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Ondrej
Oxfordsk"m v"kladov"m slovníkem 
a# do srdce Karla Schwarzenberga



Vá!ení "tená#i,

za ten $tvrtrok od vydání prvního 

$ísla TOPlife na%í republikou ot&ás-

lo tolik zásadních zvrat' a udá-

lostí, #e je snad musela zachytit  

i Richterova stupnice. Náhlé a dra-

matické v"m(ny ministr' jako by  

z oka vypadly Velmi k&ehk"m vzta-

h'm, pomalé o$kování, nesmyslná 

opat&ení, doslova v"bu%ná kauza 

Vrb(tice a vicepremiér Hamá$ek, 

kter" ji cht(l zamést pod koberec 

nákupem milionu dávek neprov(-

&ené vakcíny Sputnik V. A k tomu 

v%emu prezident, kter" by nejrad(-

ji místo $eské hymny zpíval tu rus-

kou. !elní p&edstavitelé státu mají 

historicky nejni#%í d'v(ru ob$an'. 

Není proto divu, #e lidé u# netrp(-

liv( vyhlí#ejí volby do Poslanecké 

sn(movny a #e se mnozí !e%i v'-

bec poprvé za sv'j #ivot modlí za 

lep%í budoucnost. 

Ale ne# k t(m tou#ebn( vyhlí#e-

n"m volbám dojde, poj)me si spo-

le$n( zp&íjemnit jinak útrpné $eká-

ní dal%ím, v po&adí druh"m $íslem 

TOPlife! Co jsme si pro vás p&ipra-

vili? Dozvíte se nap&íklad, co zna-

mená tajemn" pojem „mladosta“. 

*editel Gymnázia J. K. Tyla Mat(j 

Havel v exkluzivním rozhovoru pro-

zradí, jak se dostal na kandidátku 

TOP 09 do Poslanecké sn(mov-

ny. A taky pro$ jsou vlaky láska  

a kolik $len' jeho po$etné rodiny  

s ním tuto vá%e+ sdílí. O své vá%ni se 

v tomto $ísle rozepsal i Marek ,e-

ní%ek, ale prozradíme jen to, #e se 

k jeho zálib( neodmysliteln( pojí 

tenisky. Fanou%ci v%eho sladkého, 

zbyst&ete! Do$tete se toti#, jaké 

$okoládové vají$ko letos p&ipravil 

Luká% Otys ve své cukrárn( a $ím 

je speciální. Radovan Auer, zastu-

pitel v -umperku, si pak ve svém 

p&ísp(vku krásn( zavzpomíná na 

své náv%t(vy Ukrajiny. A kone$n( 

Ond&ej Kolá&, starosta Prahy 6, pro-

zradí, $ím si získal p&íze+ samot-

ného kní#ete. Ale konec napínání, 

$eká vás $íslo plné zajímavostí!

Máte tip na n(kterou konkrétní 

osobnost, o které byste si cht(li 

p&e$íst p&í%t(? Napi%te na:  

jana.pleyerova@top09.cz

Pohodov" $as stráven" 

u $tení TOPlife vám p&eje

Redakce TOP 09

Jana Pleyerová, 
Vladan Van!k



Ond#ej Kolá#: Oxfordsk$m 
v$kladov$m slovníkem a! do 
srdce Karla Schwarzenberga
Ne# jsme si na zahrad( za cha-
lupou, která byla v#dycky hodn( 
podmá$ená, ud(lali rybník, rostla 
tam – práv( díky spoust( vody – 
hustá a tvrdá tráva; taková ta, co 
roste v mok&adech. Ná% kocour 
tam chodil k t'+ce lovit #áby. Pod-
statné je, #e jsme tu dlouhou a tvr-
dou trávu $asto kosili, abychom 
ze zahrady nem(li ba#inatou 
d#ungli. Tehdy se to je%t( sm(lo. A 
proto#e rodi$e dleli tu v Americe, 
tu v Rusku, staral jsem se o 
zahradu nejvíc já. Jednoho 
dne se tam tak p(kn( po 
pás schovan" v tráv( ohá-
ním kosou a najedou se mi 
z kapsy ozve: „GOVORI. MO-
SKVA! SLJU-IJT/ MOSKVU!“
No vida, te) kdy# se to nejmí+ 
hodí, volá táta. Ono taky jak" jin" 
vyzván(cí tón si má $lov(k nasta-
vit na telefonu, kdy# mu táta toho 
$asu d(lá v Rusku velvyslance. 
„Co d(lá%?“
„Sekám trávu, u# byla a# po pás.“ 
„Jé, to se% hodnej. Poslouchej, se-
díme tady te) u nás s kní#etem…“ 
„S Karlem?“ 
„No jasn(, zná% +ák"ho jin"ho?“ 
Pravda, #ádného jiného kní#ete 
jsem v té dob( neznal. 
„No a kní#e povídá, #e mu kon$í 
holka, co u n(j d(lá tajemnici. Hle-
dá n(koho nov"ho, a jestli bys to 
pr" necht(l d(lat.“ 
„Já?“ 
„Jo, pamatuje si t( pr" z kampan( 
a ptá se, jestli bys to cht(l d(lat.“ 
„No, asi jo, já nevím…“ 
„Tak jo, tak $au!“ 
Cel" zbytek dne jsem p&em"%lel  
o tom, $ím m'#e %estadvacetile-
t" student práv b"t ku prosp(chu 

p&edsedovi parlamentní politické 
strany a ministrovi zahrani$í. Ale 
tak bude to minimáln( dobrá zku-
%enost a politika m( v#dycky zají-
mala, tak pro$ ne, &ekl jsem si a za 
pár dní jsem sed(l v n(jaké kavár-
n( v Praze s Karlem Schwarzen-
bergem a jeho kon$ící tajemnicí.
„Tak hele, bude% mít kancl na Újez-
du, jo, za %éfem bude% chodit na 
Zamini a zbytek ti &eknou,“ povída-
la kon$ící tajemnice Gábina, kní#e 

Karel pok"val hlavou.
 „Vítejte!“ a %lo se dom'. Hergot, 
celé je to takové rychlé, myslím si, 
ale tak uvidíme.
Dal%í den u# jsem se hlásil na Újezd( 
v kancelá&i. Nebude to tady %patn", 
&íkám si. A hned poj), máme pro 
tebe úkol, proto#e za pár t"dn' je 
celostátní sn(m a je pot&eba p&i-
pravit pár v(cí. Musíme pozvat za-
hrani$ní hosty a pot&ebujeme, aby 
p&edseda podepsal pozvánky a 
v'bec, ty to musí% za&ídit. Jo a taky 
je sn(m Jihomoravského kraje, kde 
se to te) p(kn( hádá. Musíte tam s 
p&edsedou jet a tak dále a tak dále.
Holkám jsem &ekl, #e to je sice hezk", 
ale #e vím kulov", co jsou sn(my a 
sjezdy a kdo je kde $eho p&edseda. 
„To pozná%,“ odv(tily.
Moje první cesta s kní#etem tak 
vedla na ji#ní Moravu. Vybaven 
%tosem zvacích dopis' pro poten-
táty ze sp&átelen"ch evropsk"ch 
stran, vydal jsem se na Minister-

stvo zahrani$í, odkud se vyjí#d(lo. 
„Kde se flákáte, $lov($e?!“ p&iví-
tala m( %éfka kabinetu ministra, 
baba od rány, která hulila jako 
lokomotiva. Po n(jaké dob( jsem 
pochopil, #e si d(lá tak trochu 
srandu a je to vlastn( stra%n( 
fajn #enská. 
„Tamhle jsou kluci, b(#te s nimi, %éf 
dorazí.“ 
Ti dva kluci byli ho%i z ochranky, &í-
kejme jim t&eba Pavel a Jirka. 

„Sedne% si dozadu, %éf si sedá 
dop&edu, nemá rád to houpání 
vzadu, jo?“ Odvedli m( k autu, 
po$kali jsme na %éfa a jelo se. 
Na tu cestu nezapomenu ni-
kdy. Nejen#e jakmile to bylo 
mo#né, nasadil &idi$ tempo 

250, ale kní#e Karel se zjevn( nudil, 
a aby zahnal dlouhou chvíli, jal se 
zkoumat, k $emu slou#í v%elijaké 
$udlíky, které má v dosahu. Kdy# 
vám n(kdo za jízdy zapne na pln" 
pecky rádio, tak to je celkem v po-
hod(. *idi$ Jirka bez mrknutí oka 
Radio#urnál ztlumil, zvednul uka-
zovák, podíval se na %éfa, mrknul 
a zmá$knul sv'j $udlík, na$e# se 
rozblikal modr" majá$ek a kní#e 
n(co spokojen( zabroukal. Nezna-
menalo to ale, #e by p&estal zkou-
mat $udlíky. A bohu#el jich pár ob-
jevil i na strop(. 
Nevím, jestli jste n(kdy let(li ve 
vrtulníku nebo str$ili hlavu do mí-
cha$ky na beton. Ale kdy# se Karlo-
vi poda&ilo v t(ch dvou stech pade-
sáti kilometrech za hodinu otev&ít 
naplno st&e%ní okno, myslel jsem, 
#e vyletím z k'#e. Jirka, ani# by hnul 
brvou, op(t jen zvedl ukazová$ek a 
st&e%ní okno zav&el. Za hodinu jsme 
byli v ,idlochovicích u Brna.

Poslouchej, sedíme tady  
te% u nás s kní!etem…“ 

„S Karlem?“ 
„No jasn&, zná' (ák$ho 

jin$ho?“ 



„Vítejte, p&edsedo!“ hrnul se k nám 
bodr" chlapík, místní p&edseda. 
A za ním se valí druh", je%t( bod-
&ej%í p&edseda jiného kraje, kter" 
p&ijel na $umendu. Zahalasil: „No 
jo, ty %plhoune, ty se musí% hlásit 
v#dycky jako první. Zdravím vás, 
pane p&edsedo, nazdar mladej!“ 
Ani jeden z t(ch bodr"ch mu#' u# 
v Topce není.
Sn(m v ,idlochovicích byl skute$-
n( v"#ivn". Hádalo se to, &ezalo 
se to, zvy%ovaly se hlasy.  Dneska 
u# vím, #e %lo vlastn( o naprosto 
standardní sn(m, ale kdy# jste n(-
kde teprve chvilku a nic takového 
jste nikdy p&edtím nevid(li, tak jste 
jako to tele, co $umí na nová vrata. 
Hlavn( ty dopisy, &íkám si. Ve vhod-

nou chvíli, kdy# p&edná%eli své pro-
jevy r'zní kandidáti do v%elik"ch 
funkcí, jdu za %éfem, #e tady jsou 
zvací dopisy pro zahrani$ní hosty 
a jestli by je podepsal. 
„Kdo to psal?“ 
„Holky v úst&edí, ale do angli$tiny 
jsem to p&ekládal já, co se d(je?“ 
„A prosimvás, kde jste se u$il angli$-
tinu? Tohle je úplná blbost!“ povídá 
Karel a perem podtrhuje jednu frázi. 
„To je b(#ná formální fráze, pane 
minist&e,“ povídám. Karel odv(til, 
#e mo#ná mezi rednecky n(kde v 
Alabam( a #e tohle nepodepí%e. 
D(dku, bru$ím si pro sebe, já ti 
dám rednecky v Alabam(. Za%il 
jsem se do kouta s po$íta$em. Ox-
fordsk" v"kladov" slovník je na-

%t(stí i v online verzi, a tak jsem byl 
za chvíli zpátky u Karla. Povídám, 
#e nechci r"pat, ale jestli by pan 
ministr koukl tady do oxfordského 
slovníku… Tro%ku se zamra$il, pak 
se na m( podíval, usmál se a &ekl: 
„Dejte to sem!“ 
A v%echno podepsal. 
Kdy# jsme se po letech bavili u n(j 
na D&eví$i, já u# jako starosta, kte-
r" vylezl z policejní izolace poté, co 
se zasadil o sundání jedné neslav-
né sochy, a on jako $estn" p&ed-
seda na%í strany, &ekl mi, #e práv( 
tímhle jsem si ho získal. 
Ka#dá dal%í cesta s Karlem, a0 u# 
jsme jeli kamkoliv, byla ú#asná. 
Ostatn( stejn( jako Karel Schwar-
zenberg sám.

Ondrej



Matej
M'#eme jen remcat, ale $emu to pom'#e?



Mat!j "ije s rodinou v Hradci Krá-
lové, kde se narodil a má tady, jak 
#íká, sv$j hlavní ko#en. 34let% u&i-
tel stojí t#i roky v &ele hradeckého 
Gymnázia J. K. Tyla, a pat#í tak  
k nejmlad'ím #editel$m v kraji.

Bylo pro tebe povolání u&itele první 
volbou?
Jednozna$n(. Já to cht(l d(lat u# 

od základní %koly, %el jsem si za 

tím. Pamatuji si, #e nám v 

prvním ro$níku na pe)áku 

polo#ili otázku, pro$ jsme 

tady. Tehdy jsme jen dva 

odpov(d(li, #e chceme b"t 

u$iteli. Nakonec je ta realita 

ale na%t(stí jiná. Z na%í sku-

piny je u$itel' mnohem více 

ne# jen my dva.

T#eba v tom hrají roli i lep'í finan&ní 
podmínky a, jak se #íká, hlavní dva 
d$vody – &ervenec a srpen.
Ale jdi, takhle to není. V sou$as-

nosti u# m'#eme u$itele zaplatit 

lépe ne# d&íve. Zv"%ení plat' bylo 

nevyhnutelné, to by tady u# nikdo 

nezbyl. Posunuli jsme se z nep&i-

jatelného do p&ijatelného, v"%e 

plat' ale stále není odpovídající. 

Voln" $ervenec a srpen jsou mo#-

ná p&íjemné benefity, rozhodn( 

ale ne dva hlavní d'vody. (smích) 

Kdyby to bylo tak atraktivní, muse-

li bychom uchaze$e o zam(stnání 

odhán(t. Kolegové &editelé jist( po-

tvrdí, #e sehnat dobrého u$itele je 

$asto o p&emlouvání a dopro%ování.

Obra(me list, má' &ty#i d!ti.
No a? (úsm(v)

Jak to zvládáte?
Zvládáme to dob&e, moje man-

#elka je state$ná, silná #ena. Kdy# 

jsme se brali, &íkali jsme si, #e dv( 

jsou asi málo a #e uvidíme. Tak 

máme $ty&i. Rodina je moje nejv(t-

%í #ivotní radost.

Jaká byla tvoje motivace k tomu, 
aby ses aktivn! zapojil do politiky 
a vstoupil do TOP 09?
TOP 09 podporuji dlouhodob(. 

Impulsem pak byly volby v &íjnu 

2017, kdy se Topka t(sn( dostala 

do Sn(movny. S blízk"m kamará-

dem jsme se dohodli, #e se aktivn( 

zapojíme ve stran( a budeme po-

máhat s kampan(mi. Cht(li jsme 

p&isp(t k posílení pravicové a pro-

evropské politiky. Mohli bychom 

dál remcat u vína, ale $emu by to 

pomohlo?

A te) kandiduje' do Parlamentu.
Dvakrát jsem ve volbách dostal 

v(t%í mno#ství preferen$ních hla-

s', tak jsem souhlasil s kandidatu-

rou. Tohle je po&ádná v"zva. Mám 

kolem sebe t"m mlad"ch, energic-

k"ch lidí, kte&í mají tah na 

branku. V(&íme tomu!

Co d!lá', kdy" ne#ídí' 'kolu a 
nestará' se o politiku?
Mám ty d(ti p&ece! A v%ichni 

se spole$n( v(nujeme skau-

tingu. Hraji taky na varhany 

v kostele, $tu, a tak. A kápnu 

bo#skou, chovám silnou vá%e+ pro 

#eleznici. (smích) Ná% star%í syn ji 

evidentn( zd(dil po mn(, pracuje-

me na vlastním modelovém kole-

ji%ti. Druhého syna, je%t( jako no-

vorozence v ko$árku, jsme vzali na 

první procházku na nádra#í. Snad 

ho taky nakazíme! Je't! otázka, 
kterou nelze opomenout: Hradec, 
nebo Pardubice?
Kdy# jsem byl mal", maminka mi 

vypráv(la o „Pardubicích“, pr" je to 

i n(kde na map(.  (smích)

Kdy! jsem byl mal$, 
maminka mi vypráv&la  

o „Pardubicích“, pr$ je to  
i n&kde na map&. 

Mat&j Ond#ej Havel:  
M)!eme jen remcat,  
ale "emu to pom)!e?



Marek 
MLADOSTA - mlad" starosta



Marek Sovka: 
Mladosta a !ivot na vesnici
Mladosta? Co to znamená? Mla-
dosta pochází od slova mlad" 
starosta. Starosta od slova sta-
rat se. !asto sly%íme, #e se mladí  
o politiku nezajímají, ov%em kdy# 
jsem si 31. ledna 2018 p&e$etl $lá-
nek !eské televize s názvem 
„Z p(tat&iceti zemí OECD je 
!eská republika státem s nej-
ni#%ím zájmem mlad"ch lidí o 
politiku“, byl jsem doslova %o-
kován a uv(domil jsem si, #e to 
nem'#u nechat jen tak. Proto 
jsem se rozhodl práv( mlad"m 
lidem p&iblí#it svou práci a komu-
nální politiku projektem Mladosta. 
P&i vym"%lení celého projektu 
jsem vyu#il své vlastní zku%enosti 
s vedením krajské bu+ky politic-
ké mláde#nické organizace TOP 
t"mu. Po pár m(sících plánovaní a 
práce byl projekt Mladosta p&ipra-
ven. Proto#e práv( ob$ané mají 
nejv(t%í mo#nosti ovlivnit prostor, 
ve kterém #ijí. Nikdy není pozd(!
A jak se to rozjelo a kdo vlastn( 
jsem? Jsem jeden z nejmlad%ích 
starost' v republice, proto mi taky 
&íkají Mladosta. U# na st&ední jsem 
m(l plnou hlavu plán', co by se 
u nás na d(din( dalo zlep%it. No 
a hned, jak mi bylo 18, jsem se do 
toho pustil. Ve 20 letech m( zvo-
lili místostarostou a ve 24 letech 
jsem získal d'v(ru obce a stal se 
starostou. Rozjel jsem proto Mla-
dostu naplno. Za$al jsem posílat 
na Instagram momentky ze #ivota 
vesnického starosty, kter" je navíc 
mladé ucho. Zaplavily m( zprávy 
od lidí s elánem, sny a odvahou. 
Tak jsem za$al jezdit i po %kolách 
a p&edná%ím o velké politice.

Mladosta jako pojem taky upozor-
+uje na to, #e starostování není jen 
o v(ku, ale #e i mladí nemusejí roky 
zrát, ne# si troufnou n(co zm(nit. 
Je to o v'li, píli a vytrvalosti, pro-
to#e p&eká#ek na cest( je spousta,  

a ne# se n(jak" projekt „narodí“, 
projde v(t%inou pekeln"mi porod-
ními bolestmi. Jde ale o to, aby ta 
láska, která je vlo#ená do projektu, 
byla vid(t, a ob$ané a ve&ejnost ji 
ocenili. A proto se sna#ím p&edá-
vat svoje zku%enosti i dále. Mladí 
mohou sledovat na na%ich sociál-
ních sítích, jak stavby rostou, jak 
se projekty finalizují a jaké akce 
u nás probíhají. Tím p&ibli#uji mo-
derní &ízení obcí ostatním. 
Vesnice, to je prostor pro nekone$-
nou kreativitu. Na jedné stran( 
n(co opravíte, na druhé vám n(co 
spadne. Lidé z velk"ch m(st si $as-
to myslí, #e my z vesnic jsme úpln( 
mimo, máme boty od hnoje a neu-
míme jíst z talí&e, ale práv( na ves-
nicích to v%echno za$íná. A0 u# to 
jsou tradice, folklór, hody, nebo i to 
oblíbené pivo a víno, které v%ichni 
s oblibou pijeme. To se ve m(st( 
vyprodukovat nedá. Stejn( jako 
vina& pe$uje o svou révu s láskou, 
tak i starostové na mal"ch obcích 
pe$ují o svoje ob$any – p&ipravují 
projekty, investi$ní akce a starají 
se o kulturní vy#ití. 

Komunální politika je &emeslo. Ve 
m(st( si asi t(#ko n(kdo chodí 
st(#ovat primátorovi, ale na malé 
obci se to u starosty d(je $asto.
Ú&ednick" aparát toti# není tak 
velk". !lov(k vykonávající funkci 

starosty musí b"t patriot a mít 
rád lidi. Já to tak na%t(stí mám 
a radost z práce se sna#ím p&e-
dávat i za hranice na%eho ka-
tastru. Sna#ím se dokázat, #e i 
vesnice m'#e #ít modern( a b"t 
„smart“. Poukazuji na to, #e kva-
litní architekturu nenajdete jen 

ve m(st(, ale #e i malá obec m'#e 
mít krásn" designov" sál. Ka#d" 
t"den navíc pí%u text „A co se d(lo 
minul" t"den v Brani%ovicích?“, kde 
se ob$ané dozv(dí, co je nového, 
co se kde bude stav(t, opravovat, 
konat a na co si dát pozor.
Od zvolení &íkám, #e starostování 
je velká divo$ina. Je to ale hlav-
n( poslání. Ob$ané nám d'v(&ují 
a na%ím cílem by m(lo b"t jejich 
d'v(ru nezklamat. Zárove+ musí-
me ochránit staleté majetky na%í 
instituce a p&ihodit i n(co nového. 
Mladosta u# te) není jenom o mn(. 
Mladosta je projekt, jak nadch-
nout mladé pro jejich vesnici nebo 
m(sto. My mladí umíme myslet ve 
velkém. Je%t( jsme nestihli upad-
nout do letargie a taky doká#e-
me b"t p(kn( tvrdohlaví, co# se v 
politice hodí. Je nesmysl, #e mladé 
politika nezajímá, a je nesmysl, #e 
#ivot na vesnici je nuda. Tak u# se 
do toho taky pus0te. Rád poradím, 
kdy# budete mít zájem. Nebo m( 
aspo+ sledujte na tom Instagra-
mu. Mám tam hodn( fotek v kroji, 
bude vás to bavit. :-)



Radovan
Ukrajina je suverénní zem(



Radovan Auer:  
Moje cesty na Ukrajinu
Poprvé jsem vyrazil na Ukrajinu 
jen kousek za hranice, na Podkar-
patskou Rus. 

S kapelou jsme se vydali zp&íjem-
nit ú$astník'm zájezdu Silvestra 
s jednou za$ínající cestovkou. Cí-
lem byla b"valá $etnická stani-
ce v Kolo$av(, kde Nikola -uhaj 
st&ílel na $etníky. Ocitli jsme se 
uprost&ed povinné $etby. 
Cesta trvala kv'li nevyz-
pytatelnému po$así o dost 
déle, ne# se plánovalo, a 
kdy# se &idi$'m poda&ilo v 
záv(jích zaparkovat, ozná-
mili, #e ru%í v%echny v"lety 
a zasedli s námi k vodce. Nezby-
lo nám nic jiného, ne# chodit po 
vesnici a p&emlouvat místní, aby 
vytáhli ze stodoly #igulíka a n(-
kam nás vzali. Ochotní &idi$i se 
chlubili, jak jejich babi$ka sed(la 
na klín( Ivanu Olbrachtovi. A pro-
to#e probíhaly svátky a $asto %lo 
o kluky, co k nám jezdí pracovat, 
p&edhán(li se ve znalostech !es-
ka. Idealizovali si první republiku, 
kdy pat&ili k !eskoslovensku a 
kdy „v%e fungovalo“. Budoucnost 
vid(li r'#ov(, proto#e si za peníze 
vyd(lané na $esk"ch stavbách 
postaví sruby a v t(ch budou 
ubytovávat $eské turisty, jich# 
jsme byli p&edvojem a jejich# in-
vaze se $ekala ka#d"m dnem. 

Podruhé jsem vyrazil na opa$-
n" konec, do Don(cku. Pár t"d-
n' p&ed vypuknutím konfliktu 
tam hrála Plze+ Evropskou ligu. 
Donbas Arena pr" byla tehdy 
nejmodern(j%ím stadionem v 
Evrop(, kter" byl postaven kv'li 
EURU 2012. Cestou z leti%t( jsme 
na hlavním nám(stí pod sochou 
Lenina vid(li demonstraci za p&i-

pojení k Rusku. Bylo pod nulou, 
na stadionu ale bylo teplo. Tisí-
ce plynov"ch ho&ák' jely naplno. 
Rowdies v kotli byli svle$eni do 
p'l t(la, zahaleni jen ukrajinsk"-
mi vlajkami. Nevypadali p&átel-
sky a !ech' bylo na obrovském 
stadionu jen pár desítek. Hned 
po v"kopu se ale nad kotlem 
objevil ob&í nápis „!E-I, D/KUJE-
ME“. Pár dní p&edtím toti# !eská 
republika p&ijala na lé$ení lidi 
zran(né na Majdanu. Z tisíc' úst 
zazn(l ne úpln( vyveden", ale o 
to dojemn(j%í pokus o zp(v na%í 
hymny. Pak si rowdies sundali z 
ty$í modro#luté vlajky, po$etn(j-
%í zbytek stadionu ud(lal toté# s 
vlajkami rud"mi, $asto se srpem 

a kladivem, a za$ali se bít. Nás 
si nikdo nev%ímal a Viktorka po-
stoupila. Ten stadion u# ale ne-
stojí. Ani hotel, ani leti%t(. Socha 
Lenina ov%em ano. 

Naposledy jsem byl v Kyjev( na 
kni#ním veletrhu. B&etislav Rych-
lík, kter" tam $asto re#íruje, nám 
ukázal m(sto. Vid(l jsem evrop-

ské m(sto v postsov(tsk"ch 
kulisách. Flat white k piro-
h'm, vodka zapíjená cide-
rem a Uberem p&ijel bu) 
Superb, nebo Volha. M(sto 
#ilo kulturou, atmosféra mi 
v mnohém p&ipomínala de-

vadesátá léta u nás a euforii ze 
svobody.

Ukrajina je suverénní zem(, která 
si jasn( zvolila cíl cesty – chce b"t 
sou$ástí evropského spole$en-
ství. Útok na Ukrajinu je útokem 
na evropské hodnoty, na nás. 
!e%i mají na Ukrajin(, mo#ná ne-
zaslou#en(, pov(st star%ího bra-
tra. A star%í bratr se p&ece mlad-
%ího zastane, kdy# mu chce sígr 
naban$it.

Ukrajina je suverénní  
zem&, která si jasn& zvolila 
cíl cesty – chce b$t sou"ástí 

evropského spole"enství. 



Lukás
Babi% je baron Prá%il



Luká' Otys:  
Babi' je baron Prá'il. 
Na d&lové kouli jsme ho 
vyst#elili mimo *esko!

Víte, co to jsou Fabergého vejce? 
P'vodn( to byly zlaté klenoty ve 

tvaru velikono$ního vejce, které 

vytvo&il rusk" zlatník a klenotník 

Carl Fabergé. Ten pocházel z ro-

diny hugenotsk"ch uprchlík' z 

N(mecka a spolu se sv"mi spo-

lupracovníky vejce vytvo&il v p'-

vodn( rodinné klenotnické díln( 

v Petrohradu na p&elomu 19. a 

20. století. Pro$ ta úvodní lekce z 

historie? Nejsem „jenom“ politik. 

Kdy# jsem je%t( pracoval jako me-

diální obchodník, vyslou#il jsem si 

p&ezdívku „Luká% cukrá&“. Kolego-

vé se toti# dozv(d(li, #e jsem také 

#ivnostník, spolumajitel pra#ské 

cukrárny St. Tropez. P&iznávám, 

#e jsem jako podnikatel nedostal 

nikdy nic zadarmo, ov%em b(hem 

pandemie jsem si sáhl na dno. 

Spole$n( s kamarády podnikate-

li a #ivnostníky jsme se stali ob(tí 

zoufale byrokratické, pomalé a 

nedostate$né vládní podpory. 

Av%ak jestli jsme my !e%i v n(-

$em excelentní, tak ve schop-

nosti hledat cestu ze v%ech krizí 

a eskapád v humoru, nadsázce  

a vtipu. Ostatn( Jaroslavu Ha%ko-

vi poslou#ila $eská nadsázka jako 

inspirace pro hlavního hrdinu jeho 

sv(toznámého humoristického ro-

mánu. I my v cukrárn( jsme cht(li 

zakon$it m(síce %ílenství symbo-

licky s humorem.

V duchu zmi+ovaného zlatníka 

Carla Fabergého p&ipravujeme 

ka#doro$n( $okoládové vají$ko 

Egg Tropeziene, které reaguje na 

v"znamnou spole$enskou situ-

aci v !esku nebo ve sv(t(. Letos 

bylo na%e mistrovské dílo reakcí 

na zoufalé vedení zem( b(hem 

pandemické krize. Na%i cukrá&i le-

tos ztvárnili premiéra Babi%e jako 

barona Prá%ila chlubícího se cizími 

úsp(chy a slibujícího nesplnitelné. 

Podobn( jako postava z filmu Kar-

la Zemana letí $okoládov" „baron 

Babi%“ na d(lové kouli (vejci) a v 

ruce dr#í virus covid-19. Nakonec 

jsem vejce p&edal spole$n( s ote-

v&en"m dopisem premiérovi na 

Ú&adu vlády. 

D(lová koule byla úmysln( zrez-

lá a d(ravá, aby symbolizova-

la d(rav" stát a rozpadající se 

ekonomiku se zdecimovan"m 

podnikatelsk"m prost&edím. Ce-

lou $okoládovou skulpturu podpí-

rala ruka nevinného národa, kte-

r" se stal ob(tí %patného vedení 

premiéra barona Prá%ila. Vejce ze 

Saint Tropez ztvár+uje pomyslné 

vyst&elení premiéra a celé jeho 

vlády do propadli%t( d(jin, co# by 

bylo i nejefektivn(j%ím &e%ením 

pro celou zemi. 

Doufám, #e a# budeme p&í%tí rok 

vybírat v"znamnou událost jako 

inspiraci pro na%e vejce, bude ta 

inspirace p&ece jen trochu pozitiv-

n(j%í.  

B&hem pandemie  
jsem si jako 

podnikatel sáhl  
na dno



Marek
Nejsem Forrest Gump



Marek +ení'ek:  
Nikdo není Forrest ,
proto je d)le!ité z)stat v klidu

*lov!k se ob&as ptá, co d!lat pro 
to, aby se nezbláznil. M$j recept 
na p#í&etnost? Cestování a b!h.  
P&i sv"ch cestách jsem si v#dycky 

do kufru p&ibalil i tenisky, a a0 jsme 

byli kdekoli, nejvíc m( bavilo po-

znávat m(sto p&i ranním v"b(hu. 

Krom( b(hání pat&í k mému #ivo-

tu cestování. Zatím p&evá#n( 

letecky $i autem. Skloubit 

ob( záliby – poznávání no-

v"ch zemí a transport pomo-

cí b(hu – se mi toti# asi nepo-

da&í, nejsem Forrest Gump. 

P&esto se ov%em sna#ím ale-

spo+ p'l hodiny b(hat i v cí-

lové destinaci, a0 u# je to Brazílie, 

Kyrgyzstán $i Mongolsko. Mám ale 

jeden vroubek: vynechal jsem b(h 

v Mali, tak snad p&í%t(. Nejhez$í 

ranní b(h byl zatím uli$kami sta-

rého m(sta v Jeruzalém( b(hem 

v"chodu slunce. 

P&i b(hání mi $asto d(lá par0áka 

m'j syn. Já b(hám po sv"ch a on 

má speciáln( vyrobenou t&íkolku 

pro takové kluky s hendikepem, 

jako je on. Díky elektrickému po-

honu mi n(kdy dává dost zabrat, 

aby mi nekontrolovateln( neujel a 

já s jazykem na vest( nez'stal vi-

set n(kde za ním. 

Velmi rád poznávám nové zem( a 

nadchnul jsem pro to i svého juni-

ora, kter" $as od $asu cestu sám 

p&ipravil, za&ídil, a let(li jsme tak 

na pár dní do n(jaké metropole. 

Po dobu pandemie jsme tuto na%i 

oblíbenou aktivitu hodn( zane-

dbávali. O to víc se t(%ím, a# to 

snad, doufám, od léta zase rozje-

deme. Naposledy jsme n(kde byli 

v lednu lo+ského roku, tak#e se u# 

nem'#u do$kat. Navíc cesty se sy-

nem jsou obzvlá%0 zábavné a n(-

kdy i napínavé. P&i poslední cest( 

s juniorem jsme zapadli s autem 

v bahn( n(kde u hranic s Jordán-

skem. A nikde ani známka signálu. 

Tak#e to bylo po&ádné dobrodru#-

ství, ze kterého nám u# nav#dy z'-

stane spousta vzpomínek. 

Cestování m( bavilo u# jako kluka. 

Hned, co se po roce 1989 otev&e-

ly hranice, m( to táhlo nejd&ív do 

západní Evropy, a pak je%t( o kus 

dál. Na gymnáziu jsem byl v roce 

1995 na dva m(síce v USA. V té 

dob( to stále nebylo b(#né. Tehdy 

jsme se na takovou cestu vydali, 

pokud m( pam(0 neklame, pouze 

dva z celé %koly. Potom se k tomu 

postupn( p&idalo je%t( studium 

politologie na vysoké %ko-

le, kde jsem se za$al hodn( 

v(novat jednak moderním 

d(jinám t(ch zemí, které 

jsem nav%tívil, a následn( i 

jejich politick"m systém'm. 

A tahle „úchylka“ mi z'stala 

dodnes. 

!asem se p&idaly pracovní cesty, 

díky kter"m jsem mohl poznat 

zem(, kam bych se asi normáln( 

nepodíval. Ruku na srdce – mno-

hem lep%í je ale soukromé cesto-

vání. Tady u m( stále vede Kam-

bod#a $i Jihoafrická republika a 

její Kruger National Park. 

Za sv'j #ivot jsem zatím nav%tívil 

necel"ch sedmdesát zemí sv(ta, 

tak#e mi jich je%t( více ne# polo-

vina zb"vá. :-) A pevn( v(&ím, #e 

v%ichni, co rádi cestují a poznávají 

jiné zem(, budou u# brzy mít mo#-

nost zase vyrazit. 

Za sv)j !ivot jsem zatím 
 nav'tívil necel$ch  

sedmdesát zemí sv&ta,  
tak!e mi jich je't& více ne! 

polovina zb$vá. :-) 




