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Milí čtenáři,
podzimní číslo magazínu DOCK jsme velmi úzce spojili se dvěma událostmi a dvěma osobnostmi, které čekají celkem perné
měsíce, ačkoli každého trochu odlišným způsobem. S jedním
jsme se mimo jiné bavili o daleké minulosti, s druhým především
o budoucnosti. Režiséra a producenta Petra Jákla jsme odchytli
těsně před dlouho očekávanou premiérou filmu Jan Žižka. Filmu
s největší výpravností v historii české kinematografie, kterému
je společnost CRESTYL hrdým partnerem. I proto si vás dovoluji pozvat ve čtvrtek 22. 9. 2022 na promítání filmu u nás v parku
DOCK pod širým nebem.
Druhou tváří toho nejlepšího z obsahu aktuálního vydání je
bezesporu Jan Tuček, ředitel renomované výzkumné agentury

STEM/MARK, se kterým jsme poodkryli to, jaké faktory nejvíce
ovlivňují volby a co je typické pro českého voliče. Zeptali jsme se
ho rovněž na to, jak zůstat i po mnoha letech takové profese
objektivní a nad věcí či jak se rýsují blížící se prezidentské volby.
Věřím, že se s chutí začtete nejen do těchto dvou rozhovorů,
jejichž rozšířené verze naleznete shodně tak jako pozvánku
do letního kina na adrese www.dock.cz/novinky. Tímto obsah
magazínu rozhodně nekončí, listujte dál.
Přeji vám za sebe i za redakci magazínu DOCK krásné babí léto
a Petru Jáklovi přeji, ať jsou 8. 9., v den oficiální filmové premiéry,
sály nacpané k prasknutí. Víte, co říkával Alfred Hitchcock? „Film je
dobrý tehdy, stojí-li za vstupenky, večeři a poplatek za hlídání dětí.“

FILM PETRA JÁKLA
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Někdy s hlavou v oblacích, jindy s nohama ve vodě, ale vždy myslíme na Zemi
Magazín DOCK tiskneme na 100% recyklovaný papír s ekocertifikáty EcoLabel,
Der Blaue Engel a FSC® vyrobený v české Papírně Aloisov.

3

Po dvou letech odkládání se letos v září v kinech konečně
dočkáme premiéry nejdražšího českého filmu v historii,
velkolepého historického díla s vypovídajícím názvem
Jan Žižka. K životu ho přivedl bývalý olympionik Petr Jákl,
který své zkušenosti z juda přetavil v úspěšnou kariéru na
producentském poli. Jak se z profesionálního sportovce stal
režisér, podle čeho si vybírá témata svých dalších projektů
nebo jak se spolupracovalo s legendou Michaelem Cainem,
prozradil v exkluzivním rozhovoru pro DOCK.
4

foto: Stanislav Honzík

Rozhovor Veronika Petřík
Foto Ondřej Pýcha, Stanislav Honzík, archiv JBJ FILM

Profesionální judista – účastník olympijských her, kaskadér,
herec, scenárista, producent a režisér. V jaké roli jste se ve
svém profesním životě cítil nejlépe a nejjistěji?
Vždy jsem se cítil jako judista. Judo jsem dělal asi od 7 let a byl
to až do mých 27 let celý můj život. Kvůli vyhřezlým ploténkám jsem ale musel 9 měsíců před olympiádou v Sydney
skončit – tedy tak mi to řekli doktoři. Já jsem se ale rozhodl, že takhle to prostě nemůže dopadnout. I přes bolest zad
jsem dál trénoval, třeba jen na zemi, protože stát jsem moc
nemohl, a v podstatě silou vůle jsem to celé nějak překonal.
Tehdy jsem pochopil, že nejen ve sportu, ale i v životě je
nejdůležitější psychika. Ta mě nakonec na olympiádu dostala,
protože natrénováno jsem moc neměl, ale věděl jsem, že když
každého porazím do minuty, než bolest přesáhne určitou
mez, tak to dám. V Sydney jsem si to nakonec obrovsky užil,
byly to do té doby moje nejšťastnější dny v životě, i když mi
bylo jasné, že je to vlastně moje rozloučení s judem. A tak
skončil můj první život.
Kaskadéřinu jsem nikdy nedělal jako profesi, to byl takový
koníček k judu, i když placený a natáčel jsem někdy i několik
měsíců v kuse. Herectví mě bavilo, hlavně to všechno kolem,
párty, lidi… Ale dobře se cítím hlavně v produkování, umím
dát peníze, herce, štáb a ostatní věci do kupy, aby byli všichni
spokojení. Ale dnes se nejvíc cítím jako režisér, mám rád hlavně tu kreativní část. Dokonce teď píšu pro Američany nějaké
scénáře, které ani nebudu režírovat, ale ta tvorba mě na tom
neskutečně baví.

foto: Ondřej Pýcha

Ve svém druhém životě, tom filmovém, si užívám všechno
stejně jako v tom prvním. Začal v mých 27 letech, takže mi je
teď vlastně filmových 21, což je podle mě nejlepší věk. Dřív
jsme s kamarády hodně hráli karetní hru oko a tam bylo číslo
21 nejvíc. Pamatuju si, že jsme od 21. narozenin začali roky
odečítat, takže v 25 jsme slavili „po našem“ sedmnáctiny. Taková blbina, ale je celkem náhoda, že mi je teď opět 21, i když
trochu jinak.

Ve všem, čemu se věnujete, vynikáte. Může za Vaši cílevědomost a odolnost hlavně 20 let profesionálního sportu?
Já vlastně nejsem na nic extrémně šikovný, musím hodně makat,
abych byl v něčem dobrý. Když u něčeho poznám, že by mě stálo
moc času se to naučit, tak to nechám jiným. Po téměř 30 letech
u filmu už vím, kde můžu pomoct, co můžu udělat. Jdou mi věci
především kolem umění a ty producentské. I ve sportu jde každému něco jiného – někomu krátké tratě, někomu dlouhé…
Všechny věci, které dnes umím, jsem se musel naučit, věnovat
jim spoustu úsilí, času, vůle. Musí tam být samozřejmě i nějaký
talent, úplně bez něj to asi nejde. Někteří ho ale mají více, a tak
to ti ostatní musí dohnat dřinou. Mám ale vždy svou cestu
a snažím se dělat věci jinak, podle sebe. Díky tomu mě to někdy
zavede stranou, ale jindy se zase dostanu k cíli daleko dříve.
Hlavně se ale u všeho řídím instinktem. V životě, ve sportu, ve
filmu… Když něco přijde, buď se mi to líbí a instinkt mi říká jo,
nebo ne. Samozřejmě jsem se mockrát spálil, ale vyhovuje mi,
že se nenechám ovlivňovat lidmi kolem sebe, dělám věci podle
toho, jak to působí na mě. Někdy je to těžké, ale ve finále je podstatné, abych byl spokojený sám se sebou, ne aby byl se mnou
spokojený někdo jiný.

A kromě talentu a dřiny, je tam i štěstí? Vnímáte se jako
dítě štěstěny?
Určitě, mám to tak, i když jdu výjimečně do kasina. (smích)
Sice si říkám, že mám svůj systém, ale nakonec se stejně rozhoduju instinktivně. Se štěstím se ale nesmí hrát moc dlouho,
taky se unaví. Každopádně má každá mince dvě strany, jsou
oblasti, ve kterých mám zase smůlu. Ale v životě je to pořád
o tom samém – dokud člověk nepadne na hubu, tak si neváží
toho, co má. Skoro ve všech směrech jsem si sáhnul hluboko,
a to odražení od pomyslného dna člověka hrozně nabíjí.
Někdy je fakt dobré zjistit, že to může být i horší. Nemůžu říct,
že bych rád padal na hubu, ale když se mi stane něco negativ-

ního, snažím se z toho vždycky vzít to nejlepší. V první chvíli
třeba přijdou i slzy, emoce, ale hned v ten okamžik si říkám,
že takhle ne a že to musím zlomit na druhou stranu. Kolikrát
je pak výsledek situace ještě lepší, než jsem si před tím uměl
představit. A když ne, tak vím, že jsem se aspoň snažil to zachránit. Podle mě stojí pády za ty cesty nahoru.

Šel jste ve šlépějích svého otce Petra Jákla. Je to spíš náhoda, nebo inspirace?
Tátu jsem vždycky obdivoval a vážím si ho, to on mě všechno
naučil. Mimochodem, dnes přebírá cenu fair play od olympijského výboru. A protože jsem typ, co se učí spíš sledováním
toho, co kdo dělá a jak se chová, než aby poslouchal poučky, tak
jsem se začal přirozeně věnovat tomu, co dělal on – ať už šlo
o sport, kaskadéřinu, produkování filmů, psaní… Jsem rád, že
jsem ke svému nynějšímu řemeslu přišel takhle a ne přes školu,
myslím, že by mě ve spoustě věcí limitovala. Samozřejmě jsem
si musel spoustu informací stejně nastudovat, abych věděl, jak
vůbec začít, ale nejsem svázaný naučenými pravidly a můžu
dělat věci jinak.
Asi nejdůležitější pojítko mezi mnou a tátou bylo zase to judo.
Jakmile jsem ho zkusil, začalo mě neuvěřitelně bavit. Přijal jsem
za svou filozofii tohoto sportu a ta mě provází vždy a všude.
Dalo by se říct, že za všechno, co v životě mám, může judo,
a tenhle pocit sdílím i s tátou.
Konečně jsme ho teď donutili, aby napsal biografii, protože jeho
život je neuvěřitelný. První český olympijský reprezentant
v judu, spoluzakladatel kaskadérství v Čechách, ochranka Havla
během revoluce, tisíce dalších věcí a historek… Ty my se ségrou
milujeme, a proto jsme chtěli, aby je sepsal i pro ostatní. Bude
se to jmenovat V kimonu až do hrobu – on je hrozný srandista,
ze všeho si dělá legraci, ale je to opravdu o tom, že nás oba judo
provází na každém kroku. Naučilo nás disciplíně a vzali jsme
si z něj heslo do života: když nejde o život, jde o hovno. A toho
se já držím.

Celý článek na www.dock.cz/novinky

ROZHOVOR S PETREM JÁKLEM

Pády stojí
za ty cesty
na vrchol

ROZHOVOR S PETREM JÁKLEM
Celý článek na www.dock.cz/novinky

A teď k filmu. Váš režisérský debut je
spojený s filmem Kajínek z roku 2010.
Jedná se dodnes o kontroverzní téma,
nebál jste se, že se díky tomu stanete
terčem kritiky? Přece jen jste tehdy
nevěděl, co přijde, jestli ho pustí
a podobně.
Že mě budou kritizovat, jsem věděl
stoprocentně. Za prvé: judista a kaskadér
si chce jako režisér dělat film. Za druhé:
věděl jsem, že si musím předem na to
téma udělat názor a toho se držet. Musel
jsem si o případu nastudovat všechno, co
jsem mohl, a na základě toho se rozhodnout,
kterým směrem se s filmem vydám – buď
je vinný, nebo nevinný. Nakonec se ale
ukázalo, že to vlastně ani o tomhle rozhodnutí nebude. Důležitějším se pro mě
stalo dostat mezi lidi to, co se děje v našem právním sytému. Propojení policie,
soudů a podsvětí tady bezpochyby je,
a když se o to člověk začne zajímat, zjišťuje hrozné věci.
Ve finále mě nejvíc potěšilo, když mi po
uvedení filmu občas někdo poděkoval –
a to i z řad policistů – za to, že se
o tom teď konečně může mluvit veřejně.
Lidi se víc začali zajímat, diskutovalo se,

postupně se odkryly i další kauzy jako
Berdychův gang a podobě.

Po filmu Kajínek jste v jednom rozhovoru řekl, že pro Vás není relevantní,
jak film hodnotí kritikové, ale veřejné
publikum. Platí pořád, že rád točíte pro
masy a jde Vám o úspěch u diváka?
Absolutně. Mám rád filmy, na které se
chce divák podívat i několikrát, které ho
pobaví nebo se z nich něco dozví. Dost
často v poslední době narážím na filmy,
které skoro nejsou koukatelné a mám pocit, že se natočily jen proto, aby se mohly
ucházel o nějakou uměleckou cenu. Mě
prostě nebaví dívat se, jak někde někdo
hodinu sedí a mlčí a mám tam hledat
nějaké „napětí“. Chápu, že je to speciální
disciplína asi jako běh na krátkou trať, ale
já to dělat nechci. Mě baví tvořit filmy
s poselstvím, ale když ho tam někdo nenajde, tak ať si alespoň může říct, že se bavil, že to bylo hezké nebo zajímavé. Kritik
by mohl říct, že to dělám komerčně, ale
tak jednoduché to podle mě není. Vždyť
i kvalitní film může být komerční úspěch
– a tak to dřív i bývalo, třeba Kmotr nebo
Sedm statečných byly kasovní trháky.
Až v poslední době se začaly dělat filmy,

na které nikdo nechodí a má to být „umění“. Skvělé propojení těchto dvou světů
jsou třeba filmy Tarantina, Spielberga
nebo Scorseseho, které velmi obdivuji,
a strašně se těším na každý jejich film.

ale zpětně vidím, že to nebyl vlastně až
takový problém přilákat investory, které
by to téma mohlo zajímat. Ale to já tak
mám, že se mi negativní věci tak trochu
mažou z hlavy a pak na všechno vzpomínám v dobrém a jaká to byla pohoda.
(smích)

Děj vašeho dalšího filmu Ghoul byl
inspirovaný masovým hladomorem na
Ukrajině. Tenkrát jste sáhl po amerických hercích a natáčelo se v angličtině. Co se odehrálo mezi Kajínkem
a Ghoulem, že jste se tak neuvěřitelně
posunul?

CRESTYL patří mezi hrdé partnery
filmu. Jak jste oslovil Omara Koleilata?
Přece jenom není rodilý Čech, který
by znal hrdinský příběh Jana Žižka od
základní školy.

Při natáčení Kajínka jsem se utvrdil, že
režie mě baví a chci v tom pokračovat.
Abych ale mohl dělat filmy pro celý svět,
musel jsem se nejdřív posunout v angličtině, abych mohl fungovat s mezinárodním štábem, a taky jsem si musel najít
téma, které budu moci sám zafinancovat,
natočit a odprezentovat.

S Omarem jsme se znali přes sport a já
jsem byl první, kdo od něj koupil byt,
když u nás začínal stavět. On se nakonec
nastěhoval naproti mně a skamarádili
jsme se. Byl se podívat i na Kajínka a líbil
se mu, tak jsme se dali do řeči o tom, co
dalšího připravuju. Poslechl si mě a věřil
mi, že to bude zase dobré, a domluva
byla na světě. Partnery hledám spíš podle
citu, musí se mi s nimi dobře pracovat.
Po CRESTYLu jsem dlouho nikoho jiného
nepotřeboval, až později jsem přibral další.

Vždycky jsem miloval třeba Blair Witch
nebo duchařinu obecně, fascinovaly mě
i příběhy masových vrahů a podobné
dokumenty, takže jsem začal pátrat tímto
směrem a objevil jsem postavu Andreje
Čikatila. Čím víc jsem se o něm dozví-

foto: Stanislav Honzík
Na kolik nakonec Žižka vyšel?
Celkem na 450 milionů korun.

dal, tím víc mě to bavilo a zajímalo. Je
neuvěřitelné, čeho jsou lidé schopní a jak
přemýšlí. Chtěl jsem ten příběh ztvárnit
netradičně a zároveň hororově – vždycky jsem chtěl natočit horor, a tak jsem za
tím šel.

My jsme se dnes sešli hlavně proto,
abychom si povídali o filmu Jan Žižka,
na který se kvůli pandemii čekalo více
než dva roky a letos v září konečně
přijde do kin. Jaký máte pocit z toho,
že už ten den D konečně nastane?
Je to úžasné, čekal jsem na to opravdu
dlouho a už se vážně těším. V září to
budou čtyři roky od doby, co jsme točili
a co chci film ukázat lidem, protože je
nějakou dobu hotový. Prostě se nemůžu dočkat.

Zejména kvalitní obsazení dělá z filmu Jan Žižka nejnákladnější českou
produkci v historii. Jak se pro takový
projekt shánějí sponzoři a partneři?
Na začátku je potřeba si říct, jaký může
mít film zásah a jaké od něj máte očekávání. Podle toho se může nastavit rozpočet, aby se vám to mohlo vrátit. No a pak
se musí přijít na to, jak a kterým sponzorům a partnerům by mohl váš film nějak
pomoci, a vytvořit si splnitelný plán.
Musíte najít tu linku, proč je váš produkt
vhodný pro ten který byznys, v které fázi
a podobně. Samozřejmě bylo komplikované zafinancovat tak velký projekt,

Už jsme trochu naťukli téma národní
hrdosti, osobnost Jana Žižky vnímají
Češi určitě pozitivně – mimochodem
v žebříčku největších Čechů se umístil
na 5. místě. V blízkém zahraničí se na
něj dívají spíše jako na kontroverzní
postavu. Kvůli čemu si myslíte, že přijdou zahraniční diváci do kina? Kvůli
příběhu, hercům, výpravě…?
Mám dojem, že okolní státy vnímají středověké Čechy poněkud rozporuplně,
alespoň třeba co se týká husitských válek.
Ale třeba v Polsku se distributorovi film
velice líbil právě proto, že se husitských
válek netýká, ale vypráví příběh budou-

Jaký je Michael Caine? Má nějaké
manýry, v dobrém či ve zlém? Můžeme
vůbec o takové legendě něco prozradit?
Michael Caine nemá absolutně žádné
manýry, je naprosto neuvěřitelný. Všichni byli úžasní, ale s ním jsem se doopravdy
skamarádil, potkávali jsme se i po natáčení, a dokonce jsem s ním produkoval
i další film, Bestsellers. Navštívili jsme ho
s manželkou v Kanadě, kde se natáčelo.
Jeho žena Shakira je taky fantastická,
bylo to prostě skvělé. Michael je naprosto v pohodě, cokoliv bylo potřeba, to
udělal, žádné problémy, neskutečné.

Zmínil byste ještě nějaké osobnosti, se
kterými se Vám dobře pracovalo?

foto: Stanislav Honzík

Potěšilo mě, že přijali roli třeba Karel
Roden, Jan Budař, Ondra Vetchý… Natáčení bylo v angličtině, a navíc fyzicky
náročné, ale zvládli to skvěle.

foto: JBJ FILM

Hodně se spekuluje o historické přesnosti filmu. Některé historické příběhy
jako například Statečné srdce byly
tvůrci velmi výrazně upravené a mají
v sobě jen základ skutečného příběhu.
Jak je na tom Žižka?
Diváci uvidí, jaký byl středověk, jak se
žilo na počátku 15. století, proč se určité
události staly… Použili jsme snad všechny
informace, které se z té doby dochovaly,
abychom se co nejvíc přiblížili historické
přesnosti, ale samozřejmě jsme příběh
museli trochu filmově dotvořit, především v osobní rovině, aby dílo uspělo
u moderního diváka, který čeká plnohodnotný dvouhodinový filmový zážitek.
Nejde o dokumentární film ani biografii Jana Žižky, ale věřím, že maximum
naší snahy být co nejblíže historii divák
pozná.

V zahraničí se film nejmenuje Jan Žižka,
ale Medieval. Jak jste tu změnu vnímal?

U českého názvu bylo jasné, že je pro
zahraničí nevhodný: to jméno nikdo
nezná, a ani nebude umět vyslovit. Náhradu jsem hledal hrozně dlouho, měl
jsem na stole třeba Božího bojovníka, ale
pořád to nebylo ono. Pak jsem přišel na
Medieval – tak se měl kdysi jeden film
jmenovat, ale nakonec ho nenatočili –
což zní dobře a jednoduše a hned se to
chytlo. Ještě chvíli jsem váhal, ale nakonec to někde cvaklo, přijal jsem ho za
svůj a bylo to.

Nedá mi nezeptat se, jaká je Vaše
další meta, co je ve Vašem profesním
hledáčku právě teď? Film už je dlouho hotový, určitě pracujete na dalších
projektech.
Za poslední dva roky jsem produkoval
devět amerických filmů, třeba se Samuelem L. Jacksonem, Piercem Brosnanem,
Robertem De Nirem, Al Pacinem nebo
Johnem Malkovichem. Po Žižkovi mi
totiž Američani začali věřit – ukázal jsem
jim, že umím natočit i velkofilm. Teď
pracuju ještě na jednom filmu s Morganem Freemanem a několik dalších
se připravuje na natáčení. Plno věcí si

Zažijte Vietnam
v DOCKu

vyvíjím sám, už od námětu a scénáře –
teď mi třeba jeden píše George Clooney
a film budeme produkovat s Bobem
Dylanem. S hvězdami tohoto formátu je
to pak celé jednodušší, a tak se je snažím
získat pro většinu projektů. To je na tom
všem samozřejmě to nejtěžší, film má
pak ale mnohem větší šance. Rozpočty
jsou podobné jako u Žižky, nicméně tím,
že je těch projektů víc najednou, je těžší
to uřídit. Ale tu cestu jsem si už postupně
vytvořil a věnuju se teď hlavně produkování. Mám na starosti sehnání peněz
a kreativní část – scénář a střih. Samotné natáčení mě nebaví. Je to zdlouhavé,
často jen sedíte a čekáte, zároveň jste ve
stresu kvůli času… To se snažím nechat
jiným. Jako producent na všechno dohlížím, ale mám kolegy, kteří ten každodenní shon zvládají řešit za mě.

Je to tady! Poctivé křupavé bagety, rýžové nudle, krevety, zelenina
či svěží letní závitky jsou nově k dostání ve food trucku banh–mi–ba
v parku DOCK. Koncept banh–mi–ba je založený na moderní
vietnamské kuchyni, dokonalém spojení asijských chutí a voňavých
bylin. Typickým rysem jsou čerstvé domácí ingredience a absence
dochucovadel. Otevírací doba je každý všední den od od 11 do 17 h.

AKTUALITY Z DOCKU

ROZHOVOR S PETREM JÁKLEM
Celý článek na www.dock.cz/novinky

cího neporaženého vojevůdce, o tom,
proč se stal tím, kým nakonec byl, co ho
formovalo.

A co je pro Vás osobně nejzajímavější
částí Vaší práce?
Nejvíc mě na tom určitě baví kreativní
byznys. Založil jsem teď dokonce
virtuální filmové a videoherní studio
R. U. Robot Studios. Tam teď děláme videohry k Žižkovi pro PlayStation, Xbox,
PC i mobily. Zároveň pracujeme na třech
filmech od Stana Leeho a mnoha dalších, všechno běží, jak má, a mám z toho
obrovskou radost.

Jste bývalý kaskadér, předpokládám,
že k životu potřebujete adrenalin. Kam
si za ním chodíte, kde relaxujete podle
svého gusta?
Je to pravda, adrenalin mi teď chybí.
Nevynechám žádnou možnost si ho užít,
ale kaskadér jsem jenom ve filmu, ne
v životě, takže třeba nejezdím rychle autem nebo tak podobně. Každý den ráno
cvičím, jezdím na kole, posiluju a u toho
se dívám na televizi nebo čtu scénáře.
Nedávno jsme byli s dětmi v Disneylandu, i taková kolotočová atrakce mě
potěší, ale jinak nic riskantního jako dřív
nedělám.

Bavili jsme se o tom, jaké filmy máte
rád, ale chodíte vůbec do kina? Stíháte to?
Zrovna nedávno mě napadlo, že já
vlastně nestíhám chodit do kina, a kdyby
na tom byl každý jako já, tak bychom ty
filmy nemohli vůbec dělat! (smích) Ale
ano, poslední dobou jsem se snažil ten
čas najít a do kina zajít. Chodím alespoň
jednou nebo dvakrát do měsíce. Baví mě
víc zahraniční filmy, a když už konečně
vyrazím, tak jsem vždycky tak nadšený,
že jdu hned podruhé, potřetí… Pak zase
na nějakou chvíli zapomenu, a tak pořád
dokola. Kino mě ale moc baví, to obrovské plátno se nedá srovnat s nějakým
domácím promítáním. Dříve jsem víc
chodil s dětmi, ale těm už je teď 11 a 14
let, takže pro tu starší jít do kina s taťkou
není úplně ideálně strávený čas. (smích)
Ale i tak s námi zajde a s tou mladší to za
ni doháníme. Už se těším, až zase vyrazíme.

foto: Ondřej Pýcha
Děkujeme za rozhovor.
Více se dozvíte na www.petrjakl.cz

DOCKonalé
letní kino
Rozlučte se s létem stylově! Přijďte si 22. září, poslední den před astronomickým začátkem podzimu, do parku DOCK od 17 h vychutnat
aperitiv a příjemnou hudbu, od 19 h pak naváže promítání filmu Jan
Žižka režiséra Petra Jákla (anglicky s českými titulky). Nebude chybět
ani tradiční DOCK popcorn a další občerstvení. Tak hurá DOCKina!

Veřejné parkoviště
v DOCK IN FIVE
Pro veřejnost je nově dostupné podzemní parkovací stání v budově DOCK IN FIVE.
Sazba za první hodinu je 50 Kč, za každou další započatou hodinu pak 100 Kč. Vjezd
do garáží naleznete v ulici Menclova.

Dejte knihám
druhý život díky
Knihobotu
Přetéká vám knihovna? Máte doma knížky, které
už jste dlouho neotevřeli? Pošlete je dál. Knihobot
najde čtenáře, kteří vaše knihy ocení. Jak na to? Vyberte knihy, vyfoťte je a fotky nahrajte na Knihobot.
Zakrátko obdržíte zprávu, jestli jsou knihy prodejné, a pokud ano, pak také odkaz pro výběr Blocks
boxu, do kterého knihy vložíte – a nemusíte je ani
balit. Blocks boxy jsou umístěné na recepci A v budově DOCK IN THREE (Boudníkova 3). Pak už jen
počkáte, až vám na účet přijdou peníze z prodeje.
Více na www.knihobot.cz.
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CESTOVÁNÍ
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Tureckem za
šperky střední
Anatólie
Text a foto
Robert Bazika
Cestovatel a průvodce CK Kudrna Brno
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Turecko, to jsou přece mešity, Kappadokie, antické památky,
kebab a pláže. Ano, to bezpochyby jsou. Ale to by bylo na zemi
s tak úchvatnou krajinou, skvělou kuchyní a nekonečnou
řadou svůdných podob trochu málo.

A tak na další pouť vyrážím moderním kočárem. Turecko je
obrovské, na všechno je tu dost místa, čtyřproudové silnice
spojující větší města jsou tu standardem. Přesto mi brzy dochází, že dva týdny vyhrazené na okruh středním a jižním Tureckem mi skoro nebudou stačit. Vítr zvedá prach na zvlněné
turecké vrchovině a halí do oparu majestátní sopečné kužely
na obzoru. Na úpatí jednoho z nich, hory Kara Dag, nalézám
polorozpadlé horské vesničky, v 3.–8. století vzkvétající to centrum byzantských křesťanů nesoucí orientem vonící název Tisíc
a jeden kostel. Oni to tak mají rádi, znáte to, pohádky Tisíce
a jedné noci… Mezi kamennými oblouky ruin klášterů, cisteren
a kostelů, kterých tu stálo přes padesát, dožívají poslední vesničané. Kdo ví, zda vědí, že právě tady v počátcích našeho letopočtu působil uctívaný křesťanský misionář, apoštol svatý Pavel.
Podzimní krajina je spálená letním sluncem do rezavých odstínů, jen tu a tam se žloutnou políčka stále obdělávaná domorodci. Velké družstevní lány s obilím a kukuřicí, pokud nejsou
zavlažované, leží ladem. Drahocenná vláha je třeba i na pěstování trávy pro dobytek. O to větším zjevením se zdá zrcadlo
hladiny kráterového jezera Acıgöl, kde zastavuji navečer. A co
víc, tohle turecké „Mrtvé moře“ je pekelně slané.

Skrytá Byzancie
Na skok v Konstantinopoli

Tančící dervišové

Turecko je díky své dramatické historii obdařeno nesčetným
množstvím kulturních skvostů. To jistě odpřisáhnete, stejně
jako já, hned po příletu do Istanbulu, chcete-li Cařihradu či
Konstantinopole. Monstrózní památky reprezentující neomezené bohatství a moc osmanských sultánů, rej barev a vůní
tržišť a bazarů, ale také každodenní shon domorodců a zástupy
turistů mluvících zejména ruštinou, skupujících levné čínské
plagiáty značkové módy. I já jsem začal putování jednou
z nejúžasnějších zemí na světě tady ve městě měst u Bosporské
úžiny. Žasnul nad mešitou sultána Sulejmana, vylezl na Galatskou věž, nasával ranní pokornou atmosféru mešity Ayasofya
(známější pod řeckým názvem Hagia Sofia), projel se metrem
z konce 19. století taženého lanem mezi kolejemi, plavil se
pod grandiózními mosty spojující Evropu s Asií, proplétal se
večerními davy Egyptské tržnice, ale to pravé Turecko jsem
tu nenašel. Vždyť ani ten pověstný kebab tu nefrčí. Místo něj
tu na každém rohu prodávají balık ekmek, osmahlou makrelu
v tureckém chlebu. A tak jsem se rozhodl místo pohodlného
přeletu do turistického centra Kappadokie hledat pravou tvář
Turecka putováním po zemi. A zas tak nepohodlné to nebylo.
Pro únik z Istanbulu volím rychlovlak, jehož komfort a rychlost 250 km/hod hravě předčí česká Pendolina. Metodou tunel-most-tunel-most jsem za 4 hodiny u bran centrální Anatólie.

Prastaré poutní město Konya je přes bouřlivý hospodářský
rozvoj stále dosti prudérní. Ženy zde chodí striktně zahalené,
i já musím dnešní vedro přestát v dlouhém odění, zejména
pokud chci navštívit někdejší klášter dervišů řádu Bektaši. Rozlehlému areálu vévodí válcovitá věž nádherně obložená tyrkysovými kachličkami. Uvnitř nacházím hrobky významných
bektašistů, ve zdobené truhličce vzácnou relikvii, vlas proroka
Mohameda, a místo zástupu muslimským i nemuslimských
poutníků covidový klid k rozjímání. Derviši tohoto řádu se při
svých rituálech točí, aby se tím dostali do transu, který jim pomáhá v komunikaci s Alláhem. Nosí při tom dlouhé těžké sukně, díky nimž udrží rovnováhu při rotaci. Někdy si do podlahy
zatloukají hřebík a svírají jej mezi palcem a ukazováčkem.

Tisíc a jeden kostel a turecké
Mrtvé moře
Turci jsou rození obchodníci a pro peníze nabídnou turistům
cokoliv. Není problém si předem zamluvit a pronajmout automobil na jednom konci Turecka a odevzdat ho na opačném.

Na úpatí třítisícové sopky Hasan Dağı mě bedekr zve na patnáctikilometrovou procházku kaňonem Ihlara, prý nejkrásnějším v celém Turecku. Do 150metrové skalnaté průrvy klesám
po 400 schodech doplněných vyhlídkami a první kolekcí
byzantských jeskynních kostelů, vydlabaných v tufových skalách kaňonu, kterých se v údolí nachází asi padesát. Sám jsem
jich za celý den prolezl šest, možná osm, až se mi z těch síní,
nástěnných fresek, mnišských kobek a toho všeho zamotala
hlava. Od 7. století bylo údolí osídlené byzantskými mnichy,
skrývajícími se zde před muslimskými vojsky. Když se pestrobarevné údolí konečně rozestoupí, nabídne mi první skvostné
„kapadocké hříbkoviště“, tufové mohyly a kužely, jak jinak než
provrtané desítkami pradávných jeskynních obydlí. Únavu
z celodenní túry přebíjejí dva skalní kláštery u osady Selime.
Zatímco do prvního u silnice proudí zástupy turistů, druhý –
klášter sv. Anny – nikoho nezajímá. A právě tady nacházím dva
skalní kostely, jejichž nádherná průčelí jako by z oka vypadla
slavným památkám v jordánské Petře.

Nic pro klaustrofobiky
Vrcholné období turecké Byzancie je spojené s neustálými
územními boji s Peršany, Seldžuky, Araby a dalšími muslimskými vojsky. V té době vzniklo ve střední Anatólii 37 podzemních sídlišť. Do jednoho z nejrozsáhlejších a rozhodně nejhlubších, ve městě Derinkuyu, se nořím následujícího dne.

hodiny
letecky z Prahy
milionů
obyvatel
národů
a menšin

Už v 5. století tu Byzantinci začali hloubit labyrint chodeb
a ubikací, který postupně prohloubili do osmi pater. Vodorovné
chodby doplnili svislými studnami (překlad slova Derinkuyu),
které zároveň sloužily jako větrací a komunikační šachty. Když
se blížil nepřítel, uhasili v podzemí ohně a vetřelec kolikrát
podzemní sídliště vůbec nenašel. Postupně sestupuji do hloubky 60 metrů. Nic pro klaustrofobiky. Na několika místech
trénuji pochod v podřepu. Rozhodně tehdy nepočítali, že lidé
budou o půl metru vyšší. V podzemí města nechybí ani dvě
velké sakrální prostory, jedna ve tvaru kříže sloužila jako kostel, druhá s klenbami a sloupovím jako modlitebna. Zdejší život však musel být dost krušný. Chladno, tma, nevlídno, ouzko.
Pro mě rozhodně hodně hluboký zážitek.

Kappadokie
Po týdenním putování přijíždím konečně do centra Kappadokie, do městečka Göreme. Už cestou tam se můžete kochat
bizarními pohledy na erozí zvrásněné hřebeny kopců a okolní
pláně dekorované homolemi a kužely pokličkových a hříbkových věžiček. Zatímco v celé rozsáhlé oblasti Kappadokie máte
tyto přírodní šperky zadarmo, tady jsou prohlášené za „open-air muzea“ a všude se vybírá tučné vstupné. Přesto se právě
sem hrnou denně stovky turistů. Všude humbuk aut, naháněčů
nabízejících spaní ve vydlabaných jeskynních domech, reklamy
v azbuce. Koně podél silnic už dávno nahradily stovky čtyřkolek. Zhmotněná turistická divočina. Vrcholem těchto požitků je
každoranní vzlet stovky horkovzdušných balónů. Už před svítáním je slyšet hučení hořáků napříč celým údolím. Za východu
slunce už mají tisíce vzduchoplavců polovinu hodinového letu
za sebou. Začíná dechberoucí hra dlouhých stínů zvrásněných
tabulových kopců dekorovaných stovkou pestrobarevných
lampiónů. Před 15 lety o této atrakci nikdo neslyšel, dnes doporučuji objednat si let balónem i dva dny dopředu. Zdaleka se
nedostane každý den na všechny, přestože cena letu šplhá ke
100 eurům. Na koho se nedostane, může náhradou vyrazit na
vyhlídku vysokého skalního hradu nad osadou Uçhisar. Výhledy na celou oblast jsou zcela odzbrojující. A ještě jeden výlet
byste neměli minout. Desetikilometrovou túru fantastickým
Růžovým údolím. I tady nacházíme desítky skalních příbytků
a skromná terasovitá políčka ukrytá pod vysokými skalami kaňonu. Možná právě po červených jablíčkách skromných zahrad
pradávných obyvatel dostalo údolí jméno. Nebo také podle
rumělkově rudé barvy okolních skal. Životadárná strouha potoka navíc provalila v kaňonu několik tunelů, kudy vede jediná přístupová cesta napříč údolím. Parádní zážitek. Na konci
tunelu se náhle zjevuje úchvatná ukázka starodávného skalního
města Çavuşin. Díky zemětřesení, které kdysi strhlo jeho část,
můžeme pozorovat obnažený řez vydlabanými jeskynními
příbytky. Za Çavuşinem si lze dopřát další rozsáhlé hříbkoviště
a skalní město Zelve. Jenže všechno se jednou přejí. A Turecko
je tak velké a krásné. Čas vydat se zase dál.

ROZHOVOR S JANEM TUČKEM

České volby
jsou o emocích

sek za hranicemi relativně pozitivní vzor
v podobě prezidentky Čaputové na Slovensku a myslím si, že je spousta Čechů, kteří
by podobného prezidenta také chtěli. Z našich současných kandidátů připadá v úvahu
vlastně jen Danuše Nerudová, která splňuje
požadavky voličů na to, jak by prezident
měl vypadat. Je morálně bezúhonná, má
zkušenosti, je relativně mladá, takže zcela
jistě oslovuje mladé voliče. Na ty také cílí, ale
vidím tam jeden problém. Mladí lidé jsou
nejvíc nerozhodnutí, nejčastěji a nejrychleji
mění své názory, takže mít tuto skupinu
voličů „pod palcem“ je strašně těžké. Na
druhou stranu si myslím, že společnost
by si prezidentku ženu zasloužila, poté, co
měla teď.

Na začátku příštího roku nás čekají prezidentské volby.
Kampaně se pomalu rozjíždí, ale mnoho Čechů
o nástupci současné hlavy státu ještě ani nepřemýšlí
nebo nechává rozhodnutí na poslední chvíli.
Jak se na volbu nejen prezidenta dívá Jan Tuček, ředitel renomované české výzkumné agentury STEM/MARK,
jsme se zeptali v exkluzivním rozhovoru.

Povedlo se Vám někdy vytvořit průzkum, který nedopadl podle Vašich
představ? Už jste někdy měl špatný
odhad v tom, jak volby dopadnou?

Rozhovor Petra Zítková
Foto Lukáš Hausenblas
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Kdy začínají volby pro STEM/MARK?
Kolik měsíců, nebo snad roků předem
a jak?
Na příští prezidentské volby začínáme
myslet v okamžiku, kdy skončí ty předcházející. Uvažujeme o nich jak z interního hlediska, tak pracujeme s předpokladem, že od nás bude někdo něco
potřebovat. Teď už za sebou máme sedmou vlnu trackování mezi lidmi, situaci
mapujeme v průběhu celého volebního
období a zjišťujeme vývoj názorů
a preferencí.

Mění se chování voličů s volebními
obdobími? Když třeba srovnáme prezidentské volby, kdy proti sobě stáli
Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg,
dva silní kandidáti, s těmi dalšími
v pořadí? Jak velkou roli hraje jakási
atraktivita prezidentských kandidátů?
Chování voličů se samozřejmě se mění.
První přímá prezidentská volba
Zeman–Schwarzenberg rozdělila společnost. To rozdělení trvá dodnes a promítá
se do všech volebních výzkumů, vlastně
do všech výzkumů zabývajících se nějakými společenskými tématy. Všechny
české volby jsou o emocích, ať už jde
o kandidáty na prezidenta, do parlamentu nebo na starostu. Pamatuju si, když
po revoluci nominovalo Občanské fórum

do parlamentu Helenu Růžičkovou nebo
Danielu Kolářovou jen proto, aby přilákalo voliče. V anglosaských zemích je
to jiné, ale v Česku jsou obvykle emoce
spojené s volbami spíš negativní než
pozitivní. Volební účast většinou navyšují
kandidáti, kteří jsou problematičtí
a voliči cítí potřebu se proti nim vymezit.
Spousta posledních voleb byla spíše proti
někomu než pro někoho.

Dnešní svět ovlivňují velké události –
pandemie, válka, energetická a ekonomická krize – všichni čelíme něčemu,
na co nebylo možné se připravit. Jak
velký to bude mít vliv na výsledek voleb a chování voličů?

Jako agentura máte zvláštní odpovědnost za to, co sdělujte a šíříte za
informace. Jak moc takové vědomí
ovlivňuje Vaši práci? Existuje v tomto
oboru něco jako etický kodex? Něco,
co už by bylo za hranicí?

Myslím si, že na volby nebude mít až tak
vliv to, co se děje, ale jak která témata
prezidentští kandidáti uchopí. Předpokládám, že jako obvykle půjde polovina
národa za populistickými kandidáty,
polovina za těmi racionálními. Kandidát,
který bude nejlépe nabízet uvěřitelná řešení, ať už reálná, nebo ne, bude pravděpodobně sbírat body. Kdo bude schopný
svým potenciálním voličům předložit
nějaké nápady nebo emoce vyvolávající
dojem zastání, ten bude získávat. V těchto
komplikovaných obdobích je rétorika
jednodušší, než kdyby se nic nedělo,
a vymezení kandidátů proti sobě bude
určitě hrubší.

Morální otázku vnímáme velmi silně.
Kvalitní výzkumná agentura by měla být
při tvorbě výzkumů nestranná, otázky
v dotaznících by měly být položené tak,
aby nenaváděly a umožňovaly obě strany
odpovědí. Zároveň víme, že výsledky
předvolebních průzkumů se propisují do
chování voličů, ale ne takovou měrou, jak
si veřejnost možná myslí. V průběhu léta
jsme se v jednom z našich prezidentských
tracků ptali: „Jak vás ovlivňují doporučení
autorit – např. prezidenta, představitelů
vámi volené politické strany, předvolebních výzkumů?“ Pouze pětina lidí přiznává, že k tomu nějakým způsobem přihlíží.
Nakonec se ale rozhodnou sami a ten

největší vliv na rozhodování mají členové
rodiny a kamarádi.
Seriózní výzkumné agentury se navíc
zavázaly k publikování tzv. passportů
výzkumů veřejného mínění. Takový
passport má asi 10 bodů a například je
v něm uvedené, kdo výzkum platí, pokud
ho někdo platí, jakým způsobem byli
vybraní respondenti, jaké byly otázky, jak
jsme se ptali, jakým způsobem je sestavený volební nebo preferenční model atd.
Je-li všechno takto transparentní, není
možné, aby výzkumná agentura s daty
nějak manipulovala. I přesto tomu ale
společnost často nevěří, setkávám se s názory, že „to nějak falšujeme“ podle toho,
kdo nám zaplatí. Věřte, že to opravdu
není v našem zájmu. Výzkumná agentura
má strašně málo toho, o co se může opřít,
a jednou z těch věcí je dobré jméno
a důvěra respondentů. Když někdo zazvoní u dveří a řekne, že je ze STEM/MARKu,

tak potřebujeme, aby ten, kdo mu otevírá,
věděl, že tady STEM/MARK je, že to je
renomovaná seriózní agentura a že může
věřit, že s jeho názorem nic neudělá. To je
jedno z nejdůležitějších „světel“, která nad
námi pořád svítí a na která se neustále
díváme, abychom se jim nezpronevěřili.

Jak vnímáte náladu ve společnosti a
to, že by se třeba budoucí hlavou státu
mohla stát žena?
To je vcelku problematická otázka. V jednom výzkumu jsme se respondentů zeptali
právě na to, jestli si dovedou představit, že
by prezidentem byla žena, a vyvolalo to
obrovskou až sufražetskou diskuzi o tom,
že se přece také neptáme, jestli si dovedou
představit, že by prezidentem byl muž.
Debata se posléze stala racionální a většina
diskutujících nás bránila a říkala, že to je
v současné době normální. My máme kou-

Podařilo se nám vytvořit spoustu průzkumů, které nedopadly podle našich představ, ale jsou to spíš výzkumy marketingové
nebo byznysové. U těch politických nebo
předvolebních je to těžké, protože když se
chováte jako výzkumník, tak byste do toho
neměli projektovat své politické názory. Já je
například můžu kdekoliv říkat za Tučka, ale
ne za ředitele STEM/MARKu, i když je to
těžko oddělitelné. Zásadní problém předvolebních výzkumů je v tom, že my se často
ptáme měsíc, dva, půl roku před volbami,
jenže zejména v poslední době se čeští,
a dokonce i světoví voliči rozhodují posledních 14 dní, nebo ještě cestou do volební
místnosti. Takže nám sice něco vyjde, ale
u voleb to dopadne jinak. Většinou to není
způsobené tím, že bychom udělali něco
špatně ve výzkumu, ale tím, že lidé mění svá
rozhodnutí podle aktuální situace. Může se
stát, že jsou lidé měsíc před volbami přesvědčení, že budou volit třeba Jiřího Paroubka. A Jiří Paroubek vystoupí týden před
volbami v obleku za 40 tisíc a řekne: „Já jsem
jeden z vás.“ Nikdo z jeho voličů by si takový
oblek nekoupil, a on rázem polovinu hlasů
ztratí. Také nějakou dobu trvá, než uděláme
výzkum, zpracujeme ho, vydáme ho, a nálada ve společnosti se mezitím může změnit.
Myslím si, že několik posledních voleb –
v těch důležitých či oblíbených, což jsou
u nás prezidentské a parlamentní – k žádnému velkému překvapení nedošlo. U minulých parlamentních šlo o to, jestli vyhraje
jedna či druhá strana o bod nebo dva, bylo
to vyrovnané, u těch prezidentských bylo
bohužel od začátku jasné, jak to dopadne.

Existuje něco jako „„optimistický“ či
„„pesimistický“ odhad voleb?
Myslím si, že optimismus či pesimismus
se promítá pouze do volební účasti. U nás
v Česku od revoluce přetrvává názor, že kdo
nejde volit, dává hlas komunistům. Od té
doby mají lidé pocit, že jít volit je něco jako
občanská povinnost. Předtím to byla povinnost jasná, když jste nešli, tak za vámi chodili
s urnami a přemlouvali vás, abyste šli volit,
aby mohli jít domů, protože jste poslední,
kdo ještě nebyl. Teď už to není povinnost,
je to právo. Ale lidé mají pořád ještě pocit,
že se to sluší, že se to má. V předvolebním
průzkumu nám často říkají, že půjdou volit,
nebo že pravděpodobně půjdou, i když už
ví, že nepůjdou. Nebude se jim chtít, nemají
koho volit nebo taky může být extra hezky

ROZHOVOR S JANEM TUČKEM

a pojedou na zahrádku. Počasí je mimochodem strašně zajímavý faktor ovlivňující
výsledky voleb.
Existují odhady volební účasti, které se promítají do volebního modelu. Jenže někteří
voliči jsou řekněme zodpovědnější a někteří
méně, takže záleží na tom, kolik voličů
nakonec reálně přijde. Z toho se dá odvodit
pesimistický odhad výsledků volební účasti.
Něco jako optimistický odhad voleb by se
možná mohl udělat z pohledu každého
z nás, ale ne z pohledu výzkumníka. Nelze
říct, že je optimistické, že sociální demokracie dostane 12 % a pesimistické, že dostane
4 %. Často publikujeme ukazatel, kterému se
říká volební potenciál. Tam počítáme, co by
se stalo, kdyby všichni, kdo uvažují o tom,
že by někoho volili, přišli a volili ho. Dohromady to dá více než 100 %, protože lidé ještě
nejsou rozhodnutí a říkají, že budou volit
„Frantu“ nebo „Marušku“, a my to započítáme oběma. Pak ta čísla vypadají optimisticky pro každého „Frantu“ a „Marušku“,
ale vlastně se tomu nedá říkat objektivní
optimistický odhad.

Je pro Vás důležitá zpětná vazba?
Něco jako zpětný pohled po volbách?
Určitě. Nedělá to jen STEM/MARK, ale
společně s ostatními výzkumnými agenturami dlouhodobě před volbami sledujeme průzkumy, vyhodnocujeme průměrné hodnoty a podobně. Po volbách se
pak díváme, kdo to nejlépe odhadl, komu
to nejlépe vyšlo, z toho opět uděláme
průměry a vidíme, jestli ten náš obor –
výzkum trhu – funguje dobře.
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změny ve společnosti, což třeba znamená,
že se už výzkumy nedělají všechny osobně,
protože lidé už si nechtějí pouštět do bytu
nikoho cizího. Navíc když v době covidu
přišel tazatel s rouškou, tak to spíš vypadalo,
že přišel pro kabelku než pro informace.
Spoustu tazatelů jsme mívali z řad starších
lidí, pro které to byla výhodná brigáda, ale
práce to není úplně jednoduchá a mladým
se do ní moc nechce. Přecházíme proto postupně na moderní technologie, ať už jsou to
online nebo telefonické sběry, a covid tento
přechod velmi uspíšil.

Kolika lidí se musíte dotázat, abyste
získali relevantní vzorek dat, se kterými pak pracujete?
Většina lidí si myslí, že méně než tisíc je
málo. Ono ale ani tak nejde o počet jako
o to, že vzorek musí být reprezentativní. To
je klíčové slovo pro všechny výzkumy. Když
se budete ptát jenom mužů, tak vám vyjdou
jiné výsledky, než když se budete ptát mužů
a žen dohromady. Podle teorie existuje pravidlo, že pokud má vámi sledovaný vzorek
rozdělení podle klasické Gaussovy křivky,
tzv. normální, tedy na začátku málo, v průměru hodně, na konci zase málo (co se týká
různých sledovatelných vlastností), tak stačí
mít ve vzorku 400–500 osob. U politických
výzkumů se dělá obvykle tisícovka, protože

to dobře vypadá v médiích, ale důležitější než jejich počet je to, aby byly správně
dotázaní a aby to byly ti, kdo reprezentují
společnost. To znamená, aby tam stejný
podíl vysokoškoláků, jako je ve společnosti,
stejný podíl mladých, starých atd.

Jak moc důležitou roli hraje věk voliče?
Děláte průzkumy i mezi prvovoliči?
Děláme, a děláme výzkumy dokonce i mezi
nevoliči, protože je strašně zajímavé, kdo
jsou ti, koho nikdo nedokázal oslovit a pozvat je k volbám. Věk a vzdělání jsou jedny
z nejdůležitějších charakteristik, které ovlivňují odpovědi. Například existuje skupina
lidí, kteří stabilně volí ANO ( já jim říkám
„babišky“) – lidé v seniorském věku, primárně ženy, jejichž chování je úplně jiné než
u mladého vysokoškoláka, který by samozřejmě volil někoho úplně jiného.

Kdo je nejvíce ovlivnitelný kampaní?
Jsou tam rozdíly závisející na věku,
vzdělání nebo sociálním zázemí?
Když jsme dělali výzkum o mediální gramotnosti obyvatelstva, tak bylo strašně zajímavé, že nejvíc lidí, kteří si myslí, že poznají
fake news, propagandu nebo dezinformaci,
patří mezi voliče SPD. (smích) Vzdělání

Do volebních výzkumů jdeme takříkajíc se
srdcem na dlani, protože to je jedna z mála
situací, kdy se velmi rychle po provedení
výzkumu ukáže, jestli jsme ho udělali dobře,
nebo špatně. Když to nevyjde přesně, všichni jsou přesvědčení, že to je pro nás špatný
výsledek. Když srovnáme českou výzkumnou scénu s tou mezinárodní, tak úspěšnost předvolebních výzkumů a odhadů je
v Česku velmi vysoká. Mluvím o seriózních
agenturách, protože bohužel stále existují
„výzkumné agentury“ dělající předvolební
výzkumy na objednávku, aby podpořili
určitou stranu a podobně. My samozřejmě
víme, které to jsou, a proto je do těch velkých analýz moc nezapočítáváme.

Mají české volby nějaká specifika
oproti jiným zemím? Třeba ty prezidentské, které jsou nám teď nejblíž.
Český národ má určitá specifika. Ve výzkumech nám vychází, že jsme daleko více
oportunističtí, negativní, až kyselí. Když se
ve výzkumu spokojenosti zeptáte Čecha, jak
hodnotí službu v bance, kterou nedávno využil, řekne: „Bylo to bezvadné, paní v bance
byla strašně milá, ani jsem dlouho nečekal
a hned to bylo hotové – tak dávám 8 z 10.“
Když se na to zeptáte v Americe, tak respondent řekne: „Dlouho jsem čekal, nebyla tam
klimatizace, takže mi bylo horko, pak se mi
nepovedlo zařídit, co jsem chtěl, ale dávám
10.“ A to je ten rozdíl. Tím pádem i u voličů
je v Česku daleko víc protestních hlasů než

jinde na světě, protože my z principu pořád
proti něčemu protestujeme. Je jednodušší
říct: „Toho volit nebudu, tohle je šmejd,
tohoto bych mohl volit, ale taky nebudu, tak
zvolím toho, ten mi jediný zbyl,“ než si vybrat jednoho a být o něm přesvědčený. Taky
nečteme žádné programy, u nás je to jen
o emocích, o tom, co si myslí a koho bude
volit manžel, co tatínek… Takže se mi zdá,
že to, jaký je Čech volič, je vždycky vidět na
výsledku voleb. Někdy bohužel.

Co Vás za uplynulé roky Vaší práce
překvapilo?
Občas mě překvapí ty šílenosti, které jsou
některé „taky výzkumné agentury“ schopné
publikovat. Když je někdo alespoň trochu
odborník, tak na první pohled vidí, že například výsledek minulého předvolebního
průzkumu tvrdící, že Mirek Topolánek získá
16 % hlasů, byl naprosto účelový. Nejvíc mě
pak překvapí, že je někdo schopný se
k tomu propůjčit, nebo si myslí, že jsou
voliči opravdu tak hloupí. Sem tam mě také
zarazí formulace některých otázek v cizích
výzkumech. No a co se týká odpovědí, tak
mě zaskočil výsledek jednoho z výzkumů,
které jsme dělali v době covidu. Ptali jsme
se, jak se lidé bojí viru, jak důvěřují vládě, že
situaci vyřeší, co si myslí o omezeních,
lockdownech a podobě. V jedné vlně jsme
se zeptali, jestli by lidem vadilo, kdyby
hranice zůstaly zavřené napořád, a 8 % lidí
odpovědělo, že by jim to nevadilo a přáli by
si to. V prvním okamžiku mě to opravdu
zarazilo, ale pak jsem si uvědomil, že těch
8 % se rekrutuje z lidí, kteří na dovolenou
jezdí jen po Česku, v životě nebyli v cizině, neumí žádný jazyk a bojí se kamkoliv
vycestovat, a že to je tedy asi přirozené. Ale
přece jen mě ten relativně vysoký počet
lidí, kterým by nevadilo, kdyby se 30 let po
revoluci zavřely hranice, překvapil.

Nakolik Vás Vaše práce ovlivňuje v
osobním životě? Potřebuje mít všechno
srovnané podle tabulek a grafů, nebo
dokážete žít i podle intuice?

Existují trendy nebo novinky ve Vašem
oboru? Patříte mezi top agentury
v Čechách, lze se inspirovat třeba
v zahraničí, jak to dělat ještě lépe?
Určitě ano. Novinky a trendy se k nám vždy
rychleji dostávají přes výzkumy trhu než
výzkumy veřejného mínění, protože tam
jde o peníze až na prvním místě, a vývoj se
tak tlačí dopředu výrazně rychleji.
Na druhou stranu kvalita českého výzkumu,
a to neplatí jen o předvolebních výzkumech,
ale třeba i o statistice, je dlouhou dobu
relativně na špici evropského i světového vnímání. Vznikají samozřejmě nové
výzkumné metody, měříme emoce přes
snímání mozku, tep pomocí náramků,
děláme různé etnografické studie, máme
spoustu nástrojů na to, jak měřit úspěšnost
reklamy, ale takový ten klasický sociologický výzkum se v Česku dělá opravdu dobře.
Reakce v této oblasti jsou primárně na

a věk jsou velmi důležité při konzumaci
jakýchkoliv informací. Ale nejde jen o to,
jde také o styl života. Dnešní lidé do 40 či 50
let jsou všichni na internetu, schopní sbírat
si informace z různých zdrojů, a ještě je
proti sobě stavět a kontrolovat. Ti starší toho
nejsou schopní, a když jim přijde nějaký
mail, do kterého se dívají jednou za měsíc,
tak je to pro ně stejně směrodatné, jako když
to říká paní v televizi. Jsou pak dokonce
aktivní v šíření té obdržené informace svým
kamarádům a rodině. To je hrozně důležité
a nebezpečné.

Agentura STEM/MARK si jako své
sídlo vybrala opravdu dobrou
adresu – moderní prostory v budově DOCK IN TWO.

O mně se říká, že jsem takový intuitivní šéf.
Já na intuici opravdu hodně dám a myslím si, že to je jedna z mých nejsilnějších
vlastností. Když se mi někdo hlásí do práce
a já s ním 10 minut posedím, tak vím, jestli
je to dobré, nebo špatné, a jak to dopadne.
Na druhou stranu jsou pro mě čísla a logika
taky strašně důležité, takže mě to vlastně
trochu omezuje „v rozletu“. Je mi 60, tak je
ten rozlet takový opatrný, ale vždycky, když
přemýšlím, co se děje nebo co budu dělat,
tak mi to nakonec díky číslům a dlouhodobé práci s nimi většinou všechno dobře
navazuje a zapadá do sebe. Když plánuju
dovolenou, tak mi to většinou taky všechno
vyjde. Moje děti to v některých chvílích
strašně štvalo a mě to vlastně taky občas
štve a rád si od toho odpočinu. Mí kolegové
mě nenávidí, protože vezmu tabulku, kterou vytvořili, v ní je třeba 250 polí
a já během 10 sekund vidím, které pole je
špatně, protože tam došlo ke špatnému zaokrouhlení nebo chybě. To je samozřejmě
strašně protivné, a nejenom pro ně – i pro
mě, protože já to vím a nedělá mi to dobře.

Baví Vás osobně politika? Nebo jsou pro
Vás politické průzkumy spíš jakousi nutností, která patří k Vaší práci?
Baví. Myslím, že to vychází z mého rodinného zázemí, moje matka a otec byli oba
novináři, podepsali Chartu a od mala jsem
byl vychovávaný mezi politickými názory.
Mám pocit, že právě takový sociologicko-statistický přístup k životu vás vede k tomu,
abyste se snažili porozumět důvodům, proč
se věci dějí tak, jak se dějí. Politika je strašně
zajímavá, lepší než detektivka nebo divadlo.
Když si čtu noviny, tak hned vidím, proč je
ten článek napsaný tak či onak, proč je
v rozhovoru zrovna tato otázka a vlastně mi
dělá strašně dobře, že tomu rozumím. Že si
můžu říct: „Jo, ty ses zeptal takhle, abys tam
pak mohl napsat tohle, no jasně…“ Politika
je zajímavá i proto, že když stárnete a jste na
světě relativně dlouho, tak vidíte, jak se některé věci opakují a některé se totálně mění.
Vždycky vás překvapí, že se do vrcholné politiky dostávají lidé, kteří jsou úplně naivní
a nepřipravení, nebo že tam jsou lidé velmi
chytří a strukturování, ale neuspějí, protože
neumí pracovat s emocemi.
A pak vás strašně štve, že ti, kteří jsou chytří,
strukturovaní, vzdělaní, a ještě umí pracovat
s emocemi, do politiky záměrně nejdou,
protože nechtějí. Já jsem třeba sám několikrát přesvědčoval Danu Drábovou, jestli by
nechtěla kandidovat na prezidentku, a ona
pořád říká, že nechce. (smích)

Jste oblíbený společník, protože dokážete do debaty přispět zákulisními, insightovými informacemi?
Nevím, jestli kvůli tomu je člověk oblíbený
společník, možná že je schopný „urvat“ si
nějaký prostor, aby byl zajímavý. Já jsem
oblíbený společník, protože jsem úžasný
a mám dobrý smysl pro humor a jsem
chytrý, a ještě lidem pomáhám, tak mě mají
rádi. (smích) To samozřejmě trošku přeháním, jak stárnu, tak jsem už strašně protivný.
Ale když někam přijdete a jste ten „z těch
politických výzkumů“, tak se debata často
stočí k tomuto tématu. Někdy je to až nepříjemné, za prvé to polovinu lidí nezajímá
a za druhé ti, koho to zajímá, bývají strašně
urputní a nechtějí se tématu pustit. Pak je
ještě problém, že člověk musí být strašně
opatrný, aby veřejně nevykládal informace z placených výzkumů. Oddělit Tučka-ředitele od Tučka-člověka je pro mě občas
těžké. Můžu říkat, koho volím, když volím,
nebo koho bych nevolil a proč. Ale nemůžu
říkat, že tohle nám vychází ve výzkumech,
když to tak není. Často se stane, že se na nás
obrátí dvě nebo tři politické strany najednou, a pak musíme jejich výzkumy dělat
v různých týmech, které navzájem neví, na
co se tam ti druzí ptali, jak to vyšlo
a podobně. Je velmi komplikované to
uhlídat, ale patří to k firemní kultuře. Musíte
zůstat nad věcí a nezávislí, protože v okamžiku, kdy vám někdo nalepí na čelo, že jste
socani, tak už si u vás nikdo jiný než socani
výzkum neobjedná. Nemyslím si, že by se
člověk měl zapírat, ale musí umět balancovat na té pomyslné hraně.

A když vyrazíte ven na pivo s kamarády…?
Tak hned vidím chybu v účtu. (smích)

Děkujeme za rozhovor.
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O NÁS

DOCK
je kompletní
Text redakce, CRESTYL
Foto Madlove, BoysPlayNice

Od prvního kopnutí do země tam, kde dnes stojí zcela nová čtvrť,
uběhlo už deset let. Během té doby se z místa bývalého libeňského
přístavu stal dnešní DOCK, rozsáhlý komplex administrativních a rezidenčních budov, který si okamžitě získal příznivce
z řad obyvatel i nájemců. CRESTYL jako developer v čele s Omarem
Koleilatem revitalizoval prostor kolem dvou slepých ramen
Vltavy, stavby díky citlivému architektonickému řešení zasadil
do okolí s ohledem na lokalitu a přírodu, rovinu mezi objekty
vyplnil hektarovým parkem a z vodní plochy vytvořil marinu
pro jachty i sportovní klub. O úspěšnosti projektu svědčí i fakt,
že byty byly vyprodané ještě před dokončením a administrativní
plochy jsou z převážné většiny obsazené nájemci.
Letos na jaře proběhla kolaudace poslední budovy dotvářející
DOCK a výstavba tak byla definitivně dokončená. DOCK IN FIVE
nabízí v šesti patrech 21 500 m 2 pronajímatelné plochy kanceláří ve vysokém standardu a obchodních prostor pro restaurace
a služby. Administrativní budova svým stylem plně navazuje na
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Jaroslava Stvarniková

Property Manager
radka.kozakova@crestyl.com

Property Administrator
jaroslava.stvarnikova@crestyl.com

předchozí etapy, autorem architektonického návrhu je kancelář
Schindler Seko architekti. Objekt nabízí velké množství balkonů
a teras s výhledy na marinu a klidovou zónu kolem slepých ramen
Vltavy. Budova je umístěná mezi Libeňským mostem a zbylou
částí areálu DOCK.
Obchodní ředitel skupiny CRESTYL Viktor Peška výstižně shrnul,
co je na DOCKu jedinečné: „S přípravou DOCKu jsme začali před
patnácti lety, byla to naše největší investice a skoro nikdo tehdy
nechápal, proč jsme se rozhodli vytvářet něco na takto zanedbaném území, kde kdysi byly loděnice. A nyní se nám podařilo
vše úspěšně dokončit. Výsledky naší dlouhé a poctivé práce jsou
vidět – své kanceláře tu mají největší firmy, všechny byty jsou
prodané. To místo je totiž magické. Projekt je obklopen vodní
plochou, jsou tu parky, cyklostezky, a přitom je to všude blízko.
DOCK vnesl do okolního prostředí život a zároveň se stal jeho
přirozenou součástí. Zájem o DOCK ukázal, že místo spojující kanceláře s byty v bezprostředním okolí láká jak k bydlení, tak k práci.“

Jaroslava Hejduková
Head of Office Property Management
jaroslava.hejdukova@crestyl.com

Jan Kohl
Facility Manager
jan.kohl@crestyl.com

m2 komerčních
a rezidenčních ploch
kancelářských
budov

Radka Kozáková

Michal Sýkora

Jaroslav Řezanka

Technical Manager
DOCK IN ONE, DOCK IN THREE
michal.sykora@crestyl.com

Technical Manager DOCK IN TWO
jaroslav.rezanka@crestyl.com

Pavel Dvořák

Jan Buchta

Technical Manager DOCK IN FOUR
pavel.dvorak@crestyl.com

Technical Manager DOCK IN FIVE
jan.buchta@crestyl.com
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Veronika Petřík
Community Manager DOCK
veronika.petrik@crestyl.com
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Zdeněk Lukeš

Technical Support
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Technical Support
zdenek.lukes@crestyl.com

SPORT

Pestré české
cyklotoulky

Lednicko-valtický areál
Původně součást Lichtenštejnského panství, dnes dědictví
UNESCO – stále však krajina loveckých zámečků, vyhlídek,
zahrad, lesů, rybníků a parků, obory, dvou zámků, chrámu, kaple,
minaretu, kolonády… Oblast mezi obcemi Lednice a Valtice na jihu
Moravy je učiněnou pochoutkou pro zájemce o historii, cyklisty
preferující roviny, rodiny s dětmi nebo obdivovatele lužní přírody
a ptactva. V tomto krajinném komplexu o rozloze 250 km2 je
toho tolik k vidění, že se jím lze bez problémů toulat i několik dní,
ale příjemným tempem se dá to hlavní stihnout klidně i za den.
A jak jinak zakončit projížďku než degustací v některém
z místních vinných sklepů – burčák k podzimu prostě patří.

Konec letních veder, příjemné teploty a vybarvená
příroda – to jsou jen některé z mnoha pozitivních důvodů,
proč během podzimu šlápnout do pedálů a vyrazit
poznávat kouty Česka ze sedla bicyklu. Naše republika
nabízí nepřeberné množství stezek, tras a cest vhodných
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé horské jezdce.
Stačí si vybrat směr, nafoukat pneumatiky a jet!

Hrubá skála – hrad Trosky © CzechTourism –
fotobanka, autor: Václav Bacovský

Lednicko-valtický areál © Freepik

Český ráj
Jestliže máte rádi hrady a panoramata, nesmíte region středního
Pojizeří minout. Na podzim se lesy kolem zříceniny hradu Trosky, hradů
Kost či Zvířetice, pískovcového města Prachovské skály či skalního
hradu Drábské světničky i v romantických údolích a kolem malebných
statků rozvoní kyprou podzimní půdou, svěžím vzduchem postrádajícím letní sucho a samozřejmě houbami. Vyrážet do okolí můžete například z Turnova (za návštěvu určitě stojí místní synagoga), odkud to není
daleko ani třeba do Železného Brodu, kde nezapomeňte prozkoumat
historii sklářství a bižuterie. Každopádně myslete na to, že zdejší trasy
jsou vhodné spíše pro horská kola. A schválně, kolik během výletování
poznáte pohádek a filmů, jimž Český ráj propůjčil nezaměnitelné kulisy?

Text redakce
Foto © CzechTourism – fotobanka, autoři: Franta Krivan /
Shutterstock, Václav Bacovský, UPVISION; Freepik

Text redakce
Foto Unsplash.com

Děčínský Sněžník © CzechTourism – fotobanka,
autor: Franta Krivan / Shutterstock

Okolo Třeboně

Cyklostezka Bečva
foto: Ondřej Pýcha

Rožnov pod Radhoštěm – Jurkovičova rozhledna
© CzechTourism – fotobanka, autor: UPVISION

Údolí řeky Bečvy si můžete projet, i pokud jste začínající či méně zdatní cyklisté, nudit se ale nebudou
ani ti zkušenější. Od pramenů Bečvy vás provedou
dva úseky – Rožnovská Bečva začínající na Horní Bečvě
a Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích. Sbíhají se
ve Valašském Meziříčí, odkud cyklostezka míří až
k soutoku Bečvy s Moravou u Tovačova. Po cestě je
toho k vidění spoustu od krásné přírody Beskyd, přes
valašské dřevěnice roztroušené po obcích a městečkách regionu nebo soustředěné ve skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, až po centra historických
měst s množstvím zajímavých památek, jako jsou
třeba Vsetín, Hranice, Lipník nad Bečvou nebo Přerov.
Přímo na trase nebo v jejím těsném sousedství
doporučujeme navštívit alespoň některé z nespočtu
muzeí, zámků a hradů. Na Valašsku je krásně! Podrobnosti najdete na www.cyklostezkabecva.cz nebo na
denně aktualizovaných sociálních sítích Cyklostezka
Bečva plných tipů na výlety a zajímavosti.

Jižní Čechy zvou na dlouhé rovinaté úseky kolem rozlehlých rybníků, malebných
stavení i historických památek. Vytvořte si základnu v Třeboni, v níž samotné najdete
nádherné historické centrum včetně honosného renesančního zámku, a začněte své
putování u Schwarzenberské knížecí hrobky na okraji města. Pak se postupně rozjeďte do všech směrů, je na co se dívat. Jako první vyrazte třeba tradiční projížďkou
okolo nejbližších rybníků Svět a největšího českého rybníka Rožmberk, mezi místními
rašeliništi a borovými lesy, které na podzim voní snad ještě více než v létě. Po cestě
budete míjet rybárny, které vám připraví i čerstvou štiku nebo třeba úhoře –
zastavte se, stojí to za to. Druhý den se vyrazte podívat na jeden z našich nejkrásnějších zámků v Hluboké nad Vltavou. Ačkoliv vám mapa bude ukazovat vzdálenost
kolem 35 km tam, a to samé zpátky, nelekejte se: je to rovina a vyjde to na pěkný
celodenní výlet. Můžete si dokonce udělat odbočku do Českých Budějovic, pokochat
se barokní Samsonovou kašnou a poblíž pivovaru ochutnat nejslavnější místní tekutý
produkt. Další trasy si vyberte podle chuti: pojedete po stopách Emy Destinové do
Stráže nad Nežárkou, do Chlumu u Třeboně po naučné stezce, nebo se podíváte na
nejsevernější bod Rakouska? Více najdete na www.trebonsko.cz.
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Divadlo

Umění

Divadlo

KULTURNÍ TIPY

Tip

V podzimních měsících Divadlo pod Palmovkou
nabídne premiéru hry Spáči v režii přední rumunské
režisérky Katynky Draganescu, další skvělý ročník
festivalu Palm Off Fest, na kterém se představí skvělé
a jedinečné soubory z Německa, Ukrajiny, Slovenska,
Slovinska či Finska a chybět nebude ani inscenace
Divadla pod Palmovkou. Slavnostní zahájení festivalu se chystá na 14. října inscenací Čepiec slovenského
souboru ze Zvolena. Podrobné informace najdete na
festivalových stránkách www.palmofffest.cz. Kromě
premiéry inscenace Spáči se všichni diváci mohou
těšit na báječné hry Divadla pod Palmovkou Zkrocení
zlé ženy, Žítkovské bohyně, Romeo a Julie, 294 statečných, Encyklopedie akčního filmu, Bezruký Frantík
a mnoho dalšího. Připravené budou také koncerty,
pokračování výstav ve foyer divadla a pro všechny
zájemce nabízíme volné předplatné nebo kartičky
věrného diváka. Aktuální program hledejte na stránkách
www.podpalmovkou.cz.

BOOM vol. 2
Cena Jindřicha Chalupeckého
2022

30. 9. 2022 19:30

23. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Jatka78

Veletržní palác

Mladou generaci spojuje nejen věk, ale třeba také sociální sítě.
Účinkující v tomto představení pojí ještě něco jiného –
potkali se v únoru 2022 pár dnů po vypuknutí války na
Ukrajině. Na jevišti uvidíte mladé cirkusové umělce
z Cirku La Putyka a Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění, které spojily cirkus a válka. Nehrajeme
o válce, hrajeme příběhy každého z nás. Válka nám dala
důvod se spojit a nevzdat se. Udržet kulturu a umění živé.
Uvidíte cyr wheel, šály, kruhy, čínskou tyč, žonglování, párovou akrobacii, klauny, brusle, break dance, street dance
a současný tanec za doprovodu uhrančivé živé hudby.

Mezinárodní porota ocenila ve 33. ročníku nejvýznamnějšího místního ocenění pro autorky a autory
současného výtvarného umění do 35 let Olgu Krykun, Davida Přílučíka, Vojtěcha Radu, Martinu Drozd
Smutnou a Ezru Šimka. Společnost Jindřicha Chalupeckého a Národní galerie Praha obnovily své tradiční
partnerství v rámci jejich společné výstavy, kterou
kurátorsky zaštítí umělecko-kurátorské duo Jaro Varga
a Anetta Mona Chisa a která bude zahájená 23. září ve
Veletržním paláci.

www.jatka78.cz

www.ngprague.cz

21. 7. – 23. 10. 2022

Projekt, který návštěvníkům nabídne nové umělecké instalace, performance, komentované prohlídky
a diskuse, vypráví příběhy
o zranitelných tělech a neuspokojivých společenských uspořádáních.
Výstava začleňuje „menšinovou“
perspektivu dětí, tzv. neprofesionálních umělců a umělkyň, dospělých
dětí a introvertních lidí i „neplnohodnotnou“ zkušenost chronicky
nemocných, předčasně zemřelých
a „monstrózních lidí“ jakožto aktérů,
kteří jednají, tvoří a určují významy.
Mezinárodní kurátorskou skupinu
tvoří Rado Ištok, Renan Laru-an,
Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz.
www.ghmp.cz

29. 9. 2022 – únor 2023

Karlštejnské
vinobraní

Kunsthalle Praha

24.–25. 9. 2022

Dosud největší přehlídka děl německého výtvarníka Gregora Hildebrandta bude zároveň jeho první
samostatnou výstavou v České
republice. Hildebrandt již více než
dvacet let pracuje s analogovými
nosiči zvuku. Sochy, instalace a obrazy vytváří z materiálů jako lisované vinyly, zvukové pásky na plátně
nebo plastové krabičky od audiokazet. Umělcova vrstevnatá tvorba
formálně odkazuje k minimalismu
a abstraktnímu expresionismu.
Inspiraci čerpá z řady literárních,
filmových, hudebních či architektonických zdrojů vyvolávajících
kolektivní i osobní vzpomínky.

Karlštejn

Kurátorka: Christelle Havranek
www.kunsthallepraha.org

Již 25. ročník vinobraní konajícího
se v historických kulisách městyse
Karlštejn nabídne bohatý dvoudenní program, který potěší malé
i velké návštěvníky. Vyvrcholením
každého dne je slavnostní historický průvod z prostranství před
karlštejnským vinařstvím na hrad
v čele s císařem římským a králem
českým Karlem IV., jeho chotí Eliškou Pomořanskou a doprovodem
císařského dvora. Cestu k hradu lemuje dobový řemeslný trh, nechybí
ochutnávky burčáku ani vína z místních vinic, které založil sám Karel
IV., a dojde i na rytířský turnaj.
www.karlstejnskevinobrani.cz

www.knihydobrovsky.cz
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Dave Grohl

Waldemar Matuška:
Snům ostruhy dát

tut o

sledujte
Facebook

knihu

Městská knihovna

Gregor Hildebrandt:
A Blink of an Eye
and the Years Are
Behind Us

Klesající teploty a brzký soumrak lákají
k zasednutí do pohodlného křesla s šálkem dobrého čaje a novým příběhem,
díky kterému zapomeneme na realitu
všedních dní. Užijte si chvilku pro sebe
třeba s některou z novinek z knihkupectví
Knihy Dobrovský.

vyh raj

Bienále Ve věci
umění 2022

Umění

Umění
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Ze života
hvězd

Gastro

Cirk La Putyka & studenti
Kyjevské cirkusové akademie

Podzim 2022
v Divadle pod Palmovkou

DOCK.cz

Michal Bystrov
Tak jsem napsal knihu. Léta jsem přemýšlel, že to udělám,
a dokonce jsem dostal pár pochybných nabídek. („Je to hračka!
Stačí udělat čtyři hodiny rozhovorů, najít někoho, kdo to za
tebe napíše, dát tvůj obličej na obálku a bude to!“) Rozhodl jsem
se, že svoje příběhy napíšu, jak jsem to dělal vždycky – vlastní
rukou. Jsou jako píseň, kterou jsem nahrál a nemohu se dočkat,
až se o ni podělím se světem, nebo čtení primitivního deníkového záznamu ze zašpiněného sešitu. Nebo dokonce poslech
svého vlastního hlasu, který se v dětství odrážel od plakátů Kiss
u mě v pokoji.

Publikace věnovaná životu a písním Waldemara Matušky vychází
v roce nedožitých devadesátin jednoho z nejlepších českých
zpěváků. Zasvěcená a objevná kniha mapuje Matuškovy osudy
od útlého dětství a přináší nový pohled na jeho poněkud tajemné
začátky. Životní příběh a hvězdná kariéra Waldemara Matušky
nabývají v knize SNŮM OSTRUHY DÁT zcela nových rozměrů.
Autor Michal Bystrov se na základě podrobného studia materiálu
detailně zabývá divadelní, filmovou i hudební dráhou oblíbeného zpěváka, tajemstvími spojenými s jeho původem, neslýchaným zákazem, který ho postihl roku 1964, i důvody Matuškovy
senzační emigrace v roce 1986.

Vychází 7. 9. 2022 / 399 Kč
Vychází 29. 9. 2022 / 699 Kč

PODZIMNÍ PÁTRÁNÍ V LESE

Pravé
podzimní pátrání
Les se na podzim promění v království pestrobarevných listů, sametových hříbků
a červených muchomůrek, žaludů a bukvic, na které si chodí lesní zvířátka jako na
svačinu, nebo taky nadšených houbařů těšících se na večerní smaženici.
Při malování se však na obrázek dostalo deset věcí, které do podzimního lesa
jistojistě nepatří. Komu se podaří je všechny odhalit?

kdo
hledá,
najde

Nové
bydlení
v Radlicích
Semerínka
je solitér, jeho čtyři výškové
budovy kopírují svah, v němž stojí.
Každá další budova je o něco vyšší,
než ta předchozí a z horních pater
se tak nabízí nerušený výhled na Prahu
nebo do okolní zeleně. Ve vnitroblocích
pak vzniknou inspirativní mikrosvěty.
Komunitní zahrada, dílna, zázemí pro rodiny
s dětmi. Semerínka spojuje centrum města,
dostupné autem i veřejnou dopravou,
s nedotčenou přírodou.
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www.semerinka.cz
Originální ilustraci exkluzivně pro DOCK vytvořila Edit Lachnitová.

Stáhněte
si aplikaci
zdarma
a užijte si prémiové
funkce v areálu DOCK

powered by

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO POMOCI?

SUPPORT@SHARRYAPP.COM

Co appka umí?
Otevírat turnikety a dveře
mobilem místo plastové karty
Poslat návštěvám pozvánku
s QR kódem
Poslat notifikaci, jakmile host dorazí
Sdílet parkovací stání v rámci firmy
Zasílat upozornění na to, co se
v areálu děje
Zobrazovat akční nabídky a slevy
z okolních podniků
Poskytovat všechny informace
o budově a areálu na jednom místě

