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Skočím, a snad 
roztáhnu křídla
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Kdyby začal hořet dům a on mohl 
vyběhnout na ulici s jedinou fot-
kou, zachránil by tu, na níž vidí-

me v zasněžené krajině bílého jelena, 
a taky automobil převrácený na stře-
chu; pravděpodobně po havárii.

Tuhle má ze všech nejradši, a jeho 
obdivovatelé taky: Martin Stranka na-
bízí své fotky vždy jen v limitovaných 
edicích, po pár desítkách kusů, a  je-
len u bouračky je už téměř vyproda-
ný (přitom nejmenší nabízený formát, 
48 × 30 centimetrů, přijde na osmnáct 
tisíc korun).

Ponořme se do toho výjevu, ať lépe 
chápeme, proč a jakým stylem Stran-
ka tvoří.

Jeho fotky jsou velmi výtvarné a dělá 
jich jen pár do roka, dvě až tři. Jednak 
to dílu dodává nádech lukrativity, ale 
důležitější je, že téměř každý Stran-
kův snímek vyžaduje dlouhou přípra-
vu a složitou produkci.

„Například nápad na fotku s  jele-
nem vznikl ve chvíli, kdy jsem se díval 
na fi lm Single Man, ve kterém hned na 
začátku ztrácí Colin Firth svého život-
ního partnera při nehodě,“ vzpomíná 
Stranka. Zmíněná scéna ho dojala, viděl 
se v ní – proč, to vysvětlíme za chvíli.

„Dva roky jsem pak pracoval s před-
stavou vlastního obrazu, a když jsem ho 
v hlavě měl, čekala mě technická část 
práce: zaprvé jsem sehnal starého ja-
guara z roku 1971, a na vedlejší silnici 
mezi Prahou a Kutnou Horou ho pak 
převrátil na střechu.“

Ale kde se vzal ten krásný domi-
nantní jelen? Jen tak náhodou okolo 

se neprocházel, samozřejmě. Martin 
Stranka sice umí vytvořit výstavní fot-
ku na jediný záběr, ale mnohem častěji 
své obrazy skládá ze snímků několika: 
„Teoreticky bych asi mohl uspat jelena 
a dopravit ho k autu, ale nebudu přece 
týrat zvíře,“ říká, „a on by mi tam stej-
ně nepostál...“

Musí tedy vzniknout fotka druhá, 
a to v zasněžené oboře Žleby, kde stá-
do bílých jelenů žije.

Tyto dvě fotky pak Martin Stranka 
zakomponuje do jedné, a ta má velmi 
zvláštní, křehkou atmosféru – necítí-
me z ní nic morbidního, naopak. Lidé 
sice chybují, ale je tu i ten jelen, který 
jako by situaci kontroloval: Klid, bude 
to dobré...

Roztříštěná mysl
Po třinácti letech kariéry chystá Mar-
tin Stranka svou největší výstavu v rod-
né zemi; konat se bude po celý březen 
v pražském Mánesu.

Dal jí název Dechem, což je slovo 
nabízející spoustu výkladů, ale my se 
omezme na dva, které spolu úzce sou-
visí: Martin Stranka začal fotit ve chví-
li, kdy jeho životní partner dodýchal, 
což bolelo, dusilo, a právě díky svým 
prvním fotografiím se Martin zase 
nadechl.

Takto vzpomíná na začátek roku 
2007: „Je mi dvaadvacet let, studuju 
vyšší odbornou školu u nás v Litomě-
řicích. O jedné přestávce zvednu tele-
fon, volá mi kamarádka z Bali. Vzlyká, 
že tam právě v oceánu utonul můj teh-
dejší partner – vlny ho zanesly daleko 

Před námi je neobvyklý příběh: jeden z aktuálně 
nejúspěšnějších českých fotografů se ještě před třinácti nejúspěšnějších českých fotografů se ještě před třinácti 

lety o výtvarné umění nezajímal, nic o něm nevěděl, lety o výtvarné umění nezajímal, nic o něm nevěděl, 
foťák nevlastnil a bylo mu to jedno. Pak mu život 

změnila osobní tragédie. Našel svůj umělecký styl 
i zajímavý obchodní model, prosadil se v zahraničí. i zajímavý obchodní model, prosadil se v zahraničí. 

Doma uvede první skutečně velikou výstavu v březnu.Doma uvede první skutečně velikou výstavu v březnu.

foto Martin Stranka / text Tomáš Poláček
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FOTOREPORTÁŽ

Nejistot, které k pěstování zeleniny odjakživa patří, není zrovna málo. Ať už je to 
počasí, nejrůznější hmyz a choroby, nesnadný odbyt... Letos na začátku jara se přidala 
další obava: kdo sklidí úrodu? Cizinci, bez kterých se zemědělství v posledních 
letech neobejde, přišli o možnost překračovat hranice. Jak si s tím poradila rodina 
Litochlebových v polabských Konětopech, dokumentoval fotograf Karel Cudlín.
foto Karel Cudlín/400 ASA / text Marek Šálek

Přijeli!Přijeli!

Zbraně do Bosny

Vystřílíme ti rodinu. 
Příběh pašeráka zbraní
Tato reportáž vlastně vznikala dvacet sedm roků. V první půli devadesátých let jsem psal o zbraních, 
které měly z Česka ofi ciálně odejít do Panamy, ale v rozporu s mezinárodním embargem směřovaly do 
válčící Bosny. Tehdy české úřady tvrdily, že obchod zarazily. Jenže se přihlásil někdo, kdo dobře znal 
obchodníka Jana Chvojku, o jehož roli se tehdy nemluvilo. Zbraně se do bývalé Jugoslávie skutečně 
dostávaly. A dost možná nejen tam.
text Jaroslav Kmenta / foto archiv a Profi media.cz

Jednoho dne, bylo to někdy na pod-
zim roku 2019, si se mnou domlu-
vil schůzku – a pak se přede mnou 

objevil v kavárně – mladý muž. Pro mě 
to byl do té doby absolutně neznámý 
kontakt. A řekl mi: „Jmenuji se Thomas 
Thiele, ale narodil jsem se jako Tomáš 
Chvojka. Je mi dvacet sedm, ale zažil 
jsem toho tolik, že by to bylo na román.“

Thiele je podnikatel. A když řeknu, že 
kontroverzní, nebudu daleko od pravdy. 
Poslouchal jsem ho asi dvě hodiny a pak 
jsem pochopil, kam jeho vyprávění za-
padá. Pomohl dokončit příběh, o němž 
jsem poprvé psal v létě roku 1993. Byl 
to příběh tajných zbrojních obchodů, 
v němž šlo mimo jiné o vývoz desítek 
tisíc českých pistolí a samopalů.

Po více než čtvrt století jsem se tak 
dozvěděl, o co v případu šlo. V jeho já-
dru byly zbrojní obchody a hry tajných 
služeb; dění poskytující mimo jiné cen-
ný obrázek, jak vypadalo Česko v divo-
kých devadesátých letech – kdy se moh-
lo téměř cokoli. Tedy za předpokladu, že 
se našel dobrodruh, který měl odvahu 
a patřičnou drzost podstoupit riziko.

Tím dobrodruhem byl Jan Chvojka, 
otec zmíněného mladého podnikatele 
Thieleho. 

Chvojka se narodil v listopadu 1945 
a dnes už je více než deset let po smrti. 

Jeho synovi, Thomasi Thielemu, byl 
v  létě roku 1993, kdy jsem o  případu 
Panama poprvé psal, necelý rok. Jenže 
otec mu později své zážitky „z práce“ vy-
právěl a také mu přenechal archiv ma-
teriálů, z nichž jeho syn leccos dalšího 
vyčetl.

•••
Nejdříve tedy, o čem se psalo před více 
než čtvrt stoletím.

V  létě roku 1993 vypukl v  Panamě 
skandál. Přišlo se na to, že vicekonzulka 
panamské ambasády v Barceloně Victo-
ria Uribe fi gurovala v nelegálním obcho-
du se zbraněmi. Uribe totiž podepsala 
závazný dokument, že Panama bude 
konečným uživatelem desítek tisíc pis-
tolí a samopalů a také milionů nábojů, 
které její vláda poptávala. Zbraně měly 
pocházet od dvou českých fi rem: Čes-
ké zbrojovky Uherský Brod a vlašimské 
Sellier & Bellot. Do Panamy měly být 
dopraveny letecky přes prostředníka – 
španělskou fi rmu Eurounion Gibraltar. 

Jenže Panama byla jen zástěrka. 
Střelné zbraně a munice měly – jak se 
zanedlouho ukázalo – putovat na území 

bývalé Jugoslávie, konkrétně do Bosny 
a Hercegoviny, jíž od jara 1992 otřásala 
krvavá válka. A to v rozporu s meziná-
rodním embargem, které dodávky zbra-
ní do oblasti zakazovalo.

Kdyby panamský prezident Guiller-
mo Endara neustavil komisi na vyšet-
ření, zpráva by se patrně nedostala do 
mezinárodních agentur – a nevědělo by 
se o ní ani v Česku. Jenže se k nám do-
stala a coby novinář jsem pátral, o co šlo. 

První článek jsem napsal 4. srpna 
1993 a  vyšel na titulní straně Mladé 
fronty DNES. „Zbraně pro Bosnu ČR 
neopustily,“ zněl titulek. A v navazují-
cím textu jsem se zabýval také tím, že 
případ šetřila i česká policie. Zkouma-
la podíl českých zbrojařů na připravo-
vaném vývozu zbraní. „Miroslav Duda, 
generální ředitel České zbrojovky Uher-
ský Brod, nám řekl, že nevěděl, že sku-
tečným příjemcem zbraní měla být 
Bosna. Objednávka byla doložena ori-
ginálními doklady panamských orgánů 
a Panama je země, kam se zbraně vyvá-
žet mohou,“ uvedl tehdy první náměs-
tek ředitele Ústředny kriminální policie 
Josef Doucha.

Miroslav Duda zemřel za záhad-
ných okolností v březnu 1995 poté, co 
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Příběh Miloslava a Marka Výborných

Když táta i syn 
řeknou: Končíme
Byly to tradiční, a přece úplně jiné Vánoce. Miloslav Výborný během nich vyčerpal poslední dva dny 
dovolené v životě, po šesti letech skončil na Nejvyšším správním soudu a odešel do důchodu. Pro syna 
Marka šlo o první a nečekaně i poslední Vánoce v čele lidové strany, jež si teď na lednovém sjezdu 
vybere jeho nástupce.
text Martina Riebauerová / foto Tomáš Binter

Kostel svatého Bartoloměje v Heř-
manově Městci se plní lidmi, za 
chvíli začne oblíbená Rybova 

vánoční mše, na kterou se chystá i celá 
rodina Výborných. Miloslav Výborný 
a jeho syn Marek si nazouvají boty na 
nepřehlédnutelně barevné ponožky, 
které oba našli pod stromkem. 

„My džentlmeni to nesnášíme, ale 
dostal jsem čočku, že dárku je třeba si 
vážit,“ odtuší Výborný senior, načež mu 
syn vysvětlí, že tento módní doplněk 
umí ocenit i novináři v Praze. Mimo-
chodem, je to jeden ze vzácných oka-
mžiků nesouznění obou mužů, kteří se 
jeden po druhém zapsali do dějin lido-
vé strany.

Vánoční svátky byly letos… prostě vá-
noční. Marek Výborný napekl se svými 
dětmi, šestnáctiletou Amálií, třinác-
tiletou Míšou a desetiletým Vendelí-
nem, sedmnáct druhů cukroví. „Marké-
ta nám nechala vánoční recepty pěkně 
pohromadě v šanonu, takže jsme je ne-
museli hledat,“ podotkne.

Rok co rok na třiadvacátého otec 
a syn koupí čtyři kapry a doma je pak 
společně zabijí. Na Štědrý den se jde na 
hřbitov, pak za blízkými a přáteli a od-
poledne přes pole s bandaskou pro rybí 
polévku k tátovi, protože nikdo jiný ji 

líp neumí. A odpoledne na náměstí ke 
kostelu, kde úderem čtvrté hodiny žes-
ťový kvintet začne troubit z ochozu kos-
telní věže koledy, na každou světovou 
strany čtyři. Je to tradice už od roku 
1955 a na náměstí se sejdou dva až tři 
tisíce lidí, kteří se záhy vydají smažit 
kapra k večeři.

Teď je sedmadvacátého prosince, pět 
hodin odpoledne a v kostele zpívá pě-
vecký spor Vlastislav Rybovu vánoční 
mši. Marek Výborný s dcerami stojí na 
kúru u varhaníka. Sbor léta vedla jeho 
tchyně, před lety ho převzala manželka 
Markéta a on sám v něm zpívá patnáct 
let. Teď už i obě dcery. Jen Vendelín si 
ještě musí počkat. „Ale od Markéty to 
měl slíbené!“ upozorní svého syna nej-
starší Výborný. Tentokrát zůstal vnuk 
ještě s dědečkem a babičkou dole pod 
kúrem, ale příště – kdoví.

Markéta zemřela, přijeď
První zkoušku z dospělosti už Vendelín 
absolvoval, když na konci září navigoval 
záchranku k jejich domu.

Brzy ráno, v pondělí 30. září, Marké-
ta Výborná vzbudila Míšu, připravila jí 
snídani a na šestou ji vyprovodila na au-
tobus do školy. Pak se vrátila do postele 
s tím, že si ještě na dvacet minut lehne, 

než vzbudí Amálku a Vendelína. Když 
se Amálka ve tři čtvrtě na sedm probu-
dila, našla matku v posteli bez známek 
života. Doma z dospělých nikdo nebyl, 
otec odjel už večer předtím na služební 
cestu, babička ve vedlejším domě ješ-
tě spala a měla zamčeno. A tak Amál-
ka sama zavolala záchranku, a zatímco 
Vendelín běžel k silnici, aby záchranáře 
navedl k domu, pokoušela se podle je-
jich instrukcí maminku oživovat.

Jak posléze konstatovali lékaři, Mar-
kéta zemřela ve svých pětačtyřiceti le-
tech na neléčitelnou a  nerozpozna-
nou vrozenou srdeční vadu, takzvanou 
arytmogenní kardiomyopatii. Její sr-
deční sval, silný běžně kolem centimet-
ru, měřil v danou chvíli něco mezi nulou 
a jedním milimetrem.

„Nikdy si na nic nestěžovala. Bylo to 
jako blesk z čistého nebe,“ konstatuje 
Marek Výborný. V sobotu byli na národ-
ní pouti ve Staré Boleslavi, rozesmátá 
Markéta pořád vtipkovala, v neděli vy-
razili na kola. „Večer jsem pak musel 
do Liberce, objali jsme se a rozloučili, 
ona za mnou ještě běžela k autu a ří-
kala: Musím ti udělat křížek. Na druhý 
den jsem měl cestu do Plzně, tak jsem 
se přesunul do Prahy, protože bylo zby-
tečné vracet se domů. O půlnoci jsme si 
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Obezita

Sladké plody chilské 
války s cukrem
V nejobéznější zemi Latinské Ameriky přiměly varovné černé osmiúhelníky na obalu potravin lidi 
nakupovat zdravěji. Chilský model – výstražný symbol pro sladké pokrmy a také ty s velkým množstvím 
soli a nasycených tuků – postupně zavádějí i některé další státy.
text Tomáš Nídr / foto Profi media.cz

Když zákazník, který se chce stra-
vovat zdravě, vstoupí v Santiagu 
de Chile v supermarketu do od-

dělení cukrovinek, padne na něj chan-
dra. Černé osmiúhelníkové nálepky 
na výrobcích vizuálně křičí: „Nekupuj 
nás!“ Jednoznačným „šampionem“ 
jsou známá kolečka Oreo, jež mají jako 
jediná všechny čtyři varovné etikety, 
které zákon o označování balených po-
travin nabízí. Hlásají: „S vysokým obsa-
hem cukru. – S vysokým obsahem na-
sycených tuků. – S vysokým obsahem 
sodíku. – S vysokým obsahem kalorií.“

Právě oreo drží v ruce ve své kance-
láři senátor Guido Girardi Lavín. „Když 
vidíte, že vaše oblíbené sušenky mají 
čtyři etikety, tak si je pro sebe koupíte 
jen s výčitkami svědomí, ale svému dí-
těti už je určitě nepořídíte,“ tvrdí pře-
svědčeně devětapadesátiletý doktor. 
Právě on byl tím, kdo přes počáteční 
výsměch svou sveřepou vytrvalostí po 
devíti letech snahy prosadil, že v Chile 
od června 2016 platí zákon, který chce 
bojovat s obezitou pomocí vizuálního 
varování na obalech potravin.

Tlouštíci vs. hubení 3:1
„Cukr je největší terorista 21. století,“ 
vypouští senátor líbivý slogan s tím, že 
jeho přehnaná konzumace a  násled-
né tloustnutí zabíjí více než dopravní 
nehody. Začne vypočítávat, že obezita 
vede mimo jiné k cukrovce, infarktům, 
problémům s klouby a dalším vážným 
zdravotním obtížím. Není to problém 
jednotlivců, ale společenská diagnóza.

Pohled na statistiky OECD mapu-
jící situaci v rozvinutých státech svě-
ta je neúprosný: v exotické osmnácti-
milionové jihoamerické zemi, která je 
vmáčknuta na čtyři tisíce kilometrů 
dlouhou nudli mezi Andy a Tichý oce-
án, žije druhé nejtlustší obyvatelstvo 
na světě (hned po USA). Více než tře-
tina lidí nad patnáct let je obézních, 
dalších čtyřicet procent má nadváhu. 
Přitom ještě v devadesátých letech ře-
šila země podvýživu nejchudších vrstev 
obyvatelstva.

„Dnes je paradoxně nemocí chudých 
obezita. Lidé jsou tlustí, aniž by měli do-
statek správných živin,“ konstatuje Gi-
rardi, který zastupuje středolevicovou 

Stranu za demokracii. Hlavní viník je 
podle něho špatný způsob stravování. 
Už v roce 2014 proto prosadil zákon, 
který cílil specifi cky na slazené nápoje, 
které Chilané milují a jež senátor po-
pisuje jako „metabolické bomby“. Pro 
všechny limonády, které obsahovaly 
více než šest gramů cukru na 100 mi-
lilitrů, zvedl daň z přidané hodnoty ze 
13 na 18 procent, naopak těm, které se 
ocitly pod touto hranicí, se DPH snížila 
na deset procent.

Girardi, který se zaštiťuje spoluprací 
s univerzitními odborníky na výživu, ve 
svém tažení za hubenější Chile dále po-
kračoval právě zavedením etiket. 

„Tak jako jinde jsme dosud měli jen 
informace o  složení výrobku malým 
písmem na zadní straně, které je udělá-
no schválně tak nepřehledně, aby tomu 
klient nerozuměl a fi rma si mohla obhá-
jit, že spotřebitel byl přece seznámen 
s tím, že pojídá sajrajt,“ vykládá Girardi. 
„Jenže nyní se i šestiletý školák může 
díky osmiúhelníkům informovaně roz-
hodnout, zda si to koupit, či ne,“ argu-
mentuje senátor, kterého Organizace 
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pro výživu a zemědělství při OSN udě-
lala svým ambasadorem v  boji proti 
obezitě. 

„Bez etiket, bez pocitu viny“
Jak vlastně zákon vznikal? Jeho tvůr-
ci předkládali panelu o  dvou tisících 
osob (včetně dětí) různé tvary i barvy 
varovných symbolů a lidé jednoznačně 
vybrali černobílou stopku. Tyto osmi-
úhelníky přitom mají dvojí dopad. Prv-
ní na zákazníka, jehož může etiketa na 
první pohled odradit od toho, aby zbo-
ží vložil do košíku. A druhý na výrobce, 
kteří se chtějí stigmatizačního znamén-
ka rychle zbavit; tudíž raději pozmění 
recepturu a odeberou z ní zdraví škod-
livé látky pod jasně dané limity, aby se 
znevažující nálepka mohla strhnout.

Někteří to vzali jako šanci pro chyt-
rý marketing. Jako například fi rma So-
prole, která je lídrem na místním trhu 
s mléčnými produkty. „Přeformulovali 
jsme recepturu více než 120 výrobků, 
takže můžeme prohlásit, že 72 procent 
všech našich výrobků a  100 procent 
těch, které míří na dětského zákazníka, 
je bez etiket,“ píše v e-mailové odpovědi 
manažerka společnosti Carolina Ma-
tusová. Její podnik spojení „bez etiket“ 
používá pro své zboží jako slogan. Jiná 
fi rma, Danone, zase své odtučněné jo-
gurty prodává se sloganem „Bez etiket, 
bez pocitu viny“.

V chladicích boxech supermarketů 
mezi jogurty je dopad zákona zřejmý. 
Varování zůstávají především na sý-
rech kvůli jejich přílišné slanosti nebo 
tučnosti. 

„Kainovo znamení“ už ale například 
nemá limonáda Fanta, která ubrala na 
cukru a nahradila ho umělými sladidly. 
Tím ovšem pro odborníky na výživu vy-
vstává komplikovaná otázka, jestli se 
milovník fanty nedostává z deště pod 
okap: není totiž zcela jasné, jaký dopad 
mají umělá sladidla na organismus

Strašení osmiúhelníky
K listopadu 2018 se pozměnila recep-
tura pětiny produktů (nejvíce cereálie 
– 30 procent, pak nápoje – 25 procent 
a mléčné výrobky – 23 procent). Což ov-
šem neznamená, že s regulací všechny 
fi rmy souhlasí.

Zástupkyně komory producentů po-
travin a nápojů Alimentos y Bebidas de 
Chile (ABC) Marisol Figueroaová se ve 
svém e-mailu vyjadřuje šroubovaně; 
z  odpovědí je nicméně zřejmé, že se 
zavedeným systémem komora nesou-
hlasí, byť stále opakuje své odhodlání 
podílet se na boji proti obezitě.

Komoře ABC, která tvrdě lobbovala 
proti novému modelu, připadá nefér, 
že systém etiket se vztahuje pou-
ze na balená jídla, nikoliv na pokrmy 
v restauracích. 

Salámovou metodou 
na cukry a tuky
Chile utahovalo postupně limity, od kterých je 
nutné označit potravinu (hodnoty pro nápoje jsou 
jiné) etiketou. Firmy měly na úpravu receptur čas.

1. etapa: červen 2016
2. etapa: červen 2018
3. etapa: červen 2019

Koláčové grafy udávají pokles limitu dané látky 
mezi první a třetí etapou.

Sodík  (miligramy na 100 g)

50 %
800

500

400

1. etapa

2. etapa

3. etapa

Kalorie  (kcal na 100 g)

21,4 %
350

300

275

1. etapa

2. etapa

3. etapa

Cukr  (gramy na 100 g)

55,5 %

22,5

15

10

1. etapa

2. etapa

3. etapa

Nasycené tuky (gramy na 100 g)

33,3 %
6

5

4

1. etapa

2. etapa

3. etapa

Zdroj: Chilské ministerstvo zdravotnictví
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Představte si, že média začnou chrlit 
zprávy o místě, kde žijete. A že z nich 

vycházíte jako zabednění magoři, 
kteří se bojí, že jim sluneční paprsky 

uškvaří mozek. Něco podobného 
se přihodilo lidem z Jesenicka, 

odlehlého regionu za mnoha kopci 
u hranic s Polskem. Na výzvu 

místní ženy, která s tímto obrazem 
nesouhlasí, jsme se do kraje vydali. 

A našli zde unikátní symbiózu 
dezinformací, obav z technologií – 

a taky kouzelného místa 
a svérázných lidí.

text Marek Šálek / foto Michal Novotný

5G 
a tři ženy 

v ráji
Nikde v Česku nevzbudilo expe-

rimentální zavádění 5G sítě ta-
kový rozruch jako na Jesenicku. 

V jednu chvíli se tu střídali novináři zda-
leka a předháněli se, kdo přinese nej-
bláznivější hlas rozhněvaného domo-
rodce. A protože o zaryté odpůrce šíření 
zatím nejpokročilejší generace mobil-
ní sítě není v severovýchodním výběž-
ku republiky nouze, mohl zbytek země 
snadno získat dojem, že Jeseničáci jsou 
zaostalí tmáři, kteří podlehnou kdejaké 
spiklenecké teorii.

Ve stráni nad městem Jeseník žije 
mladá žena, kterou trápilo, že na její 
rodný kraj dopadá tak nepříznivé svět-
lo. A protože ráda čte magazín Repor-
tér, napsala do redakce: „Chci ukázat, že 
nejsme sociálně vyloučená oblast či za-
strčené a bohem zapomenuté místo, jak 
se o nás pořád dokola mluví. Nabízím 
vám proto seznámení se třemi ženami, 
jejichž povídání může přinést obrázek 
regionu, do kterého je to sice vždy da-
leko a v němž někteří místní neustále 
pláčou nad tvrdým životem, ale vzrůsta-
jící počet aktivních lidí tento kraj velice 
výrazně proměňuje.“ 

Takovou nabídku je těžké odmítnout, 
zvlášť v případě člověka, který v Jese-
níku nikdy předtím nebyl. Sedl jsem 
tedy na vlak, přičemž poslední hodinu 
jízdy jsem stál u otevřeného okna s vý-
razem šťastného idiota, okouzleného 
nádherou zdejší krajiny – skalnatými 
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průsmyky, horskými hřebeny, rozkvet-
lými loukami a  divokými potoky. Na 
nádraží v Jeseníku jsem nicméně vy-
stoupil s předsevzetím, že se nenechám 
omámit oněmi třemi „gráciemi“ a vy-
hledám i jiné hlasy.

Zbytečně to nepřehánět
Ještě ten den šlapu na Křížový vrch 
a tam znovu fascinovaně zírám kolem 
sebe. Marně se snažím vybavit si jiné tak 
malebně usazené české město podobné 
velikosti. Jeseník má jedenáct tisíc oby-
vatel a kolem dokola jej obepínají hory. 
Lesy a louky začínají za posledními vi-
lami či paneláky. Údolím se vine želez-
niční trať. Z protější stráně vykukuje se-
cesní Lázeňský dům Priessnitz.

Sestupuju pěšinou, lemovanou upo-
mínkami na někdejší křížovou cestu, 
kterou za totality nahradila sáňkářská 
dráha. Podél leží hromady pokácených 
kmenů, na jedné z  nich sedí dvojice 
teenagerů. Pozdravím a zkouším zavést 
řeč na 5G. „Má to být třikrát silnější než 
4G. Takže nám to bude zase o něco víc 
škodit,“ říká osmnáctiletý Filip, který 
donedávna studoval programování na 
Střední škole informatiky a ekonomie 
v  Pardubicích. „Nechtělo se mi strá-
vit život u počítače, tak jsem přešel do 
Šumperku na elektroniku. Radši budu 
montovat antény na střechách,“ objas-
ňuje změnu oboru.

Myslel jsem si, že odpůrci zavádě-
ní 5G sítí se rekrutují z frustrovaných 

seniorů, mrmlajících proti každé no-
votě. Byl jsem připraven, že narazím 
na  ezoterické lesany promlouvající 
o vlnách negativní energie poškozují-
cích karmu. Případně že potkám podi-
víny věřící na konspirační teorie typu 
placatá země. Ale že se bude výkonnější 
mobilní sítí cítit ohrožen technologicky 
orientovaný středoškolák, mě ani ve snu 
nenapadlo. Filip dodává: „Současná síť 
LTE je dost silná na to, abych si cokoliv 
stáhnul. Tohle nás bude svádět akorát 
k tomu, abychom to využívali ještě víc 
než doteď.“

V podobném duchu mluví Filipova 
kamarádka Michaela Kozelská: „Za-
tím nikdo nemůže napevno říci, že to 
nemá vedlejší účinky. A taky si dneska 

Veronika. 
Ta, jejíž volání

bylo vyslyšeno.
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Nové Česko

foto mapy.cz
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Více než dva měsíce trvající nouzový stav, 
gigantický hospodářský výpadek a několik 
tisícovek nakažených. Především pro 
mladší generaci představovala epidemie 
první osobní zkušenost s událostí, která 
vejde do historie a může změnit naše 
každodenní zvyklosti – možná navždy. 
A zdaleka nejde jen o digitální revoluci.

foto www.� yfoto.cz, Pro� media.cz

Bože, kéž skončíme do desítky! Turnaji předchází mše svatá, 
mnozí duchovní mají pod hábitem sportovní obuv. Na prostředním 
ze tří menších snímků vidíme vedle dominikána Hyacinta 
kapucína Dismase v modré kšiltovce. Čeští hráči spoléhají na 
modlitbu, ale pro štěstí taky líbají hlavu říčanského faráře Kosti.

Faráři v kopačkách

Tak jsme kněží – no a co?
Hlavní kaplan české armády vybojuje ve vlastním obranném pásmu míč. Pološílený reprezentační trenér 
vběhne zpoza lajny tři kroky do hřiště, což se samozřejmě nesmí, a z hlasivek vyškrábne zbyteček řevu: 
„Nabíhá ti Metoděj!“ Kaplan tedy přihrává dopředu dominikánovi, který zblízka přestřelí soupeřovu 
bránu, a jiný řeholník, kapucín, na tribuně zvolá: „Nevadí, hoši, příště to vyjde!“
text Tomáš Poláček / foto Tomáš Binter

Na fotbaly chodím třicet let a vět-
šinu pokřiků znám („Píchni ho, 
řízni ho, pusť mu krev!“), je-

nomže teď zní z tribun chorál jak z ji-
ného světa:

„Ktož sú boží fotbalisti, co na hřišti 
běží? / To jsou, milý kamaráde, naši češ-
tí kněží! / Svatý Jiří branku brání, ne-
propustí žádný gól, / svatý Václav, ten 
nás chrání, modlíš se ty, já i on...“

„Tak to je teda něco, otče,“ povídám 
řeholníkovi v hnědém hábitu, který sedí 
na tribuně vedle mě, načež zjišťuju, že 
fanouškovský chorál ještě pokračuje: 
„Kvůli naší české hymně – hrajte, chlap-
ci, proaktivně!“

Řeholník vedle mě zatleská. Jmenu-
je se Dismas, je to provinciál (čili šéf ) 
všech českých kapucínů, třiapadesáti-
letý muž s okem velmi bystrým a zdra-
vým, ale tělem trochu pokřiveným. 
„Nebýt téhle mé nemoci,“ poznamená, 
„dnes za naše hraju taky.“

Poctivě fandíme až do přestávky, 
a pak se Dismas rozpovídá. Fotbal odma-
lička miloval, na čemž není nic divného, 
fotbal miluje každý druhý kněží – napří-
klad papež František vroucně přeje ar-
gentinskému klubu San Lorenzo.

Dismas do svých sedmnácti výborně 
i hrával, tehdy už za dospělé chlapy ve 
Valašských Kloboucích. „Jenomže pak 
mě postihla Bechtěrevova nemoc, která 
způsobuje tuhnutí páteře, a s fotbalem 
byl konec.“

Nejdřív cítil prázdno, ale nakonec 
je otec Dismas rád: „Začal jsem se zají-
mat taky o jiné věci – objevil víru, Boha, 
a později přišlo i povolání k zasvěcené-
mu životu.“ Dnes žije v klášteře vedle 
pražské Lorety, a to skromným způso-
bem, po vzoru svatého Františka z Assi-
si, což ovšem neznamená, že by nemohl 
sledovat sport. „Když hrají důležitý fot-
balový zápas Češi, obvykle si s jedním 
bratrem čas najdeme – a třeba světový 
biatlonový šampionát mě zajímal taky.“

Dismas má jednoduše přehled a roz-
mlouvat se s ním dá i o aktuální situaci 
v Lize mistrů: „Ale tam spíš zpětně stu-
duju výsledky, dívat se nemusím – Sla-
via už stejně vypadla...“

Teď přestávka končí, čeští duchov-
ní za nerozhodného stavu nastupují 
ke druhému poločasu, a já se Dismase 
ptám, zdali by jim nepomohla modlit-
ba. Rozesměje se: „Pomodlit se klidně 
můžeme, ale protože tu je spousta kněží 
z osmnácti zemí, tak těžko říct, čí mod-
litba by byla vyslyšena. Ono stejně není 
možné, aby Pán Bůh opomenul kvalitu 
jednotlivých mužstev. Někdy dá požeh-
nání i týmu slabšímu, ale kdyby vždycky 
vyhrávali ti, kteří se nejvíc modlí, fotba-
lově lepší by ztratili motivaci.“

Přikývnu: „A tohle mistrovství by tím 
pádem nejspíš vyhráli...“

„... možná Poláci,“ dokončí mou my-
šlenku Dismas, a pak už zase musíme 
fandit: „Hrajte, chlapci, proaktivně!“

Defenzivní svatý Petr
V  nábožensky chladném Česku má 
spousta lidí mylné představy o kněžích: 
vidí v nich jemné, od reality odtržené 
velebné pány.

Jen málokdo si dokáže představit, že 
by kněz pořádně zařval, natož třeba to-
hle: „Do prdele! Když bráníš, musíš stát 
za protihráčem, nikdy ne před ním!“

Návštěvníci mistrovství Evropy i ta-
kovou hlášku zaslechnou, ačkoli, prav-
da, pouze výjimečně – když nervy v roz-
hodujících zápasech opravdu tečou...

První ze dvou hracích dnů se koná 
v Říčanech a už dopoledne začíná mší 
v narvaném kostele sv. Petra a Pavla.

Tady ještě kněží skutečně vypadají 
jako velebníčci. Mnozí jsou zatím v há-
bitech, a  protože tu skutečně máme 
osmnáct různých národností, zpí-
vá se občas anglicky: „Jesus Christ,“ 
tlesk do rytmu, „you are my life,“ tlesk, 
„hallelujah!“

I tato bohoslužba už je trochu fotba-
lová, takže v jednu chvíli se například 
místní, říčanský farář u  oltáře mod-
lí: „Pane, prosíme tě o ducha bratrské 
lásky v každém zápase, kyrie eleison.“

Ten místní farář je zjevně veselá fi -
gurka – drobný, plešatý, extrovertní typ, 
který občas posílá věřícím vzdušné po-
libky a v jednu chvíli na celý kostel zvo-
lá: „V Říčanech jsou ti nejlepší lidi na 
světě a moc jsme se na vás, naši hosté, 
těšili!“
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Petr Cikhart, kameraman

Cígo mezi dvěma světy
Hraný a dokumentární fi lm, to jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Český kameraman Petr Cikhart – jemuž 
kamarádi neřeknou jinak než Cígo – ovšem zvládá obě bravurně. Natočil oceňovaný dokument z Tibetu, 
coby člen týmu kameramanů získal prestižní televizní cenu Emmy. A potom vystudoval kameru 
hraného fi lmu na rovněž prestižním hollywoodském American Film Institute.
text Ondřej Šturma / foto Michal Novotný

Ačkoli se mu říká Cígo, co vím, tak 
nikdy nekouřil, ale pro jistotu se 
ho zeptám. Známe se s Petrem 

už přes třicet let, přezdívku v pokrou-
cené podobě převzal od táty, rovněž 
Petra Cikharta, někdejšího českoslo-
venského reprezentanta v překážkovém 
sprintu, jemuž jeho kamarádi-vrstev-
níci vždycky říkali Cíge. „Ne, nekouřil. 
To máme skutečně asi jen kvůli tomu 
příjmení, třebaže táta vlastně kouřil 
vždycky a kouří dodnes, jak víš,“ říká 
mi šestačtyřicetiletý kameraman.

S Petrem (i jeho tátou) jsme se viděli 
letos 12. března. Jako vždy měl na pose-
zení u piva s přáteli jen jeden večer a už 
zase spěchal do Los Angeles  – kvůli 
práci. Pandemii koronaviru jsme ještě 
všichni u  stolu zlehčovali. „A  potom 
v  letadle hned po dosednutí hlásili, 
že ten den byl poslední možností do 
Ameriky přiletět normálně, protože od 
zítřka už jsou všechny linkové lety mezi 
Evropou a USA zaraženy,“ vypráví.

V Los Angeles se Petr pár dnů chodil 
dívat na moře nebo jezdil běhat v roz-
lehlých lesoparcích nad městem. Když 
ale zavřeli pláže i parky, bloumal lidu-
prázdnými ulicemi a trochu voyeursky 
nahlížel lidem do kuchyní a  obýváků 
a představoval si, jak by nasvítil a natočil 
tu či onu scénu, které se v těch domech 
před ním zrovna odehrávají. Cígo totiž 
nikdy neuměl odpočívat a jen tak nic 
nedělat. A  představa, že by sám měl 

strávit doma přes den byť jen hodinu 
a  dívat se na televizi, aniž by to bylo 
z pracovních důvodů – ta ho vždycky 
doháněla k šílenství. Natož teď, když se 
veškeré práce zastavily.

„Tak jsem se rozhod, že zas budu stu-
dovat. Zaplatil jsem si online kurzy bio-
logie a že si doplním mezery v dějinách 
umění, a hlavně jsem se konečně přihlá-
sil na scenáristiku, jak jsem si dlouho 
sliboval. A doma, člověče, jsem si po iks 
letech pořádně uklidil,“ hlásil mi Cígo 
ještě z Ameriky po WhatsAppu a požá-
dal mě, abych mu pomohl vybrat gramo-
fon, že strašně dlouho neslyšel muziku, 
jak se má poslouchat – s kvalitním zvu-
kem, a nikoliv jako kulisu. 

„Stejně mi ale hrabe,“ psal po něko-
lika dnech. „Práce v  nedohlednu, 
všichni místní kamarádi a  známí fuč 
nebo o nich nevím. Za dva dny přiletím, 
KLM do Evropy slouží jednou týdně 
a já od nich náhodou mám nevyužitou 
zpáteční letenku.“ Tak se stalo, že Petr 
Cikhart přesně po dvou měsících přistál 
opět v Ruzyni, prošel testem na covid-
19. A  my teď můžeme zrekapitulovat 
jeho příběh coby fi lmaře-kameramana 
a vášnivého cestovatele, který sjezdil 
na sto třicet zemí a nejméně ve stovce 
z nich pracoval za kamerou.

Od Čečenska po Hollywood
I jeho první práce u fi lmu byla v cizině. 
V  roce 1995 působil jako produkční 

čtyřčlenného štábu Vladislava Kvas-
ničky, jenž v Čečensku natáčel válečný 
dokument, který pak ve své výsledné 
podobě nesl název Krvavý chomout. 
Právě tehdy se dvacetiletý mladík roz-
hodl stát fi lmařem doopravdy. Nejprve 
se přihlásil na pražskou FAMU v oboru 
produkce – a nepřijali ho. „Na FAMU 
jsem se hlásil jako totální ucho. Krom 
té jedné jediné, i když silné válečné zku-
šenosti, která nás celý štáb mohla stát 
každou chvíli život, jsem neměl a neu-
měl nic, a chtěl jsem dělat produkci,“ 
říká dnes.

V  každém případě se o  čtrnáct let 
později přihlásil na prestižní Ameri-
can Film Institute, studium kamery – 
a tam ho přijali. Přitom na AFI je tla-
čenice mnohanásobně větší, i přijímací 
nároky a kritéria jsou tam přísnější než 
na FAMU, respektive je to dáno obrov-
skou, až nepoměřitelnou konkurencí. 

Tehdy, v roce 2009, však už měl něco 
za sebou, a co se týká přihlašovacích 
náležitostí, dal si sakra záležet. Připra-
voval se opravdu svědomitě, a dokonce 
měl i písemnou přímluvu od režisérky 
a producentky Barbary Kopple. To je 
sice dokumentaristka, avšak speciálně 
v Americe hodně uznávaná dáma, která 
má navíc dva Oscary. Písemnou částí 
pak Petr prošel vcelku dobře a  odjel 
do Asie točit dlouho plánovaný doku-
ment. „Poslední část natáčení byla na 
Tchaj-wanu a odtamtud jsem se domů 
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ondýn je pro Lenny druhým domovem, 
dlouho tu žila.

Jedno z  nejlepších míst, kde se dá 
v Londýně natáčet muzika, je komplex 
Red Bull Studios, a my jsme se tu na pár 
dnů zabydleli.

Ve studiu je nás pět: skotský zvukový 
inženýr Tom a vedle něj dva čeští pro-
ducenti – Ondřej Fiedler, který hraje 
s Lenny v kapele a taky s ní pět let cho-
dil, a Marcel Procházka, jenž donedávna 
vedl olomouckou skupinu No Distance 
Paradise, ale dnes už žije tady v Lon-
dýně, kde pomáhá produkovat desky 
ostatním a sólově tvoří pod přezdívkou 
Marcell.

A právě Marcel Procházka můj roz-
hovor s Lenny odstartuje: „Představte 
si,“ vypráví totiž nadšeně, „že jsem před 
pár dny potkal v hospodě Rona Wooda, 
kytaristu ze Stounů...“

Věříš mu, Lenny?
Máca by si nevymýšlel.

I ty jsi takhle někoho potkala?
Jednou jsme v Brightonu natáčeli klip 
k písničce Bones, a když jsme tam stáli 
na přechodu, zahlédla jsem v projíždě-
jícím range roveru Adele.

Určitě to byla ona?
Stoprocentně, na chvíli jsem oněmě-
la... A  teď jsem si vzpomněla, jak mi 
tady v Londýně kdysi jeden chlap řekl, 
že mám hlas jak Adele!

Kde, kdo? To mě zajímá.
Někdy před pěti lety, když jsem v Lon-
dýně studovala a už tu bydlel i Ondra, 
jsme dostali kšeft – já s pianem a Ondra 
s kytarou vystoupíme na VIP večírku za 
sto liber, které si pak rozdělíme.

L

Zpěvačka Lenny

Život bez hudby 
ztrácí smysl

Na žádné popové album se v Česku nečeká s takovým napětím jako na to nové od 
Lenny. Je celkem zřejmé, že pokud se některé z českých zpěvaček podaří zazářit ve 

světových hitparádách, bude to ona – připomeňme, že za debut jménem Hearts získala 
hned pětici cen Anděl a úspěch s ním zažila i v Itálii. Druhá deska vyjde v květnu, my 

jsme byli v Londýně svědky jejího natáčení a v pauzách vznikl následující rozhovor.   
text Tomáš Poláček / foto Matúš Toth a Lukáš Wagneter Red Bull Content Pool 
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ylo mu teprve šestnáct let, když odjel 
hrát fotbal za jeden z  nejslavnějších 
nizozemských klubů  – PSV Eindho-
ven. Stál před domem, do něhož se 
měl nastěhovat, a loučil se se „svými“. 
„Michalova máma brečela, já byl taky 
takovej naměkko, ale Míša ani slzičku 
a řekl: Mami, už jdi, prosimtě,“ vzpo-
míná na stěhování mladého fotbalisty 
Michala Sadílka do ciziny jeho agent 
David Nehoda. „Tehdy se kousl a věděl, 
že to musí dát,“ dodává.

Sadílek to skutečně „dal“. Ve svých 
dvaceti letech patří mezi nejmladší 
hráče klubového áčka Eindhovenu; 
objevuje se v  jeho základní sestavě. 
Do Nizozemska – země s pověstí nej-
ofenzivnější fotbalové soutěže v Ev-
ropě – odešel před čtyřmi lety z pr-
voligového 1. FC Slovácko „jen“ na 
hostování: v  PSV Eindhoven ovšem 

oslnil natolik, že se představitelé klu-
bu rozhodli, že si drobného záložníka 
nechají natrvalo. 

Starobylý klub
Michal Sadílek, narozený jen několik 
měsíců před začátkem roku 2000, ne-
hraje v nějakém týmu provinční úrov-
ně. PSV Eindhoven patří společně s am-
sterdamským Ajaxem a Feynoordem 
Rotterdam k nejvýznamnějším fotba-
lovým klubům v Nizozemsku. 

PSV Eindhoven byl původně zalo-
žen jako tým zaměstnanců společnosti 
Philips, od roku 1913 se PSV propraco-
val na pozici historicky druhého nej-
úspěšnějšího klubu v zemi se ziskem 
čtyřiadvaceti titulů v tamní první lize 
„Eredivisie“. 

Barvy PSV Eindhoven v  jeho více 
než stoleté historii hájilo mnoho hráčů, 

B

Michal Sadílek, fotbalista

Přiťuknem si 
křidýlkem

Narodil se na Moravě na samém konci dvacátého století, přesto už několik let hraje za slavný 
nizozemský klub PSV Eindhoven. Když podepisoval první smlouvu, nemohli najít se svým 

agentem stůl v restauraci – tak to oslavili kyblíkem kuřete v KFC. A letos v létě podepsali 
smlouvu novou, na tři roky. Dvacetiletý Michal Sadílek se ovšem nevěnuje jen fotbalu. Podílel 

se i na vzniku charitativního projektu, jehož výtěžek putuje na pomoc nemocným dětem. 
text Michael Durčák, Josef Javůrek
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BUSINESS In-depth stories that are not covered in day-to-day news reports

Automobilový průmysl

Opravdu velice
nejistá sezona

Urychlí pandemie koronaviru přechod k elektromobilům, nebo jej naopak oddálí? 
Zlevní auta kvůli malé poptávce, nebo naopak zdraží? Jisté je, že automobilové 
odvětví tvořící důležitou součást hospodářství se kvůli viru kombinovanému 

s novými ekologickými pravidly dostává do, mírně řečeno, velmi turbulentních 
časů. A dost možná se rozhoduje o tom, jak bude obor vypadat za deset let.  

text Michael Kudela / foto autor a archiv fi rem

foto Profimedia.cz
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U
ž loni se na rok 2020 mezi 
výrobci a prodejci automo-
bilů těšil málokdo, zvláště 
v Evropě. 

Nové přísné limity na produkci oxidu 
uhličitého ve výfukových plynech totiž 
vytvořily v odvětví složitou situaci. Na 
jedné straně stojí aktuální hon na die-
sely, které paradoxně, zrovna pokud 
jde o emise uhlíku, dokážou být velmi 
úsporné; na další straně mezi zákazní-
ky roste obliba SUV, jež v tomto ohledu 
nejsou zrovna vzorem úspornosti. Au-
tomobilky proto investovaly velké sumy 
do vývoje elektrifi kovaných vozů – elek-
tromobilů a plug-in hybridů –, jejichž 
baterie dobíjí buď spalovací motor, nebo 
je lze dobít ze zásuvky. Firmy přitom 
doufaly, že tyto výrazně dražší vozy se 
budou prodávat natolik, že splní celko-
vé limity takzvané fl otilové emise (tedy 
normou stanovené emise všech aut, kte-
ré jedna značka prodá za rok). V opač-
ném případě by totiž musely platit mi-
liardové pokuty.

Jenže ačkoli v řadě zemí jsou – na 
rozdíl od České republiky – elektrifi ko-
vané vozy podporovány státem, jejich 
odbyt je až na výjimky nízký. Obecně 
platí, že prodeje jsou příliš malé na to, 
aby se fi rmy pokutám zcela vyhnuly. Byť 
jednou z příčin dosavadního nízkého 
odbytu byla také skutečnost, že mnohé 
automobilky potichu vyčkávaly s regis-
tracemi elektrických aut až na rok 2020, 
aby se jim započítaly do nového limitu 
zmíněných fl otilových emisí. Uvést na 
trh elektromobil v závěru roku 2019, kdy 
ještě platila stará pravidla, by jim totiž 
nepomohlo.

Aby se emisní pokuty alespoň zčás-
ti zaplatily, zdražovaly také běžné vozy. 
Především u menších automobilů jsou 
nárůsty o  desítky tisíc korun citelné, 
i  když, jak připomíná ředitel Škody 
Auto v  České republice Luboš Vlček, 
„jedním z důvodů je infl ace, dalším fak-
torem jsou legislativní nároky na nové 
modely“. Vozy zdražily kvůli technice 
pro čistší emise i nově žádaným bez-
pečnostním prvkům. Řada malých mo-
delů úplně zmizela z nabídky, protože 
se nevyplatilo je vyrábět. Zrovna v pří-
padě Škody se nejmenší model Citigo 
zcela vzdal spalovacího motoru a dále se 

prodává již jen jako elektromobil. Přes-
tože stojí více než dvojnásobek toho
co dřív, je to jeden z nejlevnějších elek-
trických vozů vůbec.

Prodej osobních aut tak už loni v lep-
ším případě stagnoval. V Evropě dosáhl 
růst pouze 1,2 procenta, v České repub-
lice klesl odbyt o 4,4 procenta. Význam-
ný německý trh si připsal 5 procent, 
jen o  něco menší britský odečetl 2,4 
procenta, zjevně i kvůli komplikacím 
s brexitem. 

A do toho všeho letos na jaře udeřil 
koronavirus.

Čínský obr na kolenou
Pandemie dopadla ve vlnách i na auto-
mobilový průmysl. Čína, která si náka-
zou prošla jako první, je pro automo-
bilky mimořádně důležitá: v první řadě 
jako největší světové odbytiště. Zatím-
co v Evropské unii a Británii se za rok 
běžně prodalo kolem 15 milionů aut 
a v USA lehce nad 17 milionů, v Číně to 
bylo loni přes 21 milionů – a to čínský 
trh dva roky klesal. Pokud tato země 
s více než miliardou obyvatel zazname-
ná výpadek po dobu několika měsíců, 
má to pro hospodaření globálních au-
tomobilek zásadní následky. A to všech, 
protože pro velkou část z nich, českou 
Škodu nevyjímaje, je Čína jasným tr-
hem číslo jedna.

Čínský trh s automobily zazname-
nal v únoru rapidní pokles o 82 procent. 
A i když se tamní výrobní závody na pře-
lomu března a dubna vrátily do provo-
zu, za první čtvrtletí se prodeje propadly 
o 2,3 milionu automobilů.

Čína ovšem nemá pro automobilky 
význam jen jako masa zákazníků, půso-
bí v ní i početní dodavatelé evropských 
továren – a jejich význam narůstá, na-
příklad kvůli nyní tolik potřebným ba-
teriím pro elektricky poháněná vozidla. 
A třeba Volvo, vlastněné čínskými ma-
jiteli, ze země středu dokonce na starý 
kontinent dováží vybrané modely.

Evropská vlna
Pak přišla na řadu Evropa. Už tak sláb-
noucí poptávku ze začátku roku po-
stihl další útlum, když se v březnu na-
příč kontinentem uzavřely továrny 
i showroomy. Někde linky utichly jen 

Na který model letos 
v Česku sázíte?
Sylva Marounková, Alfa Romeo

Na Stelvio: první SUV značky ve stále rostou-
cím segmentu. Nabízí ojedinělou kombinaci 
skvělých jízdních vlastností s výhodami vozu 
kategorie SUV.

Jiří Rozkošný, Audi

V České republice jsou nejžádanější Audi 
A6 a modely Q3, Q7 a Q8. Ve zcela novém 
provedení se letos představí kompaktní Audi 
A3 a fanoušci technologií se mohou těšit na 
e-tron Sportback, který nabídne jako první 
velkosériově vyráběný model na světě světlo-
mety Digital Matrix LED.

David Haidinger, BMW

Dlouhodobou stálicí, o kterou je největší zá-
jem, je v naší nabídce SUV X5.

Sylva Marounková, Fiat

Naší jedničkou je stále Tipo, nabízející skvělý 
poměr užitných vlastností a ceny.
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estauratér Tomáš Svášek z Brandýsa 
nad Labem má ve městě dva podniky. 
Pizzeria Felicita existuje poblíž bran-
dýského zámku už čtyřiadvacet let, od 
května 1996, od loňska pak Svášek ještě 
s jedním společníkem provozuje na ná-
městí Brandýskou hospodu a s ní spo-
jenou zahrádku. „Uzavření podniků nás 
trefi lo zrovna v začátku sezony. V dub-
nu se většinou začínají tržby rozjíždět 
po slabší zimě, květen je pak v Brandýse 
tradičně nejsilnější měsíc v roce,“ říká.

V obou podnicích pracuje dohroma-
dy šestnáct zaměstnanců, kvůli korona-
virové odstávce žádného nepropustil. 
„Ze začátku jsem o tom chvíli uvažoval. 
Manažer pizzerie byl optimista a říkal, 
že nás stát určitě nějak podpoří, že se 
dobří lidé špatně shánějí, a navíc ta uzá-
věra nebude trvat dlouho. Já jsem na-
mítal, že nejspíš nedostaneme nic nebo 

skoro nic a hned tak se neotevře,“ po-
pisuje Tomáš Svášek březnovou debatu 
s kolegou Janem Albrechtem, jenž má 
mimo jiné zkušenosti z podniků dvou 
známých pražských italských restau-
ratérů Riccarda Lucqueho a Emanue-
la Ridiho. „S řadou našich lidí děláme 
společně celé roky, známe se, máme ta-
kové skoro rodinné vztahy,“ vysvětlu-
je Svášek, proč nakonec k propouštění 
nepřikročil.

Hospoda na náměstí i  pizzerie 
u zámku začaly s prodejem jídel a nápo-
jů přes okénko. To by však všechny ne-
zaměstnalo. „V pizzerii máme deset stá-
lých zaměstnanců, když se prodává přes 
okénko, jsou na směně potřeba dva, 
jeden vaří a druhý vydává,“ říká maji-
tel podniku. Koronavirovou odstávku 
proto využili k úpravám a moderniza-
ci, obě restaurace prošly významnější 

R

Byznys proti krizi

Nezavřeme!
Čeští podnikatelé bojují o přežití svých fi rem. Pomoc od státu má často poněkud 

zmatené rysy, obsahuje spoustu byrokratických překážek a rozhodně není tak rychlá, 
jak se na začátku vláda tvářila. Přesto majitelé fi rem za své provozy i zaměstnance 

bojují, rozpouštějí veškeré rezervy a věří, že se jim podaří potíže překonat. 
text Robert Čásenský, Jiří Štický / foto Profi media.cz
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Srdeční záležitost. 
Majitelé restaurací to 

nevzdávají a za své podniky 
i zaměstnance bojují. Lidi jsou 

to nejcennější, co máme, 
říkají mnozí z nich.

Covid a hudební scéna

Za rok lidem 
ty emoce vrátíme…

Jaro mělo být klubové, léto festivalové tak jako vždycky. V Česku se čekala 
mimořádně dobrá sezona. Pak ale přilétl koronavirus a všechno zamrzlo. Ti, co se živí 
stavbou festivalového zázemí, museli začít kácet stromy či renovovat zahrady. Kapely 

pořádaly videokoncerty. Někteří bojují o přežití – těší je ale, že jen málo z těch, kteří si 
koupili lístky na letošní festivaly, si nechalo vrátit peníze: chtějí přijet příští rok.

text Adam Maršál / foto Let It Roll, Lukáš Wagneter – Red Bull Content Pool, Teru Menclová

Pro dvacet tisíc. 
Tak vypadal festival 
Let It Roll loni. Letos se 
musí smířit s komorní 
verzí pro tisíc diváků.
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Kdyby se o  situaci v  hudebním 
průmyslu natáčel velkofilm, 
nebyl by vůbec veselý. S  tro-

chou nadsázky si ho můžeme před-
stavit jako dramatický popis události, 
kdy léta vzkvétající civilizaci najednou 
zboří cunami. A vlna nešetří nikoho bez 
ohledu na slávu, postavení, bohatství 
nebo výši příjmu.

Hudební průmysl už zažil své černé 
dny. Na Rock for People lilo tak, že 
slavní Faith No More jen vystoupili 
z autobusu, rozhlédli se po té zkáze, 
nastoupili a  zase odjeli. Na festivalu 
Pohoda na Slovensku před jedenácti 
lety dokonce zabíjel padající stan. 
S veškerou pokorou vůči obětem teh-
dejší tragédie je však třeba říci, že 
koronavirus roku 2020 zasáhl v Česku, 
a  nejen v  něm, sektor celoplošně 

a  následky jsou tak masivní, že se 
z nich budou všichni dotčení dlouho 
vzpamatovávat.

STOPKA ZE DNE NA DEN
Nejprve přišel – příznačně – pátek 
13. března 2020: k  tomuto dni česká 
vláda v souvislosti s nouzovým stavem 
zakázala všechny akce s účastí přesa-
hující třicet osob, následovalo naří-
zení o zásadním omezení pohybu lidí 
kvůli hrozbě šíření viru. Strach o zdraví 
měl tehdy asi každý, ale mnoho lidí dál 
chodilo do zaměstnání nebo pracovalo 
z domova. Avšak muzikantům, pořada-
telům festivalů a koncertů, majitelům 
klubů, promotérům, bedňákům, osvět-
lovačům a dalším členům hudebního 
průmyslu, těm všem zatrnulo, protože 
najednou zůstali bez práce.

David Urban, jehož agentura 
D Smack U do Česka jen v posledních 
dvou letech přivezla legendy jako Hel-
met, Queens of the Stone Age, Algiers, 
Pixies, Dropkick Murphys nebo Die 
Krupps, si přesně vybavuje, co mu pro-
létlo hlavou. „Lidé kolem věřili, že se to 
přežene, ale mně došlo, že to bude v nej-
lepším případě do června,“ myslel si už 
na začátku krize. Na okamžik, až přiveze 
první kapelu, si doma přichystal šam-
paňské, ale po několika měsících lahev 
padla z  jiného důvodu, protože den, 
kdy z letadla na Ruzyni vystoupí první 
zahraniční interpret, se odsunul do 
nedohledna. Promotér počítá, že letos 
mohl vydělat tři až čtyři miliony korun, 
ale kvůli viru ho čekají jen výdaje na 
zalepení děr. „Bude to milion až milion 
a půl z vlastní kapsy,“ říká.
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Ten televizní projev byl mimo-
řádný. Kancléřka Angela Merke-
lová totiž nepatří mezi ty, kteří 

vyhledávají pozornost kamer a  mik-
rofonů za každou cenu. Od roku 2005, 
kdy se dostala do čela spolkové vlády, se 
k Němcům obracela z obrazovek každý 
rok pouze s novoročním projevem. 

Merkelová není někým, koho by řeč-
nění bavilo. Když mluví spatra, její pro-
jev bývá někdy kostrbatý až zašmodr-
chaný, povětšinou bez emocí a strohý. 
Nedokáže nadchnout a strhnout davy, 
na druhé straně však umí svou věc-
ností uklidnit. Za její vlády se Německo 
potýkalo s mnoha vážnými krizemi – 
s  fi nanční, dluhovou, řeckou a  mig-
rační. Pokaždé kancléřka tato vypjatá 
období přečkala a nakonec z nich vyšla 
jako nejoblíbenější politik: k čemuž při-
spěla právě její schopnost uklidňovat 

v momentech, kdy veřejným prostorem 
cloumají emoce a strach.

Koronavirová pandemie ovšem pro 
ni byla zcela novou, a patrně tou nej-
těžší krizí.

Když se Angela Merkelová obrátila 
18. března v televizním projevu k obča-
nům, koronavirus už nebyl nějakým 
vzdáleným čínským problémem, ale 
stal se bezprostředním ohrožením. Už 
o  týden dříve prohlásila, že virus by 
mohl infi kovat většinu Němců. „Nakazit 
se může šedesát až sedmdesát procent 
populace,“ řekla na tiskové konferenci 
s odvoláním na experty. A dodala, že je 
nutné přijmout taková opatření, aby 
nedošlo k přetížení zdravotnického sys-
tému, že jde o čas, ale že doufá, že „tvrdé 
kroky“ obrátí situaci k lepšímu.

V době jejího výjimečného televiz-
ního projevu byly jindy rušné ulice 

Německo a koronavirus

Je to vážné,
kancléřko?
První fázi koronaviru zvládlo Německo relativně úspěšně; 
kancléřka Angela Merkelová však varovala, že ještě není 
vyhráno – a za pravdu jí koncem června dávala lokální 
ohniska nákazy. Popularita její stranické aliance CDU/
CSU vystřelila nahoru, obliba populistické AfD se propadla: 
otázkou ovšem je, na jak dlouho. Pandemie také ukázala, 
že německý federální systém vlády, kdy spolkové země drží 
významnou část pravomocí, může být těžkopádný.

text Pavel Polák / foto Profi media.cz
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ěkdy se věci mění podle předpovědí, 
jindy se události seběhnou neočekáva-
ně a rychle.

Před pouhými deseti měsíci stál tři-
atřicetiletý rakouský kancléř Sebastian 
Kurz v čele koalice lidovců s pravicově-
-populistickými Svobodnými (FPÖ). 
Část rakouské veřejnosti, zejména le-
vice a liberálové skřípali zuby a tu a tam 
probublal nějaký problém, celkově se 
však vláda zdála stabilní. 

Jenže pak přišel květen a aféra, která 
smetla vicekancléře a šéfa Svobodných 
Heinze-Christiana Stracheho: na veřej-
nost se dostalo video, na němž politik 
u skleničky klábosí s domnělou neteří 
ruského oligarchy, mluví o veřejných 
zakázkách výměnou za peníze do stra-
nické pokladny nebo o možnosti, že by 
Rusové koupili populární rakouský bul-
vární list Neue Kronen Zeitung.

Skandál „Ibiza“ vedl k  pádu vlády, 
loni v září následovaly předčasné volby 
do dolní komory rakouského parlamen-
tu Národní rady. V nich opět – a tento-
krát ještě více než při předchozím hla-
sování v roce 2017 – zvítězila Kurzova 
ÖVP a začala hledat nového vládního 
partnera. 

Sestavování nové koalice skončilo 
pro mnohé překvapením. „Tyrkysoví“ 
(což je stranická barva Kurzových lidov-
ců) totiž vytvořili vládu se Zelenými.

Ne že by takové spojenectví předtím 
v  Rakouskou nikoho nenapadlo. Jak 
říká historik Miroslav Kunštát, u lidov-
ců existuje už dlouhá léta platforma, 
která spolupráci se Zelenými prosazu-
je. Obě strany tvoří zemskou vládu Ty-
rolska a Voralrberska – a už před lety se 
málem dohodly i na spolkové úrovni: 
„Alternativa koalice ÖVP a  Zelených 

N

Vláda lidovců a Zelených

Rakouský valčík 
na tenkém ledě

Staronový rakouský kancléř Sebastian Kurz se pustil do odvážného a historicky 
nevyzkoušeného podniku. Jeho konzervativní lidovci vytvořili v lednu koaliční vládu 

s levicovými Zelenými. Experti říkají, že takové uspořádání je vratké, většina veřejnosti 
však koalici podporuje. Vládní vyhlídky posiluje i fakt, že na obzoru není alternativa: 

předchozí partner lidovců, pravicově-populističtí Svobodní, se zmítá v těžké krizi.  
text Zuzana Lizcová / foto Profi media.cz
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Nová vláda. Sebastian 
Kurz podepisuje 7. ledna 

2020 za konzervativní 
lidovce koaliční dohodu 
s levicovými Zelenými.
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e léto 2019 a stovky lidí s  duhovými 
vlajkami proudí do centra Białystoku, 
kde má každou chvíli začít první po-
chod rovnosti v tomto městě. Jde tam 
i gdaňský básník a překladatel Jacek 
Dehnel. Když spolu s dalšími organizá-
tory pochodu na podporu práv LGBT 
míří směrem k náměstí, začnou se lidé 
před nimi rozbíhat do různých stran...

Jacek vzpomíná, jak na shromáždění 
zaútočila tlupa rváčů. „Buzny, vypadně-
te,“ ozývalo se skandování. Muž v kukle 
kopal do účastníků pochodu, ti se stejně 
jako Jacek snažili schovat v přilehlých 
obchodech. Někteří zakuklenci je pro-
následovali. Na ulici se objevily dělobu-
chy a kouř z dýmovnic.

V biblickém pásu
Východopolský Białystok, kde se stře-
ty loni v  létě odehrály, lze považovat 

za město symbolizující tu část Polska, 
která podporuje národně-konzervativ-
ní vládu strany Právo a spravedlnosti 
(PiS). Ještě před sto lety jej ze dvou tře-
tin obývali Židé, události druhé světové 
války a poválečné dění však kdysi mul-
tietnické město zcela proměnily. Dnes 
patří Białystok do takzvaného „biblic-
kého pásu“, rozsáhlého a ekonomicky 
méně rozvinutého území na jihovýcho-
dě země.

Tamní prokuratura například v mi-
nulosti odmítala stíhat za svastiky na 
ulicích, protože je prý lze vykládat 
i jako hinduistický symbol štěstí: niko-
li jako symbol nacismu. Rozsáhlé úto-
ky na LGBT průvod jsou však poměr-
ně novou záležitostí. Protestní akce 
proti pochodu rovnosti zaznamenala 
vysokou účast – údaje se liší, policejní 
odhady hovoří až o čtyřnásobku těch 

J

Polská krajní pravice

Aby pak nebyl 
i Kaczyński 

za liberála
  Vládnoucí konzervativně národní strana Jarosława Kaczyńského se v Polsku těší popularitě 

značné části voličů – odsuzuje LGBT pochody, provádí štědrou sociální politiku a od některých 
svých plánů ustoupila. Co se ale stane, pokud přijde třeba ekonomická krize? Na výsluní 

by se taky mohla dostat krajní pravice, v jejímž světle se i Kaczyński jeví jako liberál.  
text Vojtěch Boháč / foto Majda Slámová
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pochodujících za práva LGBT. Během 
útoků byly zraněny desítky lidí a policie 
desítky rváčů zadržela.

„Vládní strana Právo a spravedlnost 
si před každými volbami vybere nového 
úhlavního nepřítele,“ tvrdí Jacek Deh-
nel. Před volbami v roce 2015 šlo podle 
něj o uprchlíky a migranty, které vlá-
da označovala za násilníky a teroristy. 
Sám šéf vládní strany Jarosław Kaczy-
ński o nich tenkrát prohlašoval, že do 
Polska přinášejí nebezpečné parazity 
a nemoci. Když migrační krize v Evropě 
zeslábla, tak si podle Jacka začala vlád-
ní strana před loňskými volbami do eu-
roparlamentu a posléze polského parla-
mentu hledat nového nepřítele.

Vládní strana například loni od-
mítala navrácení majetku rodinám 
Židů, kteří zemřeli během holokaustu. 
Kampaň vyústila až v pochod tisícovky 

lidí k ambasádě USA. Účastníci žádali 
zmírnění amerického tlaku na Polsko 
v otázce kompenzací židovských rodin 
za ztracený majetek. Podle izraelského 
tisku šlo o jednu z největších protiži-
dovských demonstrací v Evropě za po-
slední roky.

„Vyzkoušeli Židy,“ říká Jacek o před-
volebním tématu strany Právo a sprave-
dlnost, „okamžitá reakce USA a Izraele 
je odradila.“ Tlak ze strany Izraele do-
hnal konzervativní vládu i ke zmírně-
ní ve světě kritizovaného zákona, jenž 
trestal toho, kdo veřejně prohlásí, že 
i někteří Poláci se během druhé světo-
vé války podíleli na holokaustu. 

Nešlo přitom o první náznak toho, že 
konzervativní vláda není v případě od-
poru odhodlaná prosadit své plány za 
každou cenu. Když na podzim 2016 de-
monstrovalo v ulicích přes sto tisíc žen 

proti zákonu téměř totálně zakazující-
mu potraty, vláda v reakci na nečekaně 
silné protesty otočila. Tehdejší minis-
tr pro vědu a vysoké školství Jarosław 
Gowin prohlásil, že „nás protest přiměl 
přemýšlet a naučil nás pokoře“.

Avšak ohledně postojů k LGBT ko-
munitě se toho změnilo málo. „Možná 
je to proto, že je tento kousek světa pro-
stě naskrz protkaný homofobií, možná 
proto, že tu církev vedou maskovaní ga-
yové, kteří se bojí si to přiznat. Pravda 
je každopádně taková, že nás vláda ne-
návidí – a nenávidí nás ještě desetkrát 
víc, když se postavíme za svá práva,“ 
prohlašuje Jacek.

Nedlouho před událostmi v Białysto-
ku řekl šéf vládní strany Jarosław Ka-
czyński o hnutí LGBT, že „tyto ideolo-
gie, fi lozofi e jsou do Polska přivezeny“ 
a  představují „hrozbu pro polskou 
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Nacionalisté za Polsko. 
Podzim 2019. Pochod 

nezávislosti ve Varšavě.

INTERVIEW People you want to know more about
nesmyslnou, iluzorní představu. A ta-
hle veliká neosobnost, někdy až krutost 
hereckého prostředí, mě dodnes bolí.

Není slovo krutost přehnané?
Tak to aspoň vnímám já; člověk, který 
se zatím nenaučil být ve své práci ne-
osobní. Když dostanu důvěru, tak za ni 
odevzdám všechno, co můžu, umím, 
dokážu, a připadá mi kruté, když mě 
okolí nevnímá jako člověka, ale spíš 
jako rekvizitu... Bože, jak jen to vysvět-
lit?! Zkusím to otočit: Dejme tomu, že 
mi svěříte rukopis své knihy, ať si ho 
přečtu. Já četbě věnuju jen zběžnou 
pozornost, a pak začnu neosobně po-
učovat, že to je stylisticky slabé a máte 
tam pravopisné chyby. Zklamu vaši dů-
věru, to je kruté... Nemusím tvrdit, že 
jste napsal super knížku; ale nemůžu 
říct ani to, že je zbytečná, protože zby-
tečné není nic. Pravda se dá říct i tak, 
aby neponížila.

Vy jste přece v tak silné herecké 
pozici, že si vás všichni musejí 
předcházet!
To je úplná iluze. Jakou já mám pozici?

Řekl bych, že hvězdnou.
Nevím, hvězdný život určitě nevedu... 
Moc vám ale děkuju, že se mě ptáte na 
krutost, protože si to konečně musím 
zformulovat: Jde o to, že herci jsou ne-
ustále hodnocení okolím, a ta hodnoce-
ní někdy dokážou být úplně odosobně-
ná. Já do práce vkládám všechno – ale 
stejně pak mám z reakcí občas pocit, 
že bych už neměla svou přítomností 
obtěžovat lidi, natož diváky. Možná to 
tak vnímám proto, že ještě nejsem zra-
lá. Snažím se emočně co nejvíc otevřít, 
ale v případě útoku, dejme tomu něja-
kého výsměchu, už nedokážu emoce 
rychle uzavřít, a tak mě to zasáhne víc, 
než by mělo.

Nemáte příklad z poslední doby?
Napadá mě dva měsíce stará maličkost. 
Začíná rozhovor a první otázka zní ná-
sledovně: „Takže zase romantická ko-
medie – umíte vy hrát i něco jiného?“

Přemýšlela jste někdy o tom, že 
byste s herectvím sekla a otevřela 
si – co já vím – kavárnu?

Kavárnu ne, nejsem obchodník; hned 
bych o  všechno přišla. Ale napadlo 
mě, že bych šla pro začátek prodávat 
do knihkupectví, a protože ráda peču, 
mohla bych ke knihám nabízet koláče... 
Na druhou stranu mám herectví v jeho 
podstatě strašně ráda, a  tak se s  tím 
vším okolo chci vypořádat. Každou 
chvíli mě ale něco znovu překvapí, na-
příklad nedávno někdo zcela vážně říká: 
„Vy působíte tak sebevědomě!“ Což mě 
šokovalo, protože skutečnost je přece 
přesně opačná...

Asi jste fakt dobrá herečka.
Věřte, že ve svém soukromí vůbec nic 
nehraju, už na to nemám energii. Sebe-
vědomí je moje obrovské téma, snažím 
se s ním pracovat, a když někdo řekne, 
že ho zjevně mám, tak opravdu nevím, 
kde se stala chyba, protože alfou a ome-
gou mého bytí jsou pochybnosti.

Což vlastně může být dobře.
Přesně tak, zpochybňování je fi ltrem, 
důležitou součástí kritického myšlení. 
Pro zdravý život je ale důležité najít hra-
nici, kdy je ještě užitečné, a kdy už spíš 
připomíná sebepoškozování – a o to se 
snažím.

Nějaké herecké sebevědomí snad 
máte, ne?
Nevím.

Třeba na seriál Bez vědomí jsem 
nenašel jedinou špatnou kritiku.
A stejně jsem se dočetla, že tam nemám 
charisma, což ale beru, o to nejde... U mě 
jde spíš o to, že se každou další prací vra-
cím na úplný začátek, a to, že se něco 
minule povedlo, mě nezvýhodňuje; spíš 
naopak. 

Máte přece čím dál víc zkušeností...
Mám, to je fajn. Ale taky jsou na mě 
s každou další rolí kladeny vyšší náro-
ky. Když pěkně zahraje neznámá osm-
náctiletá herečka, tak všichni padnou 
na zadek. Dostane další roli, ve které 
je stejná jako v té první, což je trochu 
zklamání, ve třetí roli hraje zase stejně – 
a to už je průšvih... Od herců se čeká, že 
budou neustále překvapovat, a já budu, 
ráda! Jen vždycky musím taky něco za-
žít, a  hlavně dostat příležitost, která 
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ROZHOVOR

David Vávra, architekt a herec

Člověk by to 
dožil klidně 
na vozejku

Loni mu borelióza znehybnila ruce, potom přišel koronavirus, David Vávra se ale nehroutil. 
Když jsme si začali domlouvat setkání, jednou mi omylem zavolal na zápas fotbalové Bohemky. 
„Jak hrajou?“ zajímal se okamžitě. Sešli jsme se k povídání, před kterým pravil, že „po 
hodině každý hovor přestává mít smysl“, ale pak jsme debatovali, dokud nemusel na 
rehabilitaci; a nestačilo to. K druhému setkání dorazil s dírou v hlavě a o berlích.
text Tomáš Poláček / foto Tomáš Třeštík
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ROZHOVOR

David Koller

Ještě pár 
dobrejch písní, 

prosím
Cože? No nekecej... Ty vole, to to letí, my jsme staří! Těmito povzdechy 

mě přátelé vyprovázeli na rozhovor s Davidem Kollerem, když 
jsem jim prozradil, že David slaví šedesátiny. Ano, David! Spolu 

s celou kapelou Lucie symbol revolučního mládí, symbol roku 1990! 
A lusk: teď je z něj děda. Doslova – má malé vnouče. Ale potom 

taky vlastní batole, už čtvrtého syna. A vypadá pořád stejně dobře 
jako těch posledních dvacet let, kdy se spolu občas setkáváme.

text Tomáš Poláček / foto Tomáš Třeštík

ART/LITERATURE Fiction, short stories and essays written only for The Reporter Magazine

Marta jede v autě se svým manželem a malou dcerou a na nebi vidí 
větroně – tak začíná povídka psaná pro březnový Reportér.

text Zuzana Hubeňáková / ilustrace Tomski & Polanski

Špatná termika

arta už hodnou chvíli pozorovala oblohu 
z okna jedoucího auta. Sledovala bílé pruhy za 
letadly a v duchu se bavila představou, jak by si 
je asi vykládala Martinka. Je to šlehačka, kte-
rou z mraků našlehají vrtule? Cestička z cuk-
rové vaty, kterou si piloti značí cestu zpátky?

Musí se jí zeptat, až se probudí. Pohledem 
sjela k její hlavičce, která se v autosedačce zase 
svezla příliš na stranu. To dítě to odskáče pro-
blémy s páteří, řekla si v duchu a zakabonila 
se. Sama ví, jaké to je, tu a tam ji záda bolí jako 
čert. 

Tohle u své holčičky nemůže připustit, musí 
Martinku přihlásit na jógu pro děti. Existuje 
vůbec nějaká jóga pro děti? Určitě ano, Naty 
z aerobiku chodí s malým Ríšou na angličti-
nu pro kojence, což je tedy podle Marty pěkná 
blbost. Skoro stejná jako si říkat Naty, když se 
jmenujete Renata, je vám dvaačtyřicet a máte 
sto pět kilo. Kdo ví, jak si říká ten její připlešlý 
manžel, co Renatu tu a tam vyzvedává po ae-
robiku a pořád se tváří, jako by mu nadloubali. 
Nejspíš Romeo. Nebo Džery.  

Na co je dobré šišlat na tříměsíční dítě „How 
do you do, baby? Is this howno in your pants?“, 
to Marta skutečně neví. Pokud jsou lidi ochot-
ni platit za takové blbosti, proč by neexistovalo 
něco tak potřebného a smysluplného, jako je 
jóga pro děti? 

Upravila Martince hlavu, jako už touto ces-
tou nejmíň posté, a zadívala se zpět na oblohu. 
Do zorného úhlu jí vletělo letadlo táhnoucí vě-
troň. Nebo že by větroň tlačil před sebou mo-
torové letadlo? To by mi Martinka mohla věřit, 
uchechtla se v duchu. 

Martina hravost, dětský pohled na život 
a neschopnost vyjádřit se okamžitě, racionál-
ně a jednoznačně Tomášovi kdysi učarovaly. 
Říkal jí vílo Amálko a byl z její neuchopitel-
nosti úplně vedle. Což svým způsobem platí 
dodnes. Jenže bohužel teď je z ní vedle v úplně 
jiném smyslu slova. 

Marta měla už delší dobu pocit, že se s To-
mášem nenapravitelně vzdalují. Všechny její 
pokusy rozproudit stojaté vody vztahu, kte-
rý z jejího pohledu už delší dobu nebyl ničím 
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V kempu na sázavském ostrově bylo v červenci živo. Tolik lidí, stanů, lodí, aut, kol a pejsků 
jsme za čtyři roky, co tam v týdnu kolem tátových narozenin jezdíme, ještě neviděli. Ani 
tolik deště jsme nezažili; poslední roky byla vedra a sucha. Teď se počasí vrátilo k tomu, na 
co jsme byli v létě my pamětníci zvyklí. Déšť se střídal se sluncem, ve dne bylo příjemně 
teplo a v noci celkem zima; prostě normálka. 

Většina národa zůstala kvůli nejistým korona-
virovým výhledům v České republice, a když 
nemohla k moři, jela na vodu. Na Sázavě byly 

mraky vodáků. Do vláčku, šinoucího se z Čerčan do 
Ledče nad Sázavou, přistupovaly na každé zastávce 
party modrobíle pruhovaných námořníků, mnohé 
ověšené hrozny dětí. Všichni jsme jeli proti proudu 
řeky, i když vagony nás vrátily do minulosti. Jezdí tu 
staré rozhrkané motoráčky, na kterých je ale fajn, že 
se v nich dají otevřít, a dokonce i zavřít okna, když 
k nim dosáhnete a nejsou zaseklá.  

My s mužem jsme se vezli Posázavským pacifi -
kem, jak se téhle železniční cestě říká, za týden po-
bytu v Sázavě několikrát. Byl to zážitek. Trať, vinoucí 
se podél řeky překrásnou krajinou a prošpikovaná 
mnoha tunely, nás okouzlila. Zavzpomínali jsme na 
doby školních výletů, kdy se při vjezdu do tunelu 
vlak ponořil do totální tmy, plné našeho vzrušeného 
povyku. I v roce 2020 tu stále jezdí do tunelů někte-
ré přesluhující vagony bez světla a stejně vzrušený 
povyk v nich zní i teď. (Asi desetiletý kluk, který jel 
s maminkou a starším bráchou na výlet, se ohromně 
radoval, že přišel z WC právě před tunelem. Být v té 
kukani za zamčenými dveřmi ve tmě tmoucí sám…!)    

Jak se motoráček sunul ke konečné v Ledči, plnil 
se lidmi až k maximu. Plnil se nejen vodáky, ale i ma-
minkami s kočárky, seniory s vnoučaty a pejsky, kteří 
jeli na výlet po hradech a zámcích, jimiž je Posázaví 
taky prošpikované. Dokonce do něho přistupovali 
(nebo se o to aspoň pokoušeli) i cyklisté s koly, kteří 
si chtěli popovezením zkrátit náročnou cyklotrasu. 
Jeli jsme ji s mužem o den dřív. Ze Sázavy do Ledče 
je to celkem přes tisíc metrů převýšení. (Jak jsem 
mohla projet na podzim na kole Bhútán? Nechápu.)

Ve Zruči nad Sázavou byly po deváté ráno oba dva 
vagony nadoraz plné. Proto jsme byli překvapení, 

když nás průvodčí vyzval, abychom všichni, kdo 
jedeme dál, přesedli do prvního vagonu. Ten jediný 
bude v cestě pokračovat. 

Ze Zruče do Ledče následovalo šest mezizastávek, 
kdy se k nám snažili dostat další zájemci o cestu 
vlakem. Byli to hlavně vodáci s dětmi, kteří měli na 
konečnou v Ledči objednané lodě a další výbavu na 
splouvání řeky a potřebovali se tam dopravit tak, aby 
loď včas vyzvedli a vyrazili na vodu. Poslední zastáv-
ky jsme jeli v šílené tlačenici, a protože ráno před 
cestou byla ještě zima, v jediném vagonu zůstala 
všechna okna zavřená. Proč nikdo žádné neotevřel? 
Nevím. My seděli hned za dveřmi u okna, které ot-
vírání nemělo. A protože České dráhy vlastní stát 
a platí kraj, všichni nám zařídili pěkný koronavirový 
mejdan!

Vzpomněla jsem si na mile vtipnou reklamu ČD 
s obstarožním pankáčem Ivanem Trojanem. Myslí 
si, že jede na punkový festival, a přitom jede s ro-
dinou na výlet k Punkvě. Jízda se ovšem odehrává 
v moderním vlaku tak akorát pohodlně zaplněném, 
který klouže s cestujícími po elektrifi kované trati. 
Reklama končí zvoláním: „Za zábavou i do přírody! 
Inspirujte se v aplikaci vlakem na výlet!“ 

„Ať jdou Český dráhy do prdele!“ ozvalo se ve va-
gonu. „Předváděj se, jak jsou světoví, a pak nás vezou 
jako prasata na porážku! To je teda úroveň! Ať jdou 
do prdele!“ 

Nikdo neprotestoval. Všichni jsme do Ledče nad 
Sázavou přijeli – s prominutím – nasraní, protože 
natlačení jako sardinky v totálně vydýchaném va-
gonu, ale taky stmelení společným zážitkem. Jako 
jeden muž jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak 
taky může vypadat cestování vlakem v jednadva-
cátém století ve vyspělé evropské zemi s bohatou 
železniční tradicí, když se zrovna netočí reklama 

Výlet!    
Po přeslici XLIV 
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a koronavirus nabírá 
na obrátkách!

Ve vagonu jsme si pomá-
hali a byli k sobě ohleduplní. Na 
sedadle pro dva jsme se mačkali tři až čtyři, 
ti, co byli na kraji, drželi děti balancující na jedné 
noze v natřískané uličce, pomáhali jsme podat 
babičce z kočárku v chodbě, který mladá maminka 
nacpala do prostoru za kabinou strojvůdce, na klín 
škvrně… 

Byli jsme nedůstojně nacpaní v jednom vagonu, 
který sice provozují České dráhy, ale Středočeský 
kraj a Kraj Vysočina si u nich službu objednávají. 
Kraji Vysočina, kam Ledeč patří, se prý nechce za 
dva vagony – a tedy posunování vlaku – platit. Proto 
nás ve Zruči, jež ještě patří do kraje Středočeského, 
nahnali do vagonu jednoho. Je řiditelný z obou 
stran.

Nakonec jsme byli rádi, že se nic horšího nestalo, 
jak je poslední dobou na železnici téměř pravi-
dlem. S žádným vlakem jsme se nesrazili, všechny 
výhybky dali železničáři správně, vlaky se ve sta-
nicích k tomu určených míjely tak, jak mají. Trať 
Posázavského pacifi ku je sice zrekonstruovaná, ale 
ne zautomatizovaná. Vše záleží pouze a jenom na 
lidském faktoru. Paradoxem je, že díky neexistenci 
automatického zabezpečení tu nádraží stále žijí. 
Jsou v nich výpravčí a většina budov je zrekon-
struovaná. Třeba nádraží v Kácově – to je přímo 
nádherné.

Když jsme s mužem šťastně dojeli do Ledče nad 
Sázavou a nabažili se kulturním zážitkem – navští-

vili jsme hrad, mimo 
jiné s báječným muzeem 

hodin a velmi erudovanou 
průvodkyní –, spěchali jsme na 

oběd do ledečské Kavárny Kovárna. Tu 
jsme objevili den předtím, když jsme tu byli na 
kolech, a moc se nám líbila. Má útulný, vkusně zaří-
zený interiér a dělají tam výborné sýrové palačinky 
s brusinkami. Oběd nám dali tak rychle, že jsme 
stihli popolední vláček.

Tentokrát jsme jeli do Zruče nad Sázavou skoro 
sami. Mají tam krásně zrekonstruovaný zámek – 
s muzeem panenek, kterých je tolik, že nás z nich 
rozbolela hlava. Pak jsme na nádraží čekali na zpá-
teční spoj. Všimli jsme si odstaveného modernější-
ho motoráku, který měl v odpoledním slunci dveře 
dokořán. Zněla odtamtud hudba. Šli jsme se tam 
podívat. V širokém nástupním prostoru ležel stroj-
vůdce zavěšený v hamace jako v lese mezi stromy, 
aby si mezi směnami odpočinul.

Nápaditým mašinfírům zdar! •

Kvůli rodinnému původu nemohla 
za komunismu studovat, po podpisu 
Charty 77 pracovala jako uklízečka, balička, 
pošťačka, domovnice. Debutovala knihou 
Indiánský běh, napsala bestsellery 
Rok kohouta a Život je nádherný. 
Její nejnovější knížka Bhútán, má láska 
je literární cestopis.  www.terezabouckova.cz

TEREZA BOUČKOVÁ (1957)
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Děti chtějí psa a otec se snaží vymyslet metodu, jak tomu zabránit – 
tak začíná povídka psaná pro srpnový Reportér.

text Aleš Palán / ilustrace Tomski & Polanski

Na vodítku

To chceš, abych byla úplně trapná? Úpl-
ně nejvíc ze všech?“

Ne, tohle Ilonin otec nechtěl. Bylo 
mu dcery i trochu líto, ale hlavně se nechtěl 
ke všem starostem, co už nese životem, starat 
ještě o psa. A byl si jist, že by se o něj starat 
musel, že by to na něj padlo, jako na něj padá 
úplně všechno. Se štěnětem by si děti chvíli 
hrály, ale pak by je chytlo něco jiného a venčit 
by psa musel zase jen on.

„Kdybychom měli domek, tak možná, 
ale takhle v  paneláku? To přece není pro 
psa dobré, nebyl by tu spokojený,“ snažil 
se zchladit jejich nadšení, ale Ilona a o dva 
roky mladší Patrik slibovali hory doly: žrá-
dlo (dcera říkala jídlo) budou chodit psovi 
nakupovat, pravidelně ho venčit, i k veteri-
náři zajdou, když bude potřeba, jen nám pej-
ska s mámou pořiďte.

S  mámou… Děcka ještě nevědí, že před 
měsícem podala žádost o rozvod a ten strejda, 
kam s ní jednou za čtrnáct dní o víkendech 

jezdí, čeká jen na to, až bude volná, jak tomu 
říká. I ona na to čeká. Asi se k němu přestě-
huje, zřejmě i s dětma, na rozvod samozřejmě 
čekat nemusí. A teď do toho pes? Má se snad 
Petr toho chlapa, co mu odvádí ženu, optat, 
jestli bude stát i o hafana? Jakou by si přál 
rasu?

A manželka? S tou není řeč o ničem, jen 
mlčí, bulí nebo se vzteká, i děti pochopily, že 
pokud mají s někým o pejskovi vyjednávat, 
tak s tátou.

„Nechci, abys byla trapná, ale chci, abyste 
si to s bráchou ozkoušeli. Jen tak nanečisto, 
venčení psa bez psa. A pokud tě to bude měsíc 
bavit…“

„Tohle mě má jako bavit? Copak jsem 
magor?“

„Dobře, pokud to měsíc vydržíte, pokud za 
tu dobu prokážete vytrvalost, psa vám poří-
díme,“ sliboval otec. S řešením, které vymy-
slel, byl relativně spokojen. Zejména s tou 
měsíční lhůtou, během které se může něco 
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Pandemie a hospodářství

Řídit stát
jako kasino
Nezvládnutá druhá vlna epidemie vedla k přetížení 
nemocnic a státu nezbylo nic jiného než zastavit šíření 
koronaviru rozsáhlým omezením ekonomických aktivit. 
Po nadějném létě se české hospodářství opět propadá 
do recese – a to ačkoli se mnohé podniky snaží krizové 
situaci přizpůsobit. Vzniká obří díra ve státních fi nancích, 
přičemž vláda zatím nepředložila žádný plán, jak ji 
postupně zaplňovat. Kabinet Andreje Babiše tak možná 
během krátké doby utratí peníze na generace dopředu.

text Jiří Štický / foto Profi media.cz



BYZNYS

á to očůrám – opakoval několikrát za 
sebou náš dvanáctiletý syn a naštvaně 
dupal po schodech, když jsme mu do 
chytrého mobilu nainstalovali rodičov-
skou aplikaci. K opatření jsme se ženou 
dospěli postupně, když jsme začali mít 
pocit, že na mobilu tráví příliš mnoho 
času. Kolik přesně, jsme ovšem tehdy 
jen tušili. To nám ukázala právě zmíně-
ná rodičovská aplikace. Tedy než ji syn 
prolomil a stala se zbytečnou.

Než nám ovšem zprávu o prolome-
ní aplikace nadšeně sdělil  – naštěs-
tí s námi o mnoha tématech otevřeně 
mluví –, dozvěděli jsme se následující 
informace: na mobilu byl něco málo 
přes čtyři hodiny denně, část z toho ve 
škole, část po jedenácté večer, kdy jsme 
mysleli, že spí.

Syn prolomil rodičovskou aplikaci 
pět dní poté, co jsem ji předplatil na 

rok. Ty asi čtyři stovky vem čert, víc 
nám vrtalo hlavou, jakou jinou cestu 
zvolit, když nás svým prvním hacker-
ským úspěchem vrátil zase o krok zpát-
ky. K čemuž se ještě dostanu.

Sedm hodin s mobilem
Mnozí rodiče se mohou jen dohado-
vat, kolik času jejich děti v digitální říši 
tráví, zda jsou tam aktivní i po večer-
ce a jaká dobrodružství tam podnikají. 
Práce na toto téma však existují, včet-
ně údajů mapujících situaci v  České 
republice. 

Z průzkumu EU Kids Online IV zpra-
covaného vědci z Masarykovy univerzi-
ty v Brně na vzorku 2 825 českých dětí 
a dospívajících ve věku devět až sedm-
náct let například vyplynulo, že 22 pro-
cent z nich tráví o víkendu online sedm 
a víc hodin denně. To už je skoro jako 
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Digitální svět

Počkej, tati,
jen to dohraju

Sedm a více hodin denně tráví část českých dětí a mládeže o víkendech tak, že jsou 
připojeny k internetu – říká studie. A když jsme synovi nainstalovali do jeho chytrého 

mobilu kontrolní rodičovskou aplikaci, výsledky se nesly zhruba v duchu tohoto 
zjištění. Přístup rodičů k závislosti dětí na internetu a mobilních telefonech může být 

různý. Zdá se však, že mobilní aplikace bez mluvení s dítětem nic moc nevyřeší.
text Mirek Čepický / foto Profi media.cz 
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Herečka Jana Plodková

Kéž mě můj 
jednorožec 

dovede k sekvoji 
Vybrala zahradní restauraci padesát metrů od 

pražského Václavského náměstí – a já po příchodu němě 
zírám, protože ta zahrada je nádherná, s vysokými 

stromy, úplně nečekaný svět. Ozve se zvon z chrámu 
Panny Marie Sněžné, tak Janě Plodkové povídám, 

že jsem nedávno psal o husitech, o Janu Želivském, 
který v tomhle kostele kázal, a ona přikývne: „Oba máme 

štěstí na práci, díky které se můžeme něco učit.“

text Tomáš Poláček / foto Tomáš Třeštík
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Islám a radikálové v Česku

Salafi sté
od Vltavy

V Česku žije přes dvacet tisíc muslimů, mezi nimi se podle 
odhadů zpravodajských služeb pohybuje pár desítek takzvaných 
salafi stů, zastánců netolerantní a puritánské ideologie spojené 
s islámem. A i když ani většina salafi stů nepatří mezi násilníky, 

v Praze stanul před soudem Sámer Shehadeh obžalovaný 
z podpory terorismu. Jde o první případ radikalizovaného 

potomka arabské rodiny, jenž vyrůstal v Česku. Podíváte-li se na 
příběh a souvislosti střízlivě a do detailů, jde o výjimečný případ?

text Pavel Novotný / foto Profi media.cz

2020

Nový pohled na fotbal. 
Ojedinělý typ fandění zvěčnil během 
červnových domácích zápasů 
fotbalové Bohemky fotograf Michal 
Sváček. Jelikož byl povolený počet 
diváků velmi limitovaný, desítky, 
někdy i stovky nejvěrnějších se 
promořovaly nad třímetrovou zdí, 
která stadion odděluje od ulice.

Nové Česko

Sbohem, sporte. 
Ať žije sport!
Nebývale krutý zásah dostal letos na jaře vrcholový sport. Dva měsíce jako by 
vůbec neexistoval, rozjíždí se ztěžka a nikdo neví, co bude dál. Podoba sportu 
se změní, o tom není pochyb, takže otázka zní následovně: Změní se dočasně, 
nebo už navždy?
text Tomáš Poláček / foto Michal Sváček
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e neděle 23. února, pozdní odpoledne. 
Proslulé kino Azadi v centru íránské 
metropole Teherán přesto lístky na 
večerní promítání neprodává. Přátel-
ský uvaděč mezinárodním gestem na-
značuje, že dnes sál divákům neotevře. 
Papírová cedule hovoří jasně: „Drazí 
obyvatelé Teheránu, kina jsou zavře-
ná kvůli šíření koronaviru!“ Podepsá-
no Ministerstvo kultury a islámského 
vedení. 

Zanedlouho rozesílá stejný úřad 
SMS zprávu, podle které zahraniční no-
vináři „za žádných okolností nesmějí 
pořizovat rozhovory s personálem ne-
mocnic a zdravotnických zařízení stej-
ně jako s provozovateli lékáren“. 

O pár desítek minut později blikne 
na mobilech přípis téhož úřadu, který 
občanům radí, aby si co nejčastěji myli 
ruce. Snad se mi to zdá, ale jako bych 

v tom okamžiku slyšel kolem sebe tiché, 
výhružné mručení.

Choroba známá nyní jako CO -
VID-19, která se poprvé objevila kon-
cem loňského roku v  čínském Wu-
-chanu, se do zbytku Íránu začala šířit 
z milionového Qomu, jenž leží asi 150 
kilometrů jihozápadně od hlavního 
města. Qom proslul coby shromaždi-
ště náboženských studentů a kleriků, 
kteří podle ofi ciální doktríny islámské 
republice vládnou. 

Vše se seběhlo rychle. Když jsem 
přilétal, abych napsal reportáž o írán-
ských parlamentních volbách, o epide-
mii v zemi se nevědělo. Teď, po třech 
dnech však mají lidé na ulici jasno: Čí-
ňané, kteří ve městě pracovali, měli být 
domů posláni už dávno. Oni jsou přece 
šiřiteli viru! Záhy se objevují zlomyslné 
vtipy těch Íránců, kterým teokratická 
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Rozpolcený Írán

... a k tomu ještě
přišel virus

Zemi, v níž rozhodují islámští duchovní, těžce zasáhla nákaza koronavirem 
SARS-CoV-2. Nemoc obnažila, v jaké situaci se Írán nachází. Část společnosti 

nedůvěřuje svým vládcům, kteří se mimo jiné opírají o Revoluční gardy s ohromnou 
ekonomickou mocí. V ulicích se vyprávěl černý vtip – pokud onemocníte a chcete 

se obětovat pro Írán, běžte do režimních kanceláří a polibte tam všechny na 
tvář. Tak viděl situaci přímo na místě novinář píšící pro magazín Reportér.

text a foto Pavel Novotný

2020

Volím! Nesmazatelný 
inkoust má zamezit 
tomu, aby šla tato Íránka 
hlasovat podruhé.

foto Pro� media.cz 
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Referendum
o Trumpovi
V prezidentských volbách proti sobě stojí kandidáti
republikánů a demokratů. Voliči obou táborů však
řeší hlavně to, zda má Donald Trump zůstat další
čtyři roky v Bílém domě. Samozřejmě v případě, 
že jeho kandidaturu neohrozí onemocnění covid-19.

Jak to vidí ti, kteří pro něj hlasovali 
před čtyřmi roky?

Na následujících stránkách naleznete:

foto Pro� media.cz

Komentáře Alexandra Vondry 
a Matěje Schneidera.

Český vliv na americkou společnost. 
Historie přistěhovalectví z českých zemí.

Reportáž z demokratického ostrůvku 
uprostřed republikánské Nebrasky.

Jak by hlasovali Češi, kteří mají 
k Americe výrazný vztah.
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