, Spartu, a nakonec zakotvil ve Vítkovicích. Právě ve Zlíně se také krátce potkal s o pětiletku
mladším Rihardsem, jenž ale záhy odešel zpět do zahraničí. přidal o šest let později. Od té doby se společně podívali
na každý šampionát i olympijské hry. Mimochodem, slibnou kariéru má před sebou i jejich sedmnáctiletý bratr
Rodzers, který figuruje na soupisce juniorského týmu Curychu. A získal i reprezentační ostruhy, když si za Lotyšsko
zahrál na mistrovství světa „osmnáctek“.
Možná jste při sledování posledního světového šampionátu narazili i na další hráče se shodným příjmením, ať už v
případě Kostnerů v dresech Itálie, německých Müllerů či Philippsů v týmu Velké Británie. Nenechte se ale zmást. V
těchto případech se skutečně jednalo pouze o shodu jmen. Za zmínku mimochodem stojí, že za Dánsko se ve Finsku
představili hned tři hráči s příjmením Jensen, kteří však také nejsou nijak rodinně spřízněni. V Dánsku jsou na tom
Jensenové totiž dost podobně jako u nás Novákové.
Nejeden fanoušek z malé země v srdci Evropy se stále živými vzpomínkami na bratrské klany Holíků, Kaberlů,
Kovářů i zmiňovaných Zohornů však již teď netrpělivě vyhlíží další pozoruhodná rodinná setkání mezi mantinely.
Jonáš Majtyka, student UPOL
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Rakousko - Velká Británie
23. 5. 2022, Tampere

Wukowits, Heinrich, Nissen,
Rafft, Schneider

5:3

Myers, Dowd, Nielson

Předzápasový rozbor:
Rakušané vstoupili do turnaje slibně, když se jim na nájezdy podařilo porazit favorizované Česko, o body
obrali také Lotyše a Američany. Prohra s Nory je však odsoudila k boji o záchranu. A co hůř, seveřané ztratili
právě s Brity, kteří se tak dostali na dostřel. Vzhledem k pravidlu o vzájemném zápase by ostrované v
případě plného bodového zisku Rakušany přeskočili, byť by měly oba týmy stejně bodů.
Rakouský nároďák se s tím britským na mistrovství světa potkává po dlouhých 28 letech. Rakušané
naposledy deklasovali Brity 10:0. Od té doby se oba týmy utkaly pouze dvakrát, oba zápasy skončily podobně
jako ten z roku 1994 – jasnou výhrou Rakouska. A i co se týče statistik v dosavadním průběhu turnaje,
vycházeli z nich lépe hokejisté zpod Alp. Britské přesilovky totiž byly žalostné, s úspěšností pouhých sedmi
procent byly nejhorší ze všech týmů. Rakušané naopak patřili mezi nejlepší týmy v oslabení, úspěšnost 86%
jim vynesla v tomto ohledu čtvrté místo. Vyrovnaná gólmanská dvojice Starkbaum-Kickert byla dalším
důvodem dobře fungující defenzivy Rakušanů.
Na lavičkách se proti sobě postavily dvě persony, které jsou u reprezentačního kormidla několik let a svůj
tým vedly již na několika šampionátech. Švýcar Roger Bader se stal hlavním koučem Rakušanů v sezóně
2016/17 po úspěšných angažmá u mládežnických výběrů. Jeho protějškem je Peter Russell, který Brity
převzal, když hráli až třetí nejvyšší skupinu a během dvou let je dostal mezi 16 nejlepších. V současné době
se sedmačtyřicetiletému Skotovi daří i na klubové úrovni, když na začátku minulé sezóny převzal
augsburgské pantery, hrající nejvyšší německou hokejovou soutěž.
K vybudování dobrého týmu je zapotřebí stabilních opor. Takovou našel Peter Russell v Jonathanu
Phillipsovi, nejstarším hráči celého letošního šampionátu. Devětatřicetiletý veterán na minulém mistrovství
oslavil stovku reprezentačních startů, avšak i přes pokročilý věk je velmi platným hráčem, a především
lídrem kabiny. Tahounem týmu vedeným Rogerem Baderem je bezpochyby bývalý útočník brněnské
Komety Peter Schneider, největší humbuk je však kolem nejmladšího hráče na soupisce Marca Kaspera.
Tento supertalent by měl být teprve čtvrtým rakouským hokejistou draftovaným v prvním kole NHL. Půjde
tak ve stopách Marca Rossiho (draftován v roce 2020 týmem Minnesota Wild), který se nyní snaží
probojovat do nejprestižnější ligy světa. Před nimi se to podařilo pouze Michaelu Grabnerovi (2006,
Vancouver Canucks) a Thomasi Vanekovi (2003, Buffalo Sabres).
Matěj Holaň, student UPOL

.
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Drama plné zvratů. V rozhodujícím utkání zvítězili Rakušané, statečný výkon
Britů na záchranu nestačil
Tampere - Urputný souboj o všechno s obrovským nasazením. Takový byl dramatický duel mezi hokejovými
trpaslíky Rakouskem a Velkou Británií. Před závěrečnou třetinou ještě Rakušané prohrávali o dvě branky, po
obratu a konečném vítězství 5:3 však právě oni slaví setrvání v elitní společnosti nejlepších týmů světa.

Nokia Arena ve finské Tampeře. Zdroj: Matěj Holaň

Rozhodující moment utkání nastal v 58. minutě. Viditelně unavení a nadoraz hrající Britové nedokázali dostoupit
neobsazeného Thomase Raffla. Nikým neobtěžovaný kapitán rakouských hokejistů tak vsítil vedoucí branku. Pak
už zbývalo „jen“ udržet vedení a pojistit jej gólem do prázdné branky při soupeřově závěrečném tlaku v šesti
hráčích. „Je to neuvěřitelné,“ radoval se těsně po zápase rakouský útočník Lukas Haudum. „Myslím, že jsme si
vítězství celkově zasloužili. Odehráli jsme skvělý turnaj a ukázali jsme, že můžeme hrát proti velkým týmům,“
ohlédl se Haudum za mistrovstvím.
Jeho tým byl sice mírným favoritem, nejcennější turnajové vítězství se však proti houževnatému soupeři nerodilo
snadno. Když v 19 hodin a 20 minut místního času vhodil dánský rozhodčí Frandsen puk do hry, bylo těžké
odhadovat, kdo ze souboje odejde jako vítěz.
Britský tlak
Během nervózního úvodu utkání si ani jeden z týmů nedokázal vytvořit souvislý tlak. To se změnilo až v deváté
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minutě, kdy za hru vysokou holí putoval na trestnou lavici rakouský obránce Wolf. Britům se v přesilovce podařilo
své soky uzavřít v obranné třetině a jen díky brankářskému umu zkušeného matadora Starkbauma se jim
nepodařilo skórovat.
Ostrované díky povedené přesilovce převzali otěže zápasu, nebezpečnou teč Davida Phillipse však dokázal
Starkbaum zlikvidovat. Rakušané se začali do tempa dostávat až ve 14. minutě, jejich povedenou pasáž však
zbytečným faulem ukončil o čtyři minuty později Manuel Ganahl. Museli se tak opět stáhnout před Starkbauma,
tentokrát však už Britům ve skórování nezabránili, když po velkém tlaku z dorážky skóroval Matthew Myers.
Šťastná teč
Gól do šatny jako by Rakušany opařil, do druhé třetiny vstoupili katastrofálně. Po chybě v rozehrávce se ve 22.
minutě s notnou dávkou štěstí prosadil Robert Dowd, když bruslí tečoval nahození Cada Neilsona. Ten si připsal již
druhou asistenci v zápase.
Rakouští hokejisté po dvougólovém náskoku soupeře notně riskovali, a málem se jim to vymstilo. Během několika
minut se dvakrát ocitl některý z britských hokejistů v samostatném úniku - poprvé to byl Evan Mosey, podruhé
střelec prvního gólu Myers.
Zdálo se, že aktivní Britové nehodlají připustit drama a nadějné vedení si pohlídají, závěrečné dějství však přineslo
nečekanou zápletku i následné rozuzlení. Rakouští hokejisté se totiž po druhé přestávce konečně vzchopili a začali
Brity přehrávat.
Nejprve v přesilovce snížili na 1:2, když Bena Bownse prostřelil Ali Wukovitz. Rakušané najednou působili jako
polití blahodárnou živou vodou, namísto kýženého vyrovnání však přišla nepříjemná studená sprcha. Cade Neilson
si ke dvěma asistencím připsal i gólový zářez, když potrestal zmatečnou rozehrávku Rakušanů. Zničehonic se ocitl
sám před Starkbaumem, který tentokrát zázračný zákrok vykouzlit nedokázal.
Rakouská kanonáda
Rakouský tým však dokázal bleskově odpovědět. Pouhých šedesát devět vteřin po Neilsonově trefě se prosadil
obránce Dominique Heinrich. Brance předcházela výstavní přihrávka Lukase Hauduma. O čtyři minuty později už
bylo vyrovnáno, když na 3:3 srovnal Benjamin Nissner. Ten se po zmatcích za bránou Bownse dokázal nejlépe
zorientovat a se štěstím protlačil kotouč mezi betony britského gólmana.
Následovala přelomová čtvrtá branka z produkce rakouského kapitána Raffla. Při hře Britů v šesti pak korunoval
vítězství Rakušanů jejich nejlepší hráč na šampionátu Schneider. V čem tkvěla proměna rakouského týmu?
„Trenéři toho o přestávce nemuseli moc říkat," prozradil kapitán Raffl. „Do konce sezony zbývalo dvacet minut hry,
každý hokejista ví, že se v létě ohlédne za sezonou a nechce říkat jen 'měl jsem´ nabo ,mohl jsem'.Našli jsme svou
hru a díky Bohu jsme nakonec zabrali a zvítězili,“ dodal šťastný kapitán.
Naopak pro Brity skončilo slibně rozehrané utkání zklamáním. „Na turnaji jsme se přesvědčili, že žádný náskok
není bezpečný a zápasy končí až v šedesáté minutě," posteskl si po utkání obránce Dallas Ehrhardt. „Klobouk dolů,
soupeři bojovali a zvládli to nakonec lépe než my. Nám naopak nebylo přáno,“ dodal.

Matěj Holaň, student UPOL
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Manuál českého předsednictví aneb odpovědi na pět zásadních otázek
Blíží se české předsednictví v Radě EU. Prim budou hrát podle všeho témata Green dealu, digitalizace,
bezpečnosti nebo migrace. České politiky, diplomaty a úředníky navíc čeká malé déjà vu při vyjednáváních o
energetické bezpečnosti, avšak v naprosto pozměněných mezinárodněpolitických kulisách.

Novinářský

inkubátor přináší odpovědi na pět často kladených otázek.

Novinářský inkubátor zamířil do Bruselu. Zdroj: Karolína Lamaczová

Partnery budou České republice Francie a Švédsko, které bude přebírat předsednictví po České republice.
Podle jakých kritérií se určuje, který ze států má předsedat Radě Evropské unie?
Původně se v roli předsednictví členské státy mezi sebou střídaly podle abecedy. Dnes však o pořadí rozhoduje
velikost států, délka členství v unii, a také priority v konkrétních politických oblastech. Česká republika se
stane předsednickou zemí již podruhé, premiéru si „odbyla“ v roce 2009.
V médiích se často zmiňuje předsednické trio. Co to reálně znamená?
Trio tvoří země EU, které po sobě následují v předsednictví. Společně konzultují, co se bude řešit, a sdílejí
společný program. A protože se státy střídají po půlroce, tento společný program stanoví klíčová témata a cíle,
kterými se poté během předsednictví bude Rada EU zabývat, na dobu osmnácti měsíců. Při výběru programu
by se členské státy měly částečně držet aktuálně probíraných unijních témat, ale každá členská země z tria
může připojit svá hlavní témata.
Co budou Češi v čele EU řešit především?
Do začátku předsednictví zbývá ještě měsíc, takže detaily se teprve pilují – leccos však nicméně můžeme
téměř s jistotou odhadnout již nyní. Předsednictví se určitě neobejde bez témat Green dealu, digitalizace,
bezpečnosti v Evropě, ale také migrace, která se aktuálně odehrává ve znamení probíhajícího konfliktu na
Ukrajině.
Jak válka na Ukrajině ovlivní předsednictví?
V odpovědi na tuto otázku si vypomůžeme slovy premiéra Petra Fialy pro ČTK. "Je jasné, že české předsednict-
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ví bude výrazně ovlivněno ruskou agresí na Ukrajině a jejími důsledky. Určitě jedním z velkých témat českého
předsednictví musí být energetická bezpečnost a energetická soběstačnost," uvedl šéf českého kabinetu.
Jak vypadala situace v roce 2009? Dají se obě předsednictví srovnávat?
V roce 2009, kdy Česko poprvé předsedalo Radě Evropské unie, řešila česká vláda především následky
ekonomické krize. Shodou okolností i tehdy patřila mezi pilíře českého předsednictví energetika, a i tehdy byly
hlavními aktéry sporu o plyn Ukrajina a Rusko. Jedním z největších úspěchu českého předsednictví byla právě
diplomatická dohoda mezi oběma zeměmi, týmu v čele s premiérem Mirkem Topolánkem (ODS) se úspěšně
podařilo vyjednat kompromis přijatelný pro obě strany.
V březnu 2009 však došlo k vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě a pomyslné eurounijní žezlo tak převzal
premiér úřednické vlády Jan Fischer. Jeho vláda předsednictví bez viditelnějších problémů dokončila.
Karolína Lamczová , studentka UPOL
Zdroje informací: press trip EU, euroskop.cz, eu2022.cz, mzv.cz

Prima chřestová sezóna
Pojem okurková sezóna všichni známe a jeho kolorit není nutné přílišně osvětlovat – léto na chatě, u rybníka,
na plaveckých bazénech, nanuky u stánku a následná jízda na kole domů. Spojení chřestová sezóna jsem si
vytvořila jako protipól k té okurkové – naleštěná, oficiální a hodně nabitá. Letošní (nejen) metaforická
chřestová sezona se odehrávala v Bruselu - a co víc - v Evropském parlamentu.

Studentky UPOL před budovou Evropského parlamentu. Zdroj: Monika Le

Brusel jsem si vždy představovala jako staršího, přívětivějšího a rozumnějšího sourozence Prahy. Ohromné
skleněné budovy a nespočet oficiálně vyhlížejících lidí s visačkami na krku a telefony neustále na uchu.
Evropský parlament je jako včelí úl, kde všichni zdánlivě přesně ví, co mají dělat. Všude je spousta lidí,
návštěvníků i zaměstnanců…. A mezi nimi jsme se proplétali my, přebíhaje z místnosti do místnosti podle toho,
kdo nám ze svého nabitého rozvrhu věnoval kus svého drahocenného času.
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Sezona pro sklízení „bílého zlata“ (vlámského chřestu)
trvá od pozdního dubna do brzkého června. Pravý chřest
po Vlámsku se podává s omáčkou s vejci a rozpuštěným
máslem, a jako jeden z vegetariánů jsem ho v restauraci
Evropského parlamentu měla hned několikrát. V obleku
přebíhat ze schůzky s europoslanci na setkání s Věrou
Jourovou a mezitím si k obědu dát chřest je pro mě jako
vysokoškolskou studentku, poměrně pochopitelně, za
normálních okolností nepředstavitelná záležitost. A pro
jednou na tom současná inflace nenese největší vinu.
Po skončení oficiálního programu následuje vytoužená
(a snad i zasloužená) sprcha a alespoň půlhodina
nicnedělání, kdy vstřebáváme vše, co jsme ten den
slyšeli a viděli. Vyměnit nepohodlné oblečení a boty za
něco, v čem můžeme prozkoumávat „normální“ Brusel a

rychle

ven!

Malá

porce

hranolek

o

velikosti

průměrného tupláku a pivo v přilehlé hospodě, toť
opravdový Brusel.

Hlavní město Belgie není jen o oficiálních budovách. Zdroj: Karolína Lamaczová

Kolemjdoucí muži mají povolené kravaty, ženy zase vyměnily lodičky za tenisky. Sluncem rozpálené ulice
pomalu chladnou a ulice žijí jaksi jiným životem než přes den. Během dne nás leckdo nabádá, ať určitě
vyzkoušíme chřest, protože je jeho sezóna. A dodávají, že bez hranolek a piva to není pravý Brusel.
Brusel, který jsem si představovala před příletem, nebyl ani z poloviny tak barevný, přívětivý a plný života. Ano,
oficiální, rychlý, naleštěný a zahalený oblakem institucionální exkluzivity, kterou vám zaručí zářivě žlutá
kartička, kde je v rohu napsáno PRESSE, ale se západem slunce i ti oficiální lidé usedají k pivu. Místo zásadních
diplomatických rozhodnutí náhle řeší (nikterak snadné) dilema: kečup, nebo majonéza?
Chřestová sezona ve finále není jen o delikatese, která se sklízí pouhých pár týdnů v roce, ale o tom, že po
náročném a nabitém dni si na zasloužené hranolky do Maison Antoine rozhodně zajde i Věra Jourová, jak nám
koneckonců sama potvrdila.
Barbora Zůnová , studentka UPOL

Příjmy žen v EU se mají vyrovnat těm mužským, jinak hrozí sankce

Zahlazování příkopů mezi muži a ženami je pro část českých politiků jedním z volebních „taháků“, někteří se
mu naopak spíše vyhýbají. K první skupině patří zástupci České pirátské strany. Proč se nadále v 21. století
stává, že muži jsou v EU odměňováni o 13 procent lépe než ženy, i když jsou na téže pozici? A co na to samotná
Unie – snaží se nespravedlnostem zabránit? Blíží se snad konec této „bezvýchodné“ situace? Zástupci českých
Pirátů v europarlamentu mají jasno.

14.

POLITIKA - Novinářský inkubátor v Bruselu
Před dvěma lety představila Evropská komise „Strategii EU pro rovnost žen a mužů 2020-2025“ a vzápětí přišla s
návrhem závazné transparentnosti při odměňování, o kterém nedávno Evropský parlament hlasoval. „Česko má
jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování mezi muži a ženami. Tato směrnice počítá s tím, že každá firma, která
bude mít takzvaný pay gap na srovnatelných pozicích větší než 2,5 procent, bude muset objektivně vysvětlit, proč
to tak je. A případně zavést opatření, aby se tyto rozdíly vyrovnaly,“ vysvětluje europoslankyně Markéta
Gregorová s tím, že bude záležet na jednotlivých státech, jak toto pravidlo zahrnou do svých zákonů. „Jisté je, že
to pomůže k narovnání platové nerovnosti, která má samozřejmě neblahé důsledky hlavně na ženy, které žijí
samy, matky samoživitelky nebo seniorky,” míní Gregorová.
Stejné příjmy? Pouze na papíře
Pozdvižení kolem platů ovšem není v EU
žádnou novinkou. Již původní smlouvy z
roku 1957 upozorňují na zásadu stejné
odměny za stejnou práci. Proč tedy tato
.

pravidla po bezmála sedmi dekádách
stále v praxi neplatí? Evropská unie tvrdí,
že odstranění platové nerovnosti mezi
pohlavími je jednou z jejich hlavních
priorit. Komise tak přijala strategii pro
rovnost mužů a žen, která měla podnítit
rovnost na vedoucích pozicích a boj proti

Zdroj: newsroom.bathnes.gov.uk

genderově podmíněnému násilí. Před jedenácti lety spatřil světlo světa „Pakt pro rovnost mužů a žen“ a po
stejnou dobu se v EU slaví „Evropský den rovného odměňování“, označující počet dnů, které ženy musí
odpracovat navíc, aby vydělaly stejnou částku jako muži.
Diskriminuješ, zaplatíš!
Loni pak Komise zveřejnila plán, který má přinutit zaměstnavatele, aby sdělovali informace o platových
.
nerovnostech svým zaměstnancům. Pokud nedojde k odstranění rozdílů, může firma nebo instituce dostat
nemalou pokutu. Zaměstnavatelé již během pohovorů budou muset sdělovat na vyžádání zaměstnance výši mzdy
i případné rozdíly v tom, co si kdo vydělá. Před deseti lety dokonce komisaři navrhovali zavedení rovnoměrného
dělení mužů a žen do vedoucích pozic, potažmo většího prosazení žen, avšak marně.
Ale zpět ke směrnici. Pirátský europoslanec Marcel Kolaja normu oceňuje. „Firmy nad padesát zaměstnanců
budou muset anonymně zveřejňovat platy svých zaměstnanců. Ti se tak budou moci podívat, kolik berou jejich
kolegové na srovnatelných pozicích, a zda tam není nějaká nerovnost. Tyto údaje budou přístupné i pro lidi, kteří
se do firmy hlásí, což kandidátům ušetří čas a zaměstnavatele motivuje k férovému odměňování.” soudí Kolaja.
U Čechů změna neprošla
V europarlamentu si návrh vedl úspěšně. Kdyby ovšem hlasovali pouze Češi, norma by neprošla. Tlačítko s
nápisem „pro“ zmáčklo pouze pět poslanců, osm jich bylo proti a stejný počet se hlasování zdržel. Pro znalce
českých příjmů může být tento výsledek zarážející; vždyť v letošním roce by musely české ženy pracovat o celých
šedesát dní déle, aby se vyrovnaly loňským platům mužů. Rozdíl ve mzdách činil dokonce šestnáct procent, což
je ještě vyšší číslo, než celkový výsledek EU.
Zuzana Dudková , studentka UPOL
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NÁZORY ČESKÝCH EUROPOSLANCŮ:
Maso roste i bez zvířat vs. Přežvykováním ke konci lidstva
Měla by Evropská unie i nadále významně dotovat živočišnou výrobu? A pokud ano, jak? I takové otázky
zazněly na debatě europoslanců k tématu Green Dealu, tedy souboru politických iniciativ Evropské komise,
jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální, a půdě Evropského
parlamentu. Novinářský inkubátor byl u toho, a tak ve vlastní anketě přináší názory čtyř českých zástupců v
eurounijních parlamentních lavicích.

Zdroj: Monika Le, Novinářský inkubátor

Výsledky studie
Studie ekologické organizace Přátelé Země z roku 2021 uvádí, že bezmála patnáct procent skleníkových
plynů ve světovém měřítku vzniká ze živočišného zemědělství. Za neustálý růst živočišného průmyslu
může podle autorů i vysoká míra dotací do tohoto odvětví. Mezi lety 2015 až 2020 globální společnosti
na výrobu masa a mléčných výrobků inkasovaly od 2.500 investičních firem, bank a penzijních fondů
v Evropě i Severní Americe 478 miliard dolarů.
Z farmy na vidličku (Farm to Fork)
Jedná se o strategii, kterou poslanci Evropského parlamentu schválili v říjnu loňského roku. Má za cíl
zlepšit udržitelnost zemědělské a potravinářské výroby a životní pohodu (welfare) zvířat, což je
zásadní pro zajištění potravinové bezpečnosti. Nedávný tlak agrární lobby však vedl k tomu, že
europoslanci hlasovali pro usnesení, které odmítlo význam udržitelnosti a navýšilo peněžní toky pro
zemědělsko-potravinářský průmysl. Strategii Z farmy na vidličku tento postup ohrožuje.
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CO SI MYSLÍTE O DOTACÍCH EU DO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY? JAKOU MÁ TOTO
ODVĚTVÍ BUDOUCNOST?

Mikuláš Peksa (Piráti):
Hlavní problém spatřuji zejména ve špatně nastaveném centrálním
systému dotací. Tři velké frakce – Evropská lidová strana (EPP), Strana
evropských socialistů (PES) a Obnova Evropy (New Europe) vytvořily
dohodu a zamítly pozměňovací návrhy na chemizaci průmyslu, tedy stále
rostoucí využívání výrobků chemického průmyslu a chemických metod, a
snížení dotování do živočišného průmyslu. Momentálně si každá členská
země více či méně dělá, co chce, zatímco se do tohoto sektoru neustále
„nalévají“ další peníze.

Ondřej Knotek (ANO):
Bílkoviny lze nahradit kupříkladu takzvaným neživočišným masem. Maso
dnes již roste. Ještě jsem to nezkoušel, ale údajně i dobře chutná. Narostlý
steak by mohl chutnat stejně dobře, jako ten z krávy. Dotace jsou
podchyceny správným směrem, ale zda-li je tento směr dostatečný, na to si
každý musí odpovědět sám.

Luděk Niedermayer (Top 09+STAN):
Ačkoli je v Česku Green Deal poměrně populární, lidé se nechtějí omezovat.
Při nastavování politik je důležité se snažit udržet lidi takzvaně na palubě,
a proto si myslím, že razantnější kroky v zemědělství, přestože by dávaly
numericky smysl, nejsou to první, s čím bych začínal. Společnost se
dokáže výrazně posunout ve snižování emisí k ochraně klimatu a krajiny
opatřeními, která jsou méně kontroverzní.
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Alexandr Vondra (ODS):
S nuceným přetvářením lidí na vegetariány nesouhlasím. Domnívám se,
že pokus udělat z lidí přežvýkavce, by znamenal konec lidstva. Jsem pro
férový život zvířat a omezení dotování velkých zemědělských korporací,
ale vegetariána ze mě nikdo neudělá.

Aneta Robenková , studentka UPOL

Slídící oko Velkého bratra, nebo kýžená ochrana bezbranných?
BRUSEL – Odhalovat, oznamovat a odstraňovat. Trojlístek povinnosti ukládá Evropská komise
poskytovatelům online služeb v aktuálně diskutovaném kontroverzním návrhu nového nařízení. Kvůli
kontrole pornografie a sexuálního zneužívání dětí na internetu mají členské státy EU dokonce zřídit
speciální úřady. Osud předlohy nyní mají ve svých rukou europoslanci. Jisté je jedno: mezi českými
zástupci rozhodně nepanuje shoda, natožpak nadšení.

Zdroj: Monika Le, Novinářský inkubátor

Nová pravidla, která komise představila 11. května, se týkají především poskytovatelů přístupu na internet,
telefonních služeb nebo třeba e-mailové pošty. Na svých webech či v aplikacích by měli vyhodnocovat rizika
šíření dětské pornografie či takzvaného groomingu (tedy navazování kontaktů s dětmi na sítích se záměrem
jejich zneužití). Následně by se je měli snažit snižovat. Dohlížet na ně v jednotlivých členských státech mají
povinně vzniklé nové úřady. A jejich pravomoci nebudou zanedbatelné; v krajních případech mohou přikázat i
skenování soukromých zpráv uživatelů.
Ochrana, nebo špehování?
Je to de facto povinnost šmírovat ve všech soukromých konverzacích nebo cloudových úložištích, nehledě na
koncové šifrování,” hodnotí návrh pirátský europoslanec Marcel Kolaja.
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Eurokomisaři však veřejnost ubezpečují, že soukromí lidí se nařízení nedotkne. „Oznámení mají zásadní význam
pro to, aby bylo možné zahájit vyšetřování a zastavit zneužívání děti, pokud k němu již dochází. Návrh stanoví
společnostem jasnou povinnost odhalovat a hlásit zneužívání dětí, a to se silnými zárukami ochrany soukromí
všech, včetně dětí,” tvrdí komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.
Technologie, které budou sexuální zneužívání dětí odhalovat, však budou plně v režii poskytovatelů. „Přesné
pravomoci služeb budou velmi úzce vymezovat silná bezpečnostní opatření – řeč je pouze o programově řízené
kontrole případného nelegálního obsahu. Není to nepodobné programům, které jsou již nyní v běhu,” vysvětluje
další člen Komise, její místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas.
Oficiálně se návrh na parlamentní půdu zatím nedostal, mezi českými europoslanci však už stihl rozpoutat
vášnivé diskuse. „V oblasti kyberbezpečnosti jsme většinou zajedno, ale v tomto případě se odehraje velká bitva,“
předpokládá europoslankyně za ANO Dita Charanzová. Někteří z jejích kolegů totiž považují záměr komisařů za až
příliš citelný zásah do soukromí. „Piráti považují tento návrh za naprosto nepřiměřený prostředek. Jde o prolomení
soukromí všech nevinných lidí bez ohledu na to, jestli něco páchají, nebo ne,” argumentuje Kolaja.
Rodinné foto jako porno
Bude zamýšlená zvýšená kontrola účinná? I o tom pirátský europoslanec pochybuje. „Stejně jako vám ve spamu
skončí e-mail, mohou se s mnohem větší chybovostí generovat zprávy o nahém dítěti, které jste vyfotili u bazénku
a jeho obrázek posíláte babičce. Můžete tak zčistajasna skončit na policii, protože jeden a tentýž obrázek může,
nebo nemusí být dětskou pornografií,” dodává Kolaja.
Souzní s ním i další český hlas v eurounijních kuloárech lidovec Tomáš Zdechovský, podle něhož je hranice mezi
bezpečností dětí a prolomením soukromí nebývale tenká. „Šíření dětské pornografie je odporná prasárna! Je nutné
s tím bojovat. Nesmíme jít ale z extrému do extrému. Proto chci od Komise slyšet detailní kroky, jak chce
postupovat,” napsal politik na svůj twitterový účet.
Charanzová ovšem připouští, že někdy může být upřednostnění technologií před soukromím namístě. „Například v
případě děti. Musíme se podívat na to, jak je to technicky proveditelné. Zatím jsme na začátku,” podotýká
poslankyně.
Covid jako katalyzátor
Oproti rozháranému parlamentu zní hlas komisařů rezolutně: nárůst sexuálního zneužívání dětí na internetu v
zemích EU je v posledních letech alarmující – a je tedy nutné v souboji s kyberzločinem řádně přitvrdit. „Je
šokující, kolik se na internetu šíří materiálů souvisejících s pohlavním zneužíváním dětí. A je ostuda, že
celosvětovým centrem šíření těchto materiálů je Evropa. Naskýtá se tedy otázka: kdo má zasáhnout, když ne my?”
ptá se Schinas.
Problém rapidně vzrostl s pandemickou situací. Podle analýzy Europolu došlo během lockdownu v souvislosti se
sexuálním zneužíváním dětí k výraznému nárůstu aktivity na internetu, včetně nelegálních webů. Poptávka po
dětské pornografii se v některých členských státech EU zvýšila až o čtvrtinu. Počet nahlášených dětí vystavených
groomingu pak od roku 2020 meziročně narostl o více než 16 procent.
Ivana Syrovátková , studentka UPOL
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Snadné je žít! To předvedla kapela Mig21 ve spojení se symfonickým orchestrem
Národního divadla na pražském Metronomu
Tři roky kvůli covidu 19 vyčkávali pořadatelé festivalu Metronome Prague na jeho uskutečnění. Divákům
se však čekat vyplatilo. Poslední červnový víkend v areálu Výstaviště Praha vystoupila jak přední jména
světové hudební scény, tak tuzemští umělci. Heslo letošního ročníku znělo „Naplno. Naživo.“ Na závěr
programu jeho poslání podtrhla skupina Mig21 se svým ojedinělým projektem SymfoMig ve spolupráci se
symfonickým orchestrem Národního divadla.
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Jiří Macháček roztančil téměř všechny v prostranství Křižíkovy fontány. Zdroj: Barbora Dvořáková

„rozptylovat“ a ubírá se úplně jiným směrem. Zbývá totiž necelá půlhodina do začátku jednoho z
nejočekávanější koncertů závěrečnéČást davu se však písněmi belgických muzikantů ho večera. „Chlapecká
taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5“, jak se Mig21 sami titulují,

na ČT stagei uvede úplnou

novinku. Tou bude poměrně netradiční fúze. Jejich popový repertoár okoření hudební um a nadšení více než
šedesáti členů orchestru Národního divadla.
Prostory u Křižíkovy fontány se pomalu, ale jistě začínají zaplňovat. Lidé sedí na lavičkách, postávají na
schodech a skalní fanoušci hrnoucí se přímo pod podium již nemají šanci dostat se blíže. Zástupci všech
generací nadšeně očekávají velkolepou show. Bouřlivě vítají první umělce klasické hudby pod vedením
dirigenta Jaroslava Kyzlinka, kteří přichází ladit své nástroje. Už v tuto chvíli cítím, že budeme svědky
nezapomenutelného zážitku.
O kvalitním vystoupení nevypovídá jen scéna plná rekvizit a dekorací, ale i atmosféra, která v amfiteátru

20.

KULTURA - Metronome Prague Festival
panuje. Potlesk a výkřiky doprovází příchod frontmana Jiřího Macháčka a dalších čtyř členů kapely. Úvodní
„modlitbu“ za Discoboha po zpěvákovi opakuje snad každý, komu to jeho hlasové dispozice umožňují. V této
chvíli začíná u Křižíkovy fontány téměř dvouhodinová party se vším všudy. Naplno si ji užívají obě strany,
diváci i účinkující. Dav hltá každý Macháčkův pohyb a každou tóninu, která vychází z jeho úst. Nechybí nic, co
by měl každý správný večírek mít – konfety, skvělá nálada, dobrý mok a spodní prádlo létající vzduchem. Při
písni Kalhotky si sundej dvě tanečnice první scény opravdu odhazují vše, co skrývají pod svými sukněmi. A že
toho není málo.
Zaznívají všemi známé skladby jako Malotraktorem nebo Hej kámo. Tančím, zpívám, užívám si. Avšak při
prvních slovech písně Snadné je žít se mi zatajuje dech. Spojení klasických nástrojů a sboru, který celkovému
dojmu dodává kouzlo, mě přivádí k zamyšlení. Stojím tu obklopená stovkami cizích lidí, všichni se na sebe
mačkáme. Kdyby se na mě v tramvaji přitisklo

jen jedno neznámé tělo, ohnala bych se nebo bych se

minimálně cítila nepříjemně. Teď na tom ale vůbec nezáleží. Momentálně nás totiž něco spojuje. Žijeme
stejným okamžikem. Vzájemně po sobě koukáme, usmíváme se a z našich úst se dere část refrénu danou
situaci nejlépe vystihující písně: „Snadné je žít!“ Dochází mi, že opravdu je. Po dlouhé době jsem součástí
festivalu takového rozměru. Uvědomuji si, že konání vlastně jakékoliv akce v dnešní době není samozřejmostí.
Žijeme v době nejistoty, a proto bychom si měli užívat každé chvilky, vstřebávat plnou silou i ty nejmenší
zážitky. Mého kelímku s pivem se dotýká půllitr pána vedle mě. Ťukáme si a chvilka prozření končí.

Na podiu byla k vidění pořádná show. Zdroj: Barbora Dvořáková

Pokračujeme dál, protože večer ještě nekončí. A to ani ve chvíli, kdy kapela oznamuje konec koncertu. Každý
jedinec na místě však ví, že ještě minimálně jedna píseň zazní. Je to tak. Skladba Slepic pírka, kterou jsme si
skupinově poctivě „vytleskali“, se stává tou nejlepší tečkou nakonec. Nikomu z nás se ještě nechce opouštět
tak příjemně a naprosto přirozeně rozjetou atmosféru, avšak každá legrace

má svůj konec. Naprosto

spokojená, nabitá dojmy a pozitivní energií tak odcházím zpracovávat své pocity nad další sklenicí zlatého
štěstí.
Barbora Dvořáková
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První den Metronome Festivalu: Nick Cave pomáhal vyrovnat se jak se ztrátami
svými, tak i cizími
Letos se po tříleté pauze opět uskutečnil oblíbený pražský hudební festival Metronome. Kvůli covidu 19 museli
pořadatelé akci několikrát odložit, ale divákům se čekání vyplatilo. Několik stageií, nabitý lineup, bohatý
doprovodný program... To vše se poslední červnový víkend událo na Výstavišti v Holešovicích. Na své si přišli
jak příznivci české hudební scény, tak i posluchači vybraných zahraničních hvězd. Mezi jednu z těch
největších, které v Praze vystoupili byl Nick Cave, kterému patřil zahajovací večer.

Nick Cave kázající zaplněnému Výstavišti. Zdroj: Filip Rabenseifner

Na místo dorážím s dostatečným předstihem, tedy ještě před otevřeným bran samotného festivalu. Je zhruba
půl čtvrté odpoledne, ve čtyři by měly být vpuštěny masy nedočkavých fanoušků Nicka Cavea, akorát že… Tam
žádné nejsou! Před vchodem stojí vzorně v řadě asi desítka lidí, kteří však po otevření areálu nezamířili vystát
si své místo u pódia, ale nejspíš někam na pivo. Není se čemu divit, hlad po mezilidském kontaktu je po více
než dvou a půl letech přiškrceného režimu bez větších veřejných akcí velký. Přesto ve mně někde hluboko
dříme mírný strach o to, aby se dnešní večer nezapsal do historie jako návštěvní propadák.
S naprostou přesností o půl šesté otvírá celý festival ukrajinská elektro-folklorní kapela GO_A, jejichž
vystoupení je s kombinací prvků elektroniky a tradičního ukrajinského folkloru strhujícím náhledem do
moderní východní hudby. Tou dobou už se prostor před pódiem pomalu plní, zejména v částech, kde jeho
střecha vrhá do hlediště stín – vedro je totiž úmorné.
O uvolňující, pozitivní atmosféru se posléze postarala valašskomeziříčská Mňága a Žďorp. I když se ve většině
jedná už o pány v letech, spolehlivě dokázali rozproudit krev v žilách. Tou dobou už prostranství před pódiem
zaznamenávalo minimálně tisícerého návštěvníka. Ve vzduchu začínalo být pozvolna cítit, že se blíží vrchol
večera a že se o propadák rozhodně jednat nebude.
Zatímco na hlavní scéně už probíhaly přípravy na hřeb prvního festivalového dne – Nicka Cavea. V amfiteátru
Křižíkovy fontány zahajovala program festivalu Lenka Dusilová se svým Řeka Ansámblem, který je sestaven
zejména z členů kapely Květy. Předvedla zde svůj hypnotický set, který byl emočně velice intenzivní.
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O nejsilnější zážitek se však patřičně postaral Nick Cave. Ten během své přes dvě hodiny trvající show kázal,
žadonil, křičel, trpěl, a i přes to, jak charismatický a ‚velký‘ člověk to je, nebál se skrz hudbu a texty ukázat svou
slabost a zranitelnost. Spoustě lidí ukázal, anebo se alespoň snažil ukázat, jaký svět opravdu je, že víra není
jednoznačná a jak moc těžké je skutečně v něco věřit. Kdo jiný by totiž mohl lépe vědět, co doopravdy smutek je
a jak těžké je neztratit víru v cokoliv než člověk, jemuž v posledních letech odešli už dva synové. Jeho sugestivní
projev působil místy až nepříjemně, ale zároveň příjemně nepříjemně a očistně. Nejvíc tak působil Caveův pokus
zpracovat a vyrovnat se se smutek ze ztráty synů právě ve skladbě Bright Horses. Je psána srdcem. Do očí se mi
draly slzy, když jsem si uvědomil, že i přes všechnu tu bolest se snaží jít dál, aby našel víru a naději v této době
mimořádného utrpení. Je to jako by smutek otevřel nový transcendentní portál v jeho vědomí. Koně se stávají
metaforou paměti jeho synů anebo spíše jejich divokého, bezstarostného ducha s hřívou plnou ohně. A Nick si
představuje, jak sedí po jejich boku a drží je za ruku. Ví, že vzpomínky nejsou náhradou za skutečné syny, ale už
je znaven ze vší té logiky a snahy uvědomit si a vysvětlit si, co se stalo.

Nejen australský zpěvák dokázal zaplnit prostor před Metronome stageí. Zdroj: Filip Rabenseifner

Caveův setlist byl protkaný i dalšími emotivními, duši drásajícími skladbami jako I Need You anebo Waiting For
You, ale i energickými, punkem ovlivněnými From Her to Eternity, Get Ready To Love, ale i meditativní Ghosteen
Speaks z prozatím posledního alba.
Atmosféra celého koncertu byla elektrizující. Zcela zaplněná plocha i tribuny vyvrátily mé vnitřní obavy o
neúspěchu pátého, avšak dvěma covidovými roky poznamenaného ročníku festivalu. Kapela The Bad Seeds,
doplněná gospelovým triem, které dodávalo skladbám naprosto jedinečný rozměr, byla skvěle sehraná – chemie
na pódiu fungovala bravurně a přenášela se tak i do publika. Energický, po kontaktu zřetelně toužící Cave bral za
ruce své fanoušky, kteří ho vzývali jako boha. Jejich dlaně si tisknul na hruď s otázkou: „Cítíte, jak mi tluče
srdce?“
Většina návštěvníků poté zamířila na Moon Stage, kde v zaplněném vnitřním pavilonu holešovického
Výstaviště hudební večer završila folkrocková stálice Čechomor. Na poměrně malé, komorní scéně vytvořili pro
několikasethlavý dav energickou atmosféru opravdové afterparty. Ani tak jsem se ale nezbavil příjemně
nepříjemného pocitu z koncertu Nicka Cavea a kapely The Bad Seeds. Takhle velká emocionální intenzita zabere
zřejmě více času na zpracování.
Filip Rabenseifner
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Chátrající památky po jáchymovských lágrech chytají druhý dech. Objevují je
studenti i veřejnost
V Česku je jen málo regionů s tak pohnutou historií, jakou má Jáchymovsko. Za posledních sto let se v kraji
podepsaly praktiky nacistů, komunistů i drsné přírodních podmínky Krušných hor. Nacistický a hlavně
komunistický režim se postaraly o to, že se výraz Jáchymov prakticky stal synonymem pro útlak a otrockou
práci v tamních trestaneckých pracovních táborech. Prošlo jimi na 70 tisíc osob, přesto ale fyzické stopy po
útlaku lidí postupně zanikaly, teď se to pomalu začíná měnit a zájem o tato místa začíná růst.
Stojíme na zvlněné louce nad lesem mezi
chatami rekreantů. Fouká silný vítr a asi
30

studentů

a

studentek

střední

zdravotnické školy z Karlových Varů se
ošívá zimou ve svém letním oblečení.
Jsme na místě, kde stával pracovní tábor
Rovnost. Na první pohled to ale vůbec
není poznat. V okolí jsou rozesety chaty se
zahrádkami a bazény, které tu vyrostly v
uplynulých šedesáti letech.
Neumíme

si

představit,

že

se

něco

takového postaví třeba v Terezíně. Tímhle
místem prošly tisíce lidí, kteří tady trpěli,“
komentuje Tomáš Bouška ze spolku
Političtí

vězni,

který

zde

funguje

a

pomáhá zachovat alespoň pár památek
na osud zdejších táborů, ale stará se i o
Budova bývalé muklovské převlékárny, o jejíž vykoupení se snaží Spolek

komentované prohlídky pro studenty i

Političtí vězni.cz. Zdroj: Archiv Novinářského inkubátoru

zájemce z řad veřejnosti.

V rámci svých aktivit se spolek také rozhodl zrekonstruovat jedinou stojící budovu, pamatující chod tábora – šatny,
kde se vězni převlékali do fáraček, takzvanou řetízkárnu.
Stadion namísto památníku
„Valná většina lidí mají chaty a pozemky od někoho překoupené a s historií tohoto místa se seznamovala až později.
Nechci to úplně omlouvat, já bych si tady chalupu nekoupil, ale snažím se to pochopit,“ doplňuje Bouška.
Se zapomněním se ale nepotýkají jen zbytky tábora Rovnost, podobný osud tu má celá řada památek po táborech a
dolech. „Na místě největšího zdejšího dolu vyrostlo biatlonové závodiště. Kdybychom tam neumístili informační
ceduli, nedozví se lidi o historii toho místa vůbec nic,“ říká Tomáš Bouška.
Avšak v místech původních baráků pro vězně a sídel dozorců, které nahradily víkendové chatky, nepanuje mezi
rekreanty a aktivisty nevraživost.
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Podle Boušky jsou například rekonstrukci řetízkárny místní naklonění a snahy o její záchranu respektují.
Podporu mají i v památkářích. „Přesto, že se tu hodně a necitlivě stavělo, už teď památkáři neumožňují budování
apartmánů nebo nových chalup,“ dodává Bouška s tím, že to by mělo k zachování místa také přispět.
Studenti – budoucí zdravotní sestry a maséři – poslouchají výklady, zapisují si poznámky do pracovních listů,
které jim rozdali učitelé. Pracují v nich s jednotlivými příběhy vězňů a snaží se vcítit do jejich situace.
„Myslím, že se nás o tom ve škole snaží naučit i proto, abychom mohli být empatičtí a uměli se vcítit do lidí, kteří
tímhle prošli,” říká Káťa, studentka druhého ročníku zdravotnické školy. „Podle mě to byli hrdinové a museli být
strašně silní,” doplňuje ji spolužačka Nasťa. Na Jáchymovsku není poprvé, přesto ji jeho minulost ale překvapila.
„Vůbec jsem nevěděla, že tady byly nějaké takové tábory,” říká Nasťa.
Naopak Káťa už o nich něco málo tušila. Přesto se na místě táboru Rovnost ocitla poprvé. „Tyhle výlety jsou ale
výjimečné, nejezdíme takhle často. Jsme vždycky rádi, když se něco nového dozvíme. Je dobře, když nás k tomu
někdo vede,“ říká.
Osvětu občas potřebují i učitelé
Studenti zdravotnické školy z Karlových Varů sem míří v doprovodu svých učitelů každý rok. „Jako učitelka
dějepisu to vnímám jako mou misi. Myslím, že by to děti měly vědět,“ říká Martina Laitlová. Slovo mise v tomto
případu není úplně nadnesené. Počet hodin, ve kterých se tomuto tématu může věnovat je malá a prostor pro
výuku o této látce si tak musí vybojovat. „Třeba antiku zvládám probrat za dvě hodiny. Snažíme se, abychom byli
na konci prváku za první světovou válkou. V druháku pak končíme právě tady v Jáchymově – děláme si takový
depresivní konec školního roku,“ směje se Laitlová.
S bojem o čas má zkušenost i její kolega Rudolf Kardoš, problém podle něj nastává už na základních školách. „Na
základce většinou skončí druhou válkou a na ty nejmodernější dějiny nevyjde čas. Myslím si, že někdy je to i
záměrně. Přitom se jedná o velmi hluboké a emotivní odhalování blízké minulosti. Často o ní ale neví ani rodiče
a děti se o dějinách těchto míst dozvídají až od nás.“
Zážitky s emotivními reakcemi studentů má Kardoš právě i z Jáchymovska. „První reakcí je otázka: Proč nám
tohle ještě nikdy nikdo neřekl? a druhou je Proč je to tu tak hnusný a nikdo se tady o to nestará?“ vzpomíná na
odezvu studentů Kardoš.
Překvapení ale kolikrát nepanuje jen v řadách studentů. „Často historii těchto míst neznají ani naši kolegové,“
říká Martina Laitlová. Předávání znalostí o novodobých dějinách na Jáchymovsku i v celém Československu je
podle ní obtížnější i z tohoto důvodu. Svérázně s tím ale bojuje a vědomosti šíří i do řad svých kolegů. „Každý rok
si vytipujeme, koho sem přivedeme a bereme to jako naši misi,“ vysvětluje Laitlová. „Na Věži smrti se například
dětí ptali, kdo o tom místě nikdy neslyšel a ruku zvedla kolegyně. Myslím, že bychom měli dělat i takovou
osvětovou akci napříč generacemi,“ říká.
Středoškolskou výuku novodobých dějin, nejen o Jáchymovsku navíc kromě slabých hodinových dotací navíc v
uplynulých dvou letech hodně naboural i covid a komplikovaný online režim. „Parta, která je tu teď má za sebou
navíc dva roky covidu a dvacáté století prakticky neprobírala. Pro některé z nich to byl tím pádem i docela šok,”
uzavírá Laitlová.
Matěj Kolář, student UPOL
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Byla to katastrofa českého venkova, říká o padesátých letech dcera vyhnaného
sedláka
Pochází z rodu tradičních zemědělců, do jejichž hospodaření a smysluplného žití v padesátých letech
minulého století neúprosně vstoupila komunistická zvůle. Po generace budované hospodářství musela Milena
Kozumplíková s celou rodinou opustit.

„Vystěhovali nás lidé, kterým za války naše rodina pomáhala,“

vzpomíná.

Násilná

vystěhování

takzvaných

kulaků se obvykle týkala tradičních
selských rodů. Je to i Váš případ?
Naprosto. Naši předkové kdysi začali
hospodařit ve Zlonicích, a selské
„žezlo“ se pak předávalo z generace
na generaci. Byli to dobři hospodáři i
zaměstnavatelé, a proto také vážení
občané s neformální autoritou. Také z
toho důvodu za první republiky bylo
hodně sedláků starosty. Když někdo
onemocněl,
Termín kulak byl používán komunistickou propagandou k označení soukromě

například

hospodařících rolníků. Zdroj: moderni-dejiny.cz

nemocnice.

tak

mu

odváželi

pomohli,
děti

do

Můj dědeček měl připravenou výstavbu rodinných domků pro svoje zaměstnance. Nebyly to samozřejmě honosné
vily, ale domky se dvěma pokoji, kuchyňkou a chlívkem, protože se vědělo, že budou chovat zvířectvo.
Do chodu hospodářství bývala zapojená celá rodina. Byl uprostřed náročné práce i prostor pro vzdělání?
Ideou socialistického hospodářství bylo, že každý hospodář automaticky patřil k JZD, aby lépe prosperoval v
tehdejším režimu. To rozhodně nebyla pravda. Moje babička měla tehdejší dobré vzdělání, to znamená měšťanku.
Naše máti už ovládala dva jazyky a věděla, co je to kunsthistorie. Zkrátka ty ženy už byly ve své oblasti vzdělané.
Otcové měli minimálně hospodářskou školu, takže tam se naučili hospodařit nejen intuitivně, ale také podle jistých
pravidel vedoucích k výnosu. Již v té době jsme tedy patřili ke vzdělané generaci sedláků.
Zasáhla nějak výrazněji selský stav druhá světová válka?
Ta sedláky popravdě příliš nepoznamenala. Jednalo se o důležité odvětví, které muselo živit národ.
Pak ale přišel rok 1948, a po něm kolektivizace zemědělství. Jak se konkrétně projevilo u vás?
Přišli k nám dva pánové a řekli: podle zákona se vám znárodňuje ten a ten majetek, který bude přemístěn do
státního statku. Po roce pak přišlo oznámení, že se musíme do čtyřiadvaceti hodin vystěhovat. Můj otec se okamžitě
odvolal ke kanceláři prezidenta Gottwalda. Přišla mu odpověď, že to bude řešit místní úroveň. Přeloženo: ti, kteří sice
byli v tomto oboru naprosto neschopní, ale měli v kapse komunistickou legitimaci.
Jak vystěhování proběhlo?
Jednoduše. Přivezli partu Romů, kteří měli náš nábytek naložit a odvézt. Náš otec seděl v křesle před domem na
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zahradě. Ptali se ho: proč nám nepomáháte? A on opáčil: ale já se stěhovat nechci! Členové té stěhovací party se
zničehonic sebrali a odešli. Nevím, jestli to bylo proto, že byli tak charakterní, nebo zda pojali strach, že nedostanou
honorář. Nakonec nás tedy vystěhovali paradoxně ti občané, kterým můj dědeček i otec za války velmi pomohli. Oni
totiž živili nejen lidi z obce, ale třeba i utečence z fronty. Hrobnice ve Zlonicích je schovávala ve vykopaných
hrobech, ale zásobovali je okolní sedláci. Takže po téhle stránce znamenalo dění po osmačtyřicátém roce faktickou
katastrofu československého, především ale českého venkova. Vznikly nenahraditelné ztráty dané likvidací
selského stavu a živnostníků.
Co se dělo po vašem vystěhování?
Nabídli nám dvě místnosti s prkennou podlahou. Nebyla tam ani elektřina, ani voda. Naštěstí měla babička ve
Zlonicích dům. Tehdejším předsedou národního výboru byl její spolužák ze školy, který nakonec svolil, že se k ní
můžeme nastěhovat. Takže v domě, který měl ještě dva nájemníky, nakonec společně žily čtyři generace:
prababička, dědeček s babičkou, moji rodiče, no a já se sestrou.
Jak jste toto soužití zvládali?
Klobouk dolů před babičkou! Vždyť už měla nárok na klid, a přesto si k sobě vzala rodinu dcery se dvěma malými
holčičkami, které neustále dupaly po schodech. Pro mě ovšem byla tato zkušenost neocenitelná – poznala jsem, jak
je hezké mít starou babičku, mladou babičku, která vařila a vedla domácnost, dědečka, který leccos opravil, a
samozřejmě maminu, která nás kontrolovala, jestli přehráváme na klavír a zda se učíme němčinu.
Bylo vůbec možné finančně důstojně přežít?
Samozřejmě velmi obtížně. A v osmapadesátém roce už to utáhnout prostě nešlo, protože mého otce přidělili do
nějaké továrny, kde v té době sedláky koncentrovali. Ve vedlejší obci měl velký statek pan Jaromír Slavik, kterého
přidělili na tutéž práci. A když tam společně opravovali elektrické vedení, tak ho někdo uvolnil. Tatínek se zrovna
ohnul pro konev s vodou, a ty dráty přeletěly nad ním. Zabily ale pana Slavika. Tu hroznou zprávu telefonovala paní
Slavikové moje maminka. Raději si nechci ani dnes domýšlet, jak ten rozhovor probíhal. A jeho pohřeb? To byla čirá
demonstrace sedláků, impozantní zástup aut se šňůrou světel.
Jak jste coby dcera kulaka prožívala dění ve škole?
Pamatuji si, jak se jedna zasloužilá soudružka učitelka zeptala, kolik lidí vlastně chodí do kostela. No a my, bezelstné
dětičky, jsme popravdě odvětily, že je nás asi třicet. S překvapením zjistila, že návštěvnost mše svaté je navzdory
propagandě stále vysoká. Dům mojí babičky ostatně stál těsně u kostela. Naše rodiny jsou tradičně katolické, takže
do kostela jsme zkrátka chodili vždy, bez ohledu na kulisy doby, která se zrovna odehrávala.
Bylo za této situace možné vybrat si střední školu?
Na mém výstupním listu stálo: studium nežádoucí. Moje chytrá maminka si však uměla poradit a odhodlala se k
zajímavému manévru. Jednoho dne povídá: děvčata, půjdete do pohraničí! Moje sestra tedy putovala do Ústí nad
Labem na chemickou průmyslovku, a já do Karlových Varů na školu stavební a keramickou. Byly to dobré čtyři roky.
Tehdejší průmyslovky měly úroveň, poskytovaly úplné střední odborné vzdělání. Velký důraz ale kladly i na
všeobecnou stránku.
Projevovala se i tam doba poznamenaná komunistickou ideologií?
Nastupovala jsem ve dvaašedesátém roce, a během těch čtyř let už byly znát určité posuny. Například paní
Salzmannová, mimochodem manželka porevolučního ředitele Komerční banky Richarda Salzmanna, nás
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v hodinách češtiny učila věci, které byly v té době ještě zakázané.
Chtěla jste po maturitě zůstat v Karlových Varech?
To nešlo, už pro nás nezbyly umístěnky. Princip těchto umístěnek spočíval v tom, že po maturitě vám řekli, na jakou
pozici nastoupíte. Pokud jste šla tam, kam vám to doporučili, dostala jste plat devět set korun, a když jste si našla
něco sama, tak jen sedm set. Nastoupila jsem do podniku Stavební hmoty, což byl národní podnik-Pražské cihelny,
kde jsem tři roky takzvaně opichovala hliníky neboli zjišťovali jsme kvalitu hlíny, která se používala na tašky a
cihly. Pak přišel osmašedesátý rok a s ním vstup sovětských vojsk.
Znamenalo to pro vás další problémy?
V té době hodně lidí uteklo za hranice, takže bylo paradoxně spousta nabídek práce. Narazila jsem náhodou na
inzerát Geologického ústavu Československé akademie věd. Mineralogie, to přece bylo něco, co jsme na
průmyslovce měli, elektronová mikroskopie taky … tak jsem se přihlásila a vyhrála pohovor.
Bylo to Vaše osudové rozhodnutí?
Zřejmě ano, nakonec se tato životní etapa protáhla na dlouhá tři desetiletí. Byla to krásná práce, mezi výbornými
lidmi. Když přišla Charta 77, podchytili si komunisti vysoké školy, ale akademie stála více stranou dění. Hodně
vyučujících z vysokých škol přešlo právě sem. Ocitla jsem se zkrátka, jak se říká, v dobré společnosti.
Zmiňovali jsme přelomové roky 48 a 68. Jak vzpomínáte na sametový převrat?
Všichni jsme stáli na Václavském náměstí. Když Václav Havel poprvé vystoupil na balkóně Melantrichu, tak jsem si
řekla: „Ježíši Kriste, my budeme mít prezidenta, který ráčkuje!“ Další silná vzpomínka je z léta 1990, kdy se prvně
svobodně volilo. Na Staroměstském náměstí hrála filharmonie pod vedením Rafaela Kubelíka, který u nás účinkoval
po letech emigrace. Já jsem tehdy byla ve volební komisi. V listopadových komunálních volbách jsem pak
kandidovala, a po osmi letech v zastupitelstvu jsem pak byla po dvě volební období místostarostkou. A nakonec
jsem se ocitla ve funkci starostky velké městské části Prahy 3.
V devadesátých letech se řešily restituce, bylo to silné téma. Dotýkalo se i vás?
Ano, velmi. Začalo to hned v devadesátém roce. Ty debaty byly velmi tvrdé. V Grandhotelu Slaný se sešli staří
sedláci. Tehdejší, ještě komunistický ministr říkal: tu půdu, která patří státním statkům, zprivatizujeme. Zeptala
jsem se, co je to ta státní půda. No a komunistický pan ministr řekl: no to je ta půda státních statků a JZD. V tu chvíli
propukla v plném sále doslova bouře, protože v něm seděli sedmdesátiletí pánové, které kdysi vyhnali z jejich statků.
V novinách pak byly velké titulky: Selské bouře na Slánsku. V sále tehdy seděli i poslanci, kterým se později
přezdívalo „tři T“, Tlustý, Tyl a Tomášek. Pan Tlustý pocházel ze Slaného. Pánové jaksi vycítili atmosféru, která
panovala, a dali dohromady restituční zákon, který měl křivdy částečně napravit.
Domohli jste se svého majetku? Příběhy spojené s jeho navracením jsou dosti komplikované.
Ano, je to tak. Je potřeba si uvědomit, že v Čechách bylo znárodnění ve srovnání se sousedními zeměmi, ale i se
Slovenskem, nejtvrdší. Ti, kteří tam mohli zůstat bydlet, měli statky v relativně slušném stavu, nám ovšem vrátili
zbořeninu. Hospodaření státního statku zanechalo svoji stopu. V tom domě bydleli lidé, kteří se starali o dobytek,
jenomže nebyl jejich, a taky to podle toho vypadalo. A shodou okolností se právě v našem statku krátce před
sametovou revolucí dokonce propadla klenba. Naštěstí se to přihodilo brzy ráno a nebyli tam krmiči. Odnesly to „jen“
krávy. Tento příběh velmi výmluvně ilustruje, jak zničený venkov po sobě komunisti zanechali. Trvalo léta, než se
opět alespoň částečně postavil na nohy.

Izabela Waclawková, studentka UPOL
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V jedenácti jí zavřeli otce. Přišla o bezstarostné dětství, víru však Anně
Podpěrové sebrat nemohli
Chtěla se tatínkovi pochlubit fotkou z tanečních. Psal se však rok 1958. A v té době byla spousta samozřejmých
věcí zapovězených. Slečna Anna Nováková (dnes Podpěrová) přijela na návštěvu za otcem, který v Jáchymově
coby komunistický vězeň fáral na dole Barbora. Ač ona fotografie získala razítko POVOLENO, oplzlé komentáře
službu konajícího bachaře znamenaly pro mladou slečnu řádnou dávku ponížení. „Takto jsem se tehdy ostatně
cítila poměrně často,“ vzpomíná dnes Anna Podpěrová, členka organizace Dcery, která sdružuje ženské
potomky politických vězňů.

Otec Anny Podpěrové. Zdroj: pribehynasichsousedu.cz

Příběh hlavy tradiční rolnické rodiny z Kladenska v lecčems připomíná scénář z filmu Všichni dobří rodáci.
Reálným hrůzám a peripetiím, které musel otec Anny prožít, je však lidská představivost příliš těsná, natožpak
filmové plátno. Významný sedlák odmítl podílet se na kolektivizaci a stát se předsedou JZD v Horní Kamenici. Po
zatčení, vyšetřování a vystřídání několika věznic skončil v jáchymovském koncentráku. Když ho odvedli, bylo jeho
dceři jedenáct let. Nejmladší bratr poprvé spatřil tátu až ve svých třech letech. Skrze mříže.
„Chceš do kostela? Uklidíš záchody!“
Matka skončila v nemocnici, a pro Annu a její čtyři bratry začaly těžké časy. Štěstí v neštěstí bylo, že se rodina
nemusela vystěhovat, protože vyrabovaný grunt už nebyl k užitku ani rabujícím. Ti ponechali ve statku ze všeho
zvířectva pouze prasnici čekající mladé. „Hlídal nás nějaký soudruh Hrbek. A ten si zapisoval do úkolového listu
dvacet pět hodin práce denně. Já jsem ten papír viděla. Stálo tam, že čtyřiadvacet hodin hlídal ty parchanty
gulagský a hodinu krmil tu svini,“ vzpomíná dcera kulaka.
Soudruzi podle slov pamětnice rozkradli statek, dětem však především vzali normální bezstarostné dětství. Což
ovšem mimoděk předznamenalo skvělou přípravu do dalších životních zákrut, jež měly teprve přijít. Ve škole
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a na učilišti dávali dětem jejich problematický původ někteří „angažovaní“ vyučující řádně pocítit: „Když jsem
chtěla jít z jinými děvčaty v neděli do kostela, tak jsme musely jít uklidit pánské záchody jako jakési výkupné za to,
že jsme navštívily mši svatou.“
Mnohem horší než ústrky a ponižování byl však stesk po otci. Vidět jej mohli jednou za půl roku, a to ještě v počtu
dvou dětí; sourozenci se tedy museli v návštěvách střídat. Ani tato sporadická setkání však nezanechávala zrovna
povzbudivé vzpomínky. Ať už to byla zmíněná fotka z tanečních, nebo reálie pokusu o útěk, který se tehdy v
Jáchymově odehrál: „Na zemi byli tři lidé přikrytí plachtami. Všichni říkali, že je zastřelili. Samozřejmě jsem věděla,
že tam neleží můj otec. Že by nikdy neriskoval při útěku, protože měl doma nás. Když jsem po letech byla na
výstavě v Rudé věži smrti, opět jsem ty plachty viděla,“ říká pamětnice.
Jednoho dne spatřila prosklenými dveřmi ve vstupní hale domu postavu. „Volala jsem: Je tam táta! Všichni mi
říkali, ať se uklidním, že je to nesmysl. Ale naštěstí jsem měla pravdu já, byl to otec!“ přibližuje Podpěrová jednu z
nejradostnějších životních vzpomínek.
Ani při svém propouštění nezůstali vězni ušetření schválnosti v podobě pozdrženého odchodu z dolu do doby, než
odjedou vlaky. Proti tomu, co muklové zažili za jáchymovskými ploty to však byla zanedbatelná překážka. Otec se
cestou domů zastavil na hřbitově, kde odpustil všem, kdo mu jakkoli ublížili. „To jsem považovala za velikou
duchovní sílu. A můžu říct, že rodiče nám tuto víru dokázali všem předat. A za to jsem jím nesmírně vděčná,“ říká
po letech jeho dcera.
Z traktoru na radnici
Nedlouho po návratu otce z vězení se narodila o sedmnáct let mladší sestra Monika. Peripetiím v životě sedláckého
rodu však zdaleka nebyl konec. Po osmašedesátém roce se Anna Podpěrová načas stala zootechnikem, za
normalizace se však musela protloukat i dalšími profesemi - byla třeba krmičkou krav, ale také řídila traktor. Po
sametové revoluci, kdy se otočilo kormidlo dějin, se stala na dvě dekády starostkou obce Hoštka a její bratři se
úspěšně vrhli do obnovy hospodářství.
Jak po letech hodnotí otcovo počínání? „Možná jsme my děti mohly mít úplně jiný život. Ale já tatínkovi jeho postoj
stejně schvaluji a obdivuji ho za jeho statečnost. Samozřejmě svým způsobem neobětoval jenom sebe, ale i nás. Tato
oběť každopádně byla správným rozhodnutím,“ uzavírá pamětnice.

Rodný statek Anny Podpěrové. Zdroj: pribehynasichsousedu.cz

Izabela Waclawková, studentka UPOL
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Jarní inkubace 2022 byla úspěšná!
Novinářský inkubátor měl na jaře 2022 příležitost zúčastnit se hned několika zajímavých a
významných událostí. Za toto období vzniklo celkem třináct psaných výstupů, na kterých se podíleli
především studenti Univerzity Palackého v Olomouci, ale také již inkubovaní studenti.

Hokejové mistrovství světa ve Finsku
Od 13. 5. do 28. 5. 2022 probíhalo ve finských
Helsinkách a Tampere mistrovství světa v hokeji.
Účastníci inkubace u toho nechyběli. Pod vedením
novináře
sportovní

Martina

Kézra

žurnalistiky,

pronikli

byli

hned

do

zákulisí

u

několika

zajímavých momentů a dokonce se nám společně s
Gustavem Bubníkem, synem proslulého českého
hokejisty, podařilo vydat knihu.

Brusel
Studentky

UPOL

se

pod

záštitou

Novinářského

inkubátoru vydaly v květnu do Bruselu. Cesta byla
pořádaná v duchu poznávání evropských institucí.
Pětice dívek zavítala přímo do Evropského parlamentu,
kde se účastnila hned několika jednání a dozvěděla se
více i o českém předsednictví v EU v roce 2022.

Metronome Prague Festival
jJarní inkubace byla zakončena v Praze, a to na
jedné z největších kulturních akcí v našem hlavním
městě.

Dva

naši

studenti

získali

novinářskou

akreditaci na Metronome Prague Festival, kde
strávili tři dny, v rámci kterých měli možnost
vyzkoušet si práci profesionálů na kulturní akci tak
velkých rozměrů.

Jáchymov
Studenti z UPOL se na jaře vydali do Jáchymova, kde putovali
po stopách místní historie. Z tohoto výjezdu vznikly výstupy
zaměřující se na momenty z moderní historie.

Sledujte naše novinky na www. novinarskyinkubator.cz!

