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MARTIN ZVĚŘINA

K ultura dostává během té-
hle pandemie strašlivě
zabrat. Čím dál zřetelně-

ji se ukazuje, že nejrůznější spor-
tovci, vlekaři či majitelé hospod
mají daleko větší prostor v mé-
diích i počet hlasitých příznivců
než naše kultura.
To samozřejmě neznamená,

že kultura má menší význam
pro společnost či pro budouc-
nost. Mnozí hudebníci, herci, ta-
nečníci hledají náhradní způso-
by, jak oslovit publikum a ales-
poň částečně nahradit absenci ži-
vého umění.

Tak trochu „pod hladinou“
se ocitají všichni začínající,
méně známí hudebníci, kteří
mají hudbu jako velice intenziv-
ní „hobby“ a vydělávají si něja-
kou jinou prací, ale uvažovali či
uvažují o profesionalizaci. Ti-
hle všichni jsou postiženi též tvr-
dě a nejsou nikde slyšet.
V souvislosti s hudbou (či

obecněji uměním) i školami
jsme zaslechli spoustu předpo-
vědí na téma dlouhodobých ná-
sledků na budoucí generace.
Tady budu oponovat. Jako by-

chom všichni zapomněli na po-
válečné roky a umělecké počiny
lidí, kteří během války nemohli
chodit do školy. Jako bychom
zapomněli na poválečné Němec-
ko, kde se děti neměly ani kam
vracet, a přesto tyto děti a přede-
vším jejich matky vybudovaly
hospodářský zázrak. Co chci
říci? Že je mi zoufale líto všech
umělců, ale malovat apokalyp-
tické obrazy budoucnosti je
opravdu přehnané a předčasné.
Daleko beznadějnější situace

měly úplně jiný konec, než by
kdokoli předpokládal. Cituji ze
vzpomínek Zuzany Růžičkové
na poválečný návrat do rodné
Plzně, kde se setkala se svou uči-
telkou hudby: „Osušily jsme si
oči a ruku v ruce jsme spolu šly
do pokoje s klavírem, kde mi dá-
vala mé první i poslední hodiny,
a já jsem jí začala všechno vy-
právět. Najednou se znovu roz-
plakala. Uchopila mě za ruce
a plakala a plakala. Podívala
jsem se na své prsty – celé
zkroucené a zničené, jak jsem
vyhrabávala ropovod a nosila
cihly – bylo mi stydno.“ Zuzana
Růžičková prošla Terezínem,
Osvětimí, Bergen-Belsenem, ač-
koli stálo vše proti ní, přesto se
stala špičkovou cembalistkou.

N epodceňujte žaludeční
vředy – nabádal nedávno
v televizi jeden doktor

a taky vysvětlil, jak se vředům vy-
hnout. Že je potřeba nesledovat
pořád ty alarmující zprávy v mé-
diích, a když už, tak hledat na
okolním dění spíše pozitivní než
negativní stránky.

To se snadno řekne. Jak má ale
člověk brát pozitivně mrtvé?
Snad jedině tak, že většina zůstá-
vá pořád naživu, což je ovšem po-
dobné, jako když vás rozbolí zub
a vy si libujete, že vás jedenatři-
cet zubů nebolí.

Uvažování ve stylu „vždyť je to
jen jeden“ jsem vyzkoušela na
mravencích. V bílém výklenku
naší koupelny, kde máme velké zr-
cadlo, se totiž od Vánoc promeno-
val mraveneček. Chodil sem, tam,
několikrát jsem ho chtěla zamáčk-
nout, ale bránila mi empatie. Říka-

la jsem si, že nejspíš jenom zablou-
dil a nemůže najít svoje družstvo
(znám). Nebo taky že by mohlo jít
o převtělení některého z předků,
který chce s námi trochu pobýt.
Protože dlouhodobě osamocený
mravenec je fakt zvláštnost.

No, ukázalo se, že tak úplně osa-
mocený není. Družstvo čekalo
za zrcadlem. Jednoho únorového
dne bylo najednou mezi lahvička-
mi s pleťovými přípravky černo.
Navíc se ukázalo, že mravenci
jsou skoro stejně odolní vůči na-
šim protiopatřením jako covid.
Užuž to vypadá, že víte jak na ně,
ale ne, zvyknou si na všechno. Na-
jít na jejich přítomnosti v pastě na
zuby něco pozitivního je stejně těž-
ké jako najít něco pozitivního na
covidu-19. I když – nelze si ne-
všimnout, že za tu dobu, co karan-
téna omezila létání sem tam ko-
lem zeměkoule, se nám v létě vrá-

til životadárný déšť a v zimě skoro
zapomenutý sníh. V Praze taky při-
bylo bytů k pronájmu. A možná by
se našlo ještě něco dalšího, co by
člověku pomohlo v boji proti žalu-
dečním vředům. Kdyby ne, pořád
je možné jít na věc z druhé strany,
tedy nehledat klady, nýbrž pomě-
řovat zápory: ano, máme tu pro-
blém, ale mohli bychom na tom
být ještě hůř.

Napadlo mne to, když jsem
před necelými čtrnácti dny sledo-
vala plenární schůzi ve sněmov-
ně, ano, tu, co se zabývala pro-
dloužením nebo neprodloužením
nouzového stavu. Jednání bylo za-
jímavé tím, že vládní i opoziční
poslanci říkali v podstatě totéž –
v daném případě, že je potřeba,
aby se rychle a co nejvíc testova-
lo a hlavně očkovalo – ale z něja-
kého důvodu si přitom vzájemně
do krve spílali. Našinec by čekal,

že se budou domlouvat, kde a jak
sehnat zejména ty vakcíny, o kte-
ré je teď ve světě takový frc, ale
o tom nic. Ba dokonce se zdálo,
že kdyby vláda někde něco nakrás-
ně sehnala, opozice by ji hnala.
K zodpovědnosti, a kdoví jestli ne
k soudu. (Soudy jsou v poslední
době oblíbené.)

Pořád čekám, že mě někdo
z těch politiků, kteří skrze obrazov-
ku vcházejí do mého obýváku, ně-
čím příjemně překvapí. Stačilo by
mi málo, ale zdá se, že nezbyde,
než poměřovat zápory. U mraven-
ců to pomáhá. Říkám si – pořád
lepší mravenci než třeba štěnice.

Mistrovství světa firemních
týmů ukázalo šachovou
nadvládu finančních
institucí nad zbytkem
ekonomiky.

PAVEL MATOCHA

Americká armáda se vrací
ke staletími prověřené vý-
cvikové praxi a své elitní

vojáky začala učit hrát šachy. Zá-

kladní šachový kurz se nově stá-
vá povinnou součástí studijního
programu pro mariňáky na vojen-
ské škole School of Infan-
try-West v Kalifornii. Cílem je po-
sílit schopnost vojáků se v boji sa-
mostatně rozhodovat.
Vedlejšími důsledky výuky ša-

chové hry totiž je třeba i posílení
schopnosti racionálně se rozhodo-
vat v časovém stresu či posílení

odpovědnosti a vědomí kritické
důležitosti každého kroku. V ša-
chové partii stačí jeden špatný tah
a celá skvěle rozehraná partie je
ztracená. Na skutečném bitevním
poli stačí rovněž jeden neopatrný
krok, po kterém šlápnete na
minu, a je konec všeho. Navíc na
rozdíl od šachu si ve válce odvet-
nou partii již nedáte.
Šachy mohou být pozitivním

tréninkovým nástrojem nejen pro
vojáky, ale třeba také pro manaže-
ry. Trénink kritického rozhodová-
ní v situacích, kdy máte omezený
čas na analýzu, její vyhodnocení
a rozhodnutí, je důležitý pro kaž-
dého a pro ředitele rozhodující
o osudech korporací s miliardo-
vým rozpočtem a tisíci zaměst-
nanci zvlášť. Ostatně bývalý mis-
tr světa Garri Kasparov o tom na-
psal celou knihu Jak život napodo-
buje šachy, jejíž podtitul je „Od
šachovnice do správní rady. Udě-
lejte správný tah!“.
Správný tah v tomto smyslu

udělala i Mezinárodní šachová fe-
derace FIDE, které nyní uspořáda-

la Šachové firemní mistrovství
světa týmů v rapid šachu. Protože
se hrálo online, mohly se do šam-
pionátu konaného od 19. do 21.
února přihlásit firemní týmy z ce-
lého světa. Podmínkou bylo, že
v každém čtyřčlenném týmumusí
být minimálně jedna žena a že
s výjimkou jednoho hosta musí jít
o zaměstnance či spolupracovní-

ky dané firmy. Firemníhomistrov-
ství světa se zúčastnilo skoro tři
sta týmů a některé z nich angažo-
valy jako hosty velmistry světové
špičky – například norský Kind-
red najal mistra světa Magnuse
Carlsena, nizozemský Optiver
Anishe Giriho a ruská Sberbank
Jana Něpomňaščiho. Družstev
s českou vlajkou bylo deset a nej-

častěji reprezentovala finanční in-
stituce (ČNB, ČSOB, Komerční
banka, Home Credit...). A i když
české týmy neměly ve svých řa-
dách žádného superhráče, některé
bojovaly v základních skupinách
o čelné příčky.
ČSOB patřila mezi dva hlavní

favority na vítězství ve skupině
East E, a když ve třetím kole jed-
noznačně porazila ratingově nej-
silnější tým BCG Gamma, zdálo
se, že bezpečně postoupí do neděl-
ního play-off. Jenže v pátém kole
čeští bankéři rupli s družstvem
ERG z Kazachstánu a bylo po na-
dějích.
Šachovou nadvládu finančních

institucí nad zbytkem ekonomiky
ukazoval nejen pool českých druž-
stev, ale potvrdilo ji nedělní
play-off osmi nejlepších, mezi kte-
ré se probojovaly čtyři banky –
dva týmy ruské Sberbank, němec-
ká Grenke Bank a maďarská po-
bočka Morgan Stanley. Finále pak
už bylo čistě bankovním rusko-ně-
meckým duelem, ve kterém Gren-
ke Bank těsně udolala Sberbank.

Šachovnice, osvědčené cvičiště pro vojáky elitních jednotek FOTO SI

Dřeň zachraňuje životy
Do Českého národního registru
dárců dřeně vloni nově vstoupilo
pouze 5275 dárců, kteří jsou při-
praveni zachránit život druhému
člověku. Nábory tak kvůli nové-
mu typu koronaviru klesly zhruba
o polovinu oproti létům předcho-
zím. Paradoxně ale v náborově sil-
ně podprůměrném roce darovalo
svoje krvetvorné buňky vůbec nej-
více zaregistrovaných dobrovolní-
ků – lékaři odebrali rekordních
62 štěpů. „Zhruba polovina ode-

braných buněk pomáhala českým
pacientům, polovina putovala do
zahraničí... Pokud by i v letošním
roce nábory stagnovaly, pak by
mohli v budoucnu lékařům noví
dobrovolníci chybět,“ varuje Pa-
vel Jindra, vedoucí lékař národní-
ho registru dárců dřeně a primář
hematologicko-onkologického
oddělení FN Plzeň. Více informa-
cí o tom, jak se stát dárcem, najde-
te na www.kostnidren.cz.

Tipy a snímky do rubriky zasílejte
na pozitivnizpravy@lidovky.cz

Pořád máme
skvělé
vyhlídky

P říznivci anarchistické internacionály
jsou už aktivní i v České republice.
„Nový svět z popela starého,“ hlásá

v centru Prahy nálepka organizace Crime-
think (crimethInc.commá také českoumuta-
ci). Jedná se o tajnou, decentralizovanou me-
zinárodní alianci rebelů, která propaguje
anarchistické myšlenky a organizuje různé
násilné akce ve velkoměstech západního
světa.
Odmítají vládu, policii, kapitalismus, v pod-
statě všechny systémové prvky západní civi-
lizace.
Mezi sebou používají oslovení soudruh/sou-
družka. Umění vytvořit chaos v plné parádě
předvedli loni v létě.
Zaměřili se zejména na americké metropo-
le: hořící auta a obchody, rabování, vandalis-
mus, verbální a fyzické útoky na policisty
nebo násilí vůči lidem s bílou pletí. (Nepo-
koje vyvolala smrt černocha George Floy-
da. Muž zemřel při zásahu policistů, který
zdokumentovala videokamera.)
Anarchistická mládež by ráda zažila komu-
nismus v praxi. Možná, že občané vyspělé-
ho Západu jim to v duchu tolerance nakonec
na nějaký čas umožní.
Ovšem lidé z postkomunistických států, kte-
ří tento zrůdný totalitní systém zažili na
vlastní kůži, by měli vznik „nového světa“
jednoznačně odmítnout.
TEXT A FOTO ISTVÁN LÉKO

ŠACHY

Politika na ulici: Nový svět z popela starého

PŘÍBĚHY A TÉMATA... ... KTERÉ JINDE V NOVINÁCH NENAJDETE

REZONANCE

POZITIVNÍ ZPRÁVY

Krvetvorné buňky byly vloni odebrány celkem 62 dárcům, z čehož 32 bylo pro
naše pacienty, 30 pro zahraniční FOTO ČNRDD

RADKA
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Anarchie bez hranic
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Mariňáci i manažeři ve výcviku

Pondělí: Tento týden I Sportovní sloupek I Fotofejeton Úterý: Šachy I Politika na ulici I Rezonance Středa: Čekstajl I Česká báseň I Zahraniční postřeh Čtvrtek: Český ležák I Foto týdne I Short Pátek: Jazykové okénko I Kalendář hrdinů I Víkend


