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ROZHOVOR S DAVIDEM BERÁNKEM

Jenom stoprocentní přístup vám dá šanci to někam  
dotáhnout, říká obránce Slavie a reprezentace David 
Beránek. Pozvání k rozhovoru pro časopis The Blue přijal 
sedmnáctiletý obránce pražské Slavie a národního týmu  
do osmnácti let David Beránek. Na prosluněném  
xaverovském stadionu, kde s mládeží „sešívaných“ trénuje, 
popsal své fotbalové začátky, následování svého staršího bratra 
nebo pocity, které měl, když poprvé přišel do Edenu na trénink  
s A-týmem.

NA CO SE TĚŠIT

Můžete se těšit na křížovku 
plnou zajímavých otázek  
a také komiks, který odhalí 
záhadu pohřešovaného  
pana ředitele.

Foto: Robyn Majerová 
a Monika Zapletalová
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Příběh

Jako si leckdo představu-
je ideální dovolenou na 
vysluněné pláži s mojitem 
v ruce, já vnímám jako 
ideální dovolenou dát si 
pořádně do těla. Milovní-
ci hor porozumí touze 
být neustále v pohybu  
a potřebě načerpat novou 
energii v neobvyklých 
nadmořských výškách na 
nadcházející školní rok. 

 Tato forma aktivního 
odpočinku není na mém 
prázdninovém programu 
žádnou novinkou. Od malič-
ka mě táta brával do hor na 
procházky, před nimiž neby-
lo v opuštěné vesničce úniku. 
Má láska k horám se pro-
hloubila o něco víc zhruba 
ve věku osmi let, když jsem 
poprvé navštívila horolezec-
kou stěnu v Ruzyni. Nevšední 
sport se mi zalíbil natolik, že 
jsem stěnu začala navštěvo-
vat pravidelně. Od této chvíle 
nebylo pochyb nad otáz- 
kou, zda bych strávila prázd-
niny raději u moře, nebo 
na horách.
 Už to bude tři roky zpát-
ky, co jsme s bývalým přítelem 
vyrazili poprvé do hor na vlast-
ní pěst. Dlouho jsme o podob-
ném výletu uvažovali, ale jeho 
uskutečnění přišlo takřka ze 
dne na den. Vypůjčili jsme si 
krosny, naházeli do nich vše 
potřebné i nepotřebné a na- 
sedli na nejbližší vlak do Šum- 
perka. Pět dní jsme blou- 

dili přírodními divy severní 
Moravy, zpocení, poškrábaní  
a unavení jsme nakonec 
zakotvili ve Slezském Krno-
vě. Teprve tehdy nám zača-
lo docházet, jak důležité  
detaily jsme před výjezdem 
opomenuli. Na první pohled 
vhodná obuv ve formě oby- 
čejných tenisek se prokáza-
la jako otřesná volba již 
druhý den naší cesty, ty-
picky pražácký předpoklad, 
že v neděli mají sámošky 
otevřeno, se taktéž neosvědčil, 

no a korunu tomu nasadily 
České dráhy, které krapet zapo-
mněly oznámit, že o víkendu 
danou sta-nicí vlak neprojíždí.  
Přesto na výlet dodnes ráda 
vzpomínám, ale nedalo by se 
říct, že bych se ze zmíněných 
chyb svědomitě poučila.
 Ukázkovým příkladem 
může být výlet do Jizerek, který 
se odehrál cirka čtyři měsíce 
zpátky. S kamarádem z lezení 
nás nenapadlo nic lepšího, než si 
dát od všeho pauzu a na víkend 
vyrazit do srdce již zmíněných  

Foto: Denisa Corridoni

Dovolená s “kufrem” na zádech 

Denisa Corridoni 
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Jizerských hor. Z předešlých 
zkušeností nedůvěřoval mému 
výběru adekvátní obuvi a jak 
se rázem ukázalo, nedůvěřo-
val oprávněně. Když řeknu, že 
protočil oči v sloup s pohledem 
na moje pofidérní kotní- 
kové tenisky s kožíškem, tak 
se jedná o skutečně slabý od-
var opravdové reakce. Na 
jeho naléhání jsem ustoupila  
a přibalila s sebou pár sněhulí, 
které jsem objevila pohřbené 
hluboko v botníku. Jak se  
nakonec ukázalo, skutečně 
přišly vhod. Brodit se v metrové 
závěji ve vyhřívaných teniskách 
bych asi opravdu nezvládla. 
        Druhá krize nasta-
la v momentě, kdy jsme se 
zachumlali do spacáků a ulehli 
ke spánku. Poněvadž jsme 
chudí studenti, usoudili jsme, 
že přenocování v autě nezní 
vůbec jako špatný nápad.  
Ostatně jsme tuto variantu v létě 
již praktikovali. To jsme ještě 
netušili, že nás celou noc bude 
kolébat venku řádící orkán.  
Netrvalo dlouho a chlad pronikl 
nejen do kufru našeho Forda, ale  
i do spacáků. Pomalu mi zača-
lo docházet, že tenhle spacák 
asi mrazuvzdorný nebude. Noc 
jsem přečkala namáčknutá 
na stěnu auta zachumlaná  
v hromadě náhodného oblečení, 
které mi zrovna přišlo pod ruku.  
Ráno jsem se místo soucitného 
kamarádova výrazu shledala 
s opravdu hlasitým výsměchem.

 Po této zkušenosti jsem 
od celovíkendových výšlapů 
poněkud opustila a upřed- 
nostnila spíše jednodenní 
výlety, kdy jsem se večer mo-
hla těšit na teplou sprchu. 
Vždy jsem vytáhla nějakého 
ze svých kamarádů a jeli jsme. 
Zavítali jsme tak do Drábských 
světniček a do Kamenického  
Šenova na místní vyvýšeninu. 
Oba tyto výlety pojila nevšední 
cesta zpátky do Prahy. Scénáře 
započaly téměř totožně. Zpo-
za zastávky vystoupil jakýsi 
dědeček hříbeček, jenž překy-
poval touhou si s někým popo-
vídat. Ať už šlo o veselé historky 
z mládí nebo traumatizující 
zážitek z poslední chlastačky, 
zdálo se, že jsem měla tu čest 
poslechnout si audio verzi 
nikdy nevydaných světových 
bestsellerů. Jakmile začalo 
jít do tuhého, vynořil se od-
někud autobus a nám nezbýva-
lo nic jiného, než se zdvořile  
uklonit, rozloučit se a vydat se 
dál po vlastní ose. Přemoženi  
úlevou, že nemusíme konfron-
tovat další dědečky hříbečky, 
jsme vystoupili ve městě, od-
kud nám jel přímý autobus 
rovnou do Prahy. Milí čtenáři, 
pokud někdy někomu svěříte 
do rukou dopravu z výletu, 
tak důvěřujte, ale prověřu-
jte. Jinak hrozí, že zůstanete 
trčet v nějakém neznámém 
městě uprostřed ničeho s tím, 
že poslední autobus odjel 

právě před dvěma minutami.  
Zatímco jsem spřádala plány, 
zda bude výhodnější přespat 
na benzínce, anebo se připo-
jit k partičce místních bezdo-
movců, kamarád zajistil odvoz, 
který nás dopravil, kam jsme 
potřebovali. Kontakty se zkrát-
ka hodí za každých okolností.
 Na závěr bych ráda  
shrnula, co by si měl čtenář 
z tohoto psaní zaručeně odnést. 
Ať už se chystáte na pořád-
nou túru do hor či na letní  
radovánky k Ibize, rozhodně 
byste neměli podcenit způsob 
dopravy tam a zpátky. Pokud 
tedy netoužíte poznávat míst-
ní komunitu, jež vylézá za set-
mění. To je však jiný příběh… 
Z osobní zkušenosti mohu  
dodat, že investice do místen-
ky se taktéž vyplácí. Dále 
nevkládejte stoprocentní 
důvěru do Českých drah, vždy 
vás dokážou zklamat. Speciál-
ní apel na pražské duše,  
mějte s sebou dostatek jídla  
a pití, sámošky na vesnici  
chodí spát se slepicemi  
a v neděli nevstávají raději vůbec. 
Nezapomeňte si pořídit  
vhodnou výbavu do přírody od 
kvalitních bot po mrazuvzdorný 
spacák. Až se vám někdy stane, 
že se octnete v neznámém pros-
tředí a nebudete vědět, co dál, 
vzpomeňte si na tento článek  
a řekněte si, že vždycky může 
být ještě hůř. 

 Odhaz na webové stránky 
    THE BLUE
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Jenom stoprocentní přístup 
vám dá šanci to někam 
dotáhnout, říká obránce 
Slavie a reprezentace David 

Beránek 

Pozvání k rozhovoru pro časo- 
pis The Blue přijal sedmnáctiletý 
obránce pražské Slavie a národ-
ního týmu do osmnácti let David 
Beránek. Na prosluněném xave- 
rovském stadionu, kde s mládeží 
„sešívaných“ trénuje, popsal své 
fotbalové začátky, následování 
svého staršího bratra nebo po- 
city, které měl, když poprvé přišel 
do Edenu na trénink s A-týmem. 
To vše v dalším pokračování série 
rozhovorů s úspěšnými sportovci 
ze SEUP. 
S fotbalem jsi začínal kousek 
odsud v Klánovicích, byla to 
první a jasná volba?
 „Byla, protože už jako malý 
jsem tam jezdil s rodiči, když vyz-
vedávali bráchu, který je o tři roky 
starší. Už ve čtyřech letech jsem 
tak začínal poprvé kopat do míče 
a poté jsem se rychle zapojil do 
tréninku.”
Mladí  fotbalisté  často  mění 
posty na hřišti, aby našli tu, 
která  jim  nejvíce  vyhovuje. 
Jak to bylo u tebe?
 „V podstatě od začátku, 
co hraju fotbal, jsem byl v obraně  
a dodnes se mění pouze pozice, 
zvládnu zahrát ve středu obranné 
řady nebo na kraji, oba posty jsou 
pro mě přirozené a vyhovují mi.“
Po  čtyřech  letech 
v  Klánovicích  jsi  přestoupil 
do  Viktorie  Žižkov,  kde  už 
v  té  tobě  působil  tvůj  starší 
bratr,  bylo  i  tohle  faktorem 
při přesunu?

 „Ano, brácha už v době, 
kdy jsem přestupoval, na Žižkově 
působil a na jednom turnaji, kde 
hrála naše kategorie zápas pro-
ti Viktorce, mi trenéři řekli, že 
jsem je zaujal a jestli k nim nechci 
přestoupit.“
Jak  už  jsem naznačil,  tvým 
starším  sourozencem  je 
bývalý  student  naší  školy 
Daniel  Beránek,  ovlivnil  tě  
i on v tom, že jsi zvolil právě 
SEUP?
 „Původně jsem vybíral 
mezi naší školou a obchodní 
akademií v centru, ale díky tomu, 
že brácha tady úspěšně dostu-
doval, tak mi mohl poradit, jaký  
vybrat obor, a měl jsem díky 
němu detailní přehled, co mě tady 
bude čekat. Samozřejmě jsem 
také zvažoval fotbalovou stránku,  
a jelikož mládež Slavie trénuje na 
nedalekém Xaverově, 
byla to pro mě na-
konec jasná volba.“
Spousta  sportovců 
má  v  průběhu 
střední školy různé 
individuální  plány 
na  výuku,  jak  ty 
zvládáš  skloubit 
vrcholový fotbal se 
studiem? 
 „Zatím jsem 
žádný individuální 
plán nepotřeboval 
a jsem rád za to, že 
to dokážu zvládnout  
i bez toho. Jsem pou-
ze omluvený na něk-
teré hodiny v průběhu 
roku, abych stíhal 
dojíždět na tréninky. 
Musím poděkovat 
učitelům, kteří jsou 
velmi chápaví, velmi 
shovívaví a vědí, že 
moje absence vzniká 
kvůli fotbalu.“ 
 

Studuješ  ve  2.  ročníku  na 
řízení  lidských  zdrojů,  kam 
bys chtěl směřovat, pokud by 
ti nevyšel fotbal?
 „Pořád se snažím dělat 
naplno školu, protože ve fotbale 
je velká konkurence a člověk 
nikdy nemá nic jistého. Může při-
jít třeba zranění, takže se snažím 
pořádně studovat, ale nad žádnou 

Sport

Marek Hammami

Foto: Marek Hammami

Rozhovor s Davidem Beránkem 

“Jenom 
stoprocentní 
přístup vám dá 
šanci to někam 
dotáhnout”
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další vizí jsem zatím nepřemýšlel. 
Hlavně kvůli tomu, že teď přichází 
zlomové období ve fotbale – tedy 
přechod z mládeže do mužského 
sportu, podle toho, jak se bude 
dařit, budu dávat dohromady plán 
do budoucna.“ 
Fotbal je ale celkem sázka do 
loterie,  chci  se  tedy  zeptat, 
co ti vrcholový sport dal a co 
naopak vzal?
 „Určitě mám zatím díky 
fotbalu spoustu zážitků, hlavně ze 
zahraničních turnajů. Vzhledem 
k tomu, že do zahraničí cestujeme 
pravidelně, abychom se mohli 
poměřovat s těmi nejkvalitnějšími 
soupeři. Vrcholový fotbal je ale 
i velký žrout času, s tím asi musí 
každý, kdo se v něm chce prosadit, 
počítat. Musíte trávit hodně času 
na hřišti i přípravami mimo, ale 
jenom takový přístup vám dá šanci 
to někam dotáhnout.“
Pro  každého  mladého 
sportovce  je  určitě  důležitá  
i  podpora  ze  strany  rodiny, 
ať už finanční, nebo jiná, jak 
to probíhá u vás? 
 „Fotbal sice nepatří mezi 
nejlevnější aktivity, ale určitě jsou 
i sporty, kde se částky, které na 
to, abyste je provozovali, pohybují 
v úplně jiných cifrách. Podpora ze 
strany rodiny probíhá spíš tím, že 
tomu rodiče museli obětovat také 
spoustu svého času. Museli se tak 
sžít s rolemi šoférů a vozit mě na 
tréninky nebo zápasy. Snaží se  
o to dodnes, díky tomu mám  
i menší absenci. Musím jim za to 
poděkovat, protože bych bez nich 
nebyl tam, kde jsem.“  
Po  přestupu  do  pražské 
Slavie  v  roce  2018  ses  také 
začal  objevovat  ve  výběrech 
mládežnických reprezentací, 
bylo  pro  tebe  překvapení, 
když  jsi  dostal  první 
pozvánku?
 „Překvapením bych to 
úplně nenazval, hlavně to pro 
mě bylo obrovské nadšení a ra-
dost. Reprezentovat svou zemi na  

mezinárodním poli je to nejvíc, 
co jsem si mohl přát. Stálo to ale 
spoustu práce. Když přišla první 
pozvánka, tak jsem ve Slavii patřil 
k oporám týmu, hrál jsem pořád  
a cítil jsem se v dobré formě. Navíc 
jsem viděl, že spousta hráčů, se 
kterými jsem tu byl, pozvánky 
dostávala, a věřil jsem, že může 
přijít i moje šance.“
V  sedmnácti  letech  už  máš 
dokonce  i  vlastního  agenta, 
jaké  ti  to  přináší  výhody  
a  kde  sedmnáctiletý  hráč  
k takovému agentovi přijde?
 „Poté, co jsem přišel do 
Slavie, jsem viděl, že někteří klu-
ci už agenta mají. Takže jsme to 
začali řešit a naše spolupráce zatím 
probíhá tak, že od něj například 
dostávám kopačky a další vyba- 
vení. V pozdějším věku se do jeho 
práce přidá i jednání o různých 
kontraktech.“
Letos jsi také zaznamenal dvě 
branky v 1. dorostenecké lize, 
z  pozice obránce  se dopředu 
asi moc nedostaneš, ale oba 
góly  byly  velmi  důležité. 
Dělají  si  z  tebe  spoluhráči 
srandu,  že  jsi  „střelcem 
důležitých branek“? 
 „Myslím, že takovou roli 
ještě nemám, vzhledem k tomu, že 
těch gólů zas tolik nedávám (smě-
je se). Když už mi tam něco padne, 
tak sem tam spoluhráči při trénin-
ku můj gól připomenou nebo si 
udělají srandičku.“
Dokážeš  si  vzpomenout,  co 
byl  pro  tebe  největší  úspěch 
v  mládeži  Slavie,  případně 
na největší zápas, do kterého 
jsi nastoupil? 
 „Asi největším zážitkem pro 
mě byl turnaj v Číně, kde jsme doš-
li až do finále. Hrálo se na velkém 
stadionu a naším soupeřem byla 
čínská mládežnická reprezentace,  
která měla v hledišti spoustu 
mladých fanoušků a velkou pod-
poru.“
Nedávno jsi také zaznamenal 
první  minutky  za  B-tým 

Slavie,  jak  funguje  v  Edenu 
práce  s  mládeží  a  postup 
mezi kategoriemi?
 „Dostat se do mužských 
týmů je ve Slavii kvůli velké 
konkurenci obtížné, ale vedení 
dává spousty příležitostí mladším 
hráčům, například když hra-
jí se staršími ročníky a získávají 
zkušenosti. Je to pro nás určitě 
obrovské plus, jelikož si rychle-
ji zvykáme na vyšší tempo hry. 
Vzhledem k tomu, že mě čeká  
postupný přechod do mužského 
fotbalu, mě těší, že dostávám 
šance jak v B-týmu, tak i v A-týmu 
mužů.“
Slavia také v nedávné 
době  navázala  spolupráci 
s Vlašimí, která hraje 2. ligu, 
je i tohle případná cesta pro 
mladé hráče, jako jsi ty?
 „Cesta to určitě je, nicméně 
prvním krokem do mužského  
fotbalu je slávistické „béčko“, 
které hraje ve třetí lize, není to zas 
tak velký skok a mladší hráči se 
tak mohou lépe adaptovat na hru 
s dospělými. Když poté hráč pro-
kazuje kvality a má na to hrát výš, 
druhá liga je ideální zastávkou.“
V  dubnu  jsi  také  vyrazil  
s A-týmem do Rotterdamu na 
zápas v Evropské konferenční 
lize  a  byl  jsi  u  celého 
dvojutkání  s Feyenoordem. 
Dokážeš popsat, co se v tobě 
dělo,  když  ses  dostal  do 
nominace?
 „Byl to pro mě asi zatím 
nejsilnější zážitek v  kariéře. 
Nejdřív jsem ani neměl jet,  
jelikož přede mnou byli dva jiní 
kluci, ale nakonec jsem byl také 
připsán na soupisku. V Rotter-
damu byla výborná atmosféra, 
už jen při cestě na stadion bylo 
vidět, jak tam lidé fotbalem 
žijí. Při samotném zápase to 
však byl úplně jiný level, přišlo 
60 tisíc diváků, kteří vytvořili 
parádní kulisu.“
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Začíná se nám blížit léto, 
a všichni tak budeme 
mít snad i více času. 
Není proto na škodu zde 
připomenout obohacu-
jící aktivity, kterými 
můžeme náš čas využít.

 

     Městská knihovna v Praze 
(MKP), kde jsem měla možnost 
absolvovat praxi, se stejně jako 
ostatní knihovny letos zaměřila 
na téma udržitelnosti dle 17 cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs), 
schválených summitem OSN.
 Ty vznikly za účelem 
zabránění chudobě, kli-
matickým změnám a dalším 
globálním problémům, 
které nás nevyhnutelně  
čekají. Jejich smys-
lem je dosáhnout toho, 
aby všichni lidé mo-
hli žít důstojný život,  
a předpokládám, že  
o jejich důležitosti ni-
koho přesvědčovat 
nemusím. Mezi cíle, 
které se týkají knihoven, 
patří např. partnerství, 
cestování, vzdělávání 
nebo tradice. 
             K tématu udržitel-
nosti letos Městská 
knihovna v Praze spus-
tila projekt na webu 
17cilu.cz, kde před-
stavuje čtenářům cíle 
udržitelnosti a připravila 
tu pro ně výzvy a návod, 

jak se každý může zapojit.  
K tomu má knihovna také 
cyklus videí o udržitelnosti na 
YouTube. 
      Protože vzdělávání 
vychází již z podstaty knihoven, 
MKP dlouhodobě pořádá 
s ním spojené akce. Nyní 
probíhají v jejích prostorách 
např. jazykové kurzy pro 
cizince, vzdělávací workshopy 
pro seniory nebo tvůrčí dílny. 
Tento rok se dokonce spustilo 
druhé kolo literární soutěže 
O knihovnickou sovu, kam 
můžete posílat své texty do 
konce června, pokud třeba rádi 
píšete. 
       V případě, že byste infor-
mace raději jenom vstřebáva-
li, v sálech Ústřední knihovny 
můžete ve volném čase zhléd-

nout zajímavé filmy, často 
takové, které v multikinech 
nenajdete. Vstupné je navíc 
levnější a ani se nemusíte tísnit 
v přehnaném množství lidí. 
Zároveň se v sálech konají také 
přednášky o umění či poli-
tických tématech.
 MKP dnes už není pouze 
obyčejnou knihovnou, má také 
spoustu dalších prostorů, kde 
mohou lidé trávit čas. Pobočky 
knihovny jsou rozmístěné po 
celé Praze a stále vznikají další. 
Jednou z nových poboček je 
zcela samoobslužná pobočka  
v OC Černý most. K naší škole 
je nejblíž, proto ji v případě  
zájmu doporučuji navštívit.
     Touto pobočkou to ale ne-
končí, již na podzim by mohl 
být zrekonstruovaný Velký 

mlýn v Libni, kde se 
snad dočkáme prostorné 
knihovny s útulnými 
společenskými prostory. 
 Od roku 1891, kdy 
byla knihovna poprvé 
uvedena do provozu, se 
vydala klikatou cestou 
k tomu, jak ji známe 
dnes, tak aby nám toho 
s každým rokem mohla 
nabídnout více. 
 Vybrali byste si 
nějakou z akcí? Zkuste 
se podívat na pobočce ve 
vašem okolí, až si třeba 
půjdete půjčit oddecho-
vé čtení na prázdniny. 
Nebo snad povinnou 
četbu? 

Volný čas

Tereza Schützová

Foto: Tereza Schützová

Trávení času v knihovně už 
není jen o čtení?
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Fejeton

Rozmarné léto

Hned se raději přiznám, že 
mi není úplně fajn. Tím mys-
lím, že pomaturitní euforie 
má jaksi zpoždění, obávám 
se ale, že v žádné koloně 
ani na trati nestojí. Prostě  
a jednoduše: je to jedno velký 
prázdno. A to vám zase nikdo 
neřekne kromě mě. Ujišťova-
li mě, jaká slavnostní událost 
maturita bude, jak pak budeme 
bouchat šampaňský a v ále-
jích… to vonět nebude. 
 Jenže tak to není a já 
musím říct pravdu! Jako by to 
někdo četl. 

 Třeba v pátek jsem 
se chystala na velkou oslavu 
našeho studijního úspěchu  

a jak já se vám nemohla dočkat! 
Jenže když jsem překroči-
la práh hospody, všechno mě 
přešlo a já si říkala: „Mankote, 
co ty tu děláš?” Ale dala jsem 
si šanci a objednala si. Velký 
varování večera už mělo být 
to, že tamní harmonikář neu-
měl zahrát ‘Kdyby ty muziky 
nebyly’, což beru jako obrovs- 
kou křivdu. Hlavně že vyhrával 
muziku z Kmotra. Ale uměl to 
bezvadně. „Tak já už asi půjdu,” 
zívala jsem a balila si tašky, 
abych byla co nejdřív zachum-
laná v posteli. Doma se divili, že 
jsem přišla ještě za tmy, a ne za 
světla jako všichni slušní lidé. 
Za světla sobotního rána! Ale 
někteří mí kamarádi to zvládli 
oslavit za sebe i za mě. 
 Co na to říct? Myslím, že 
mi bylo líp! 
 Panebože, a mně chtěl 
někdo platit za to, že budu psát? 

Anna Krupková

Ilustrace: Karolína Heverlová

 A máme tady konec 
školního roku! I přes nástrahy 
pandemie koronaviru, kdy 
nikdy nebylo zcela jasné, jestli 
se přece jen nevrátíme na dis-
tanční výuku anebo jestli se 
některé akce vůbec uskuteční, 
jsme nakonec došli až sem. 
 Jen pár dní nás dělí 
od okamžiku, kdy se zavřou 
brány školy a nám se zase 
na chvíli změní každode- 
nní režim. Koho se to ale týká  
nejvíce, jsou samo sebou 
naši maturanti, kteří se 

s námi nedávno rozloučili.  
Doufejme tedy, že jim 
přechod mezi střední  
a vysokou či prací us-
nadní alespoň naše od-
pustky, kterými zaženou  
přinejmenším žízeň.
 Všichni se asi už těšíme 
na léto plné zaslouženého od-
počinku, ale především zážitků, 
na které budeme v září žalostně 
vzpomínat. Takže než se  
všichni rozutečete do všech 
koutů světa, dovolte mi vám  
nejen poděkovat za celou reda-
kci za tento čtenářsky úspěšný 

rok, ale hlavně vám popřát hod-
ně štěstí do dalšího ročníku. 

Něco končí, něco začíná

Eliška Kudrnová

Krásné 
prázdniny 
přeje 

redakce 
The Blue
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Felix až navěky

Autor: Kacen Callender
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Vychází 13.7.2022

 Felix chodí do letní 
školy spolu s pár spolužáky, 
mezi nimiž je i jeho kamarád 
Ezra. Ten je tu pro něho  
vždycky, přijímá ho takového 
jaký je a rozumí mu. Felix 
je totiž transgender, černý  
a queer, takže to nemá zrovna 
nejjednodušší. Navíc jeho otec 
má stále problém oslovovat ho 
jeho reálným jménem a ne tím 
starým. Sebevědomí Felixovi 

nedodává ani to, že jeho matka 
od nich odešla a on má kvůli 
tomu pochybnosti, zda je vůbec 
hoden lásky. Aby toho nebylo 
málo, na školní nástěnku někdo 
vyvěsí jeho fotky a jméno před 
tranzicí. Felix se rozhodne, 
že se chce pomstít a tak začne  
vymýšlet jak. Mezitím se začíná 
odehrávat Felixův románek, 
který ale přišel v tu nejvíce 
nevhodnou chvíli.
 Už od první stránky 
mě příběh chytil, vtáhnul a já 
se nedokázala odtrhnout. Je- 
diné co jsem si přála bylo, aby 
mi stránky tak rychle nemizely 
pod rukama a já se tak rychle 
neblížila konci knihy. Bavilo 
mě poznávat všechny postavy, 
ať už Felixe, Ezru, nebo ostatní 
kamarády a spolužáky. Mimo 
jiné mě i bavilo odhalovat, kdo 
vyvěsil fotky na nástěnku a ze 
skutečného viníka jsem byla 
překvapená, protože jsem to 
opravdu nečekala.
 Romantická linka byla 
úžasná, stejně tak i kamarádské 
vztahy mezi postavami. Skvěle 
vykreslený byl i vztah mezi  
Felixem a jeho tátou. Bylo 
vidět, jak Felixe trápí, že ho 
táta špatně oslovuje a bylo pro 
něj těžké pochopit jeho pohled 
na věc. Ezra byl úžasný, přesně 
takového šíleného kamaráda 
by měl mít každý. Je to jedna 
z těch postav, která rozzařuje 
příběh už jen svojí přítomností,  
vždycky má nějaké šílené 
nápady a nebojí se je zrealizo-
vat.
         Největším plusem celé 
knihy byl ale Felix. Takhle dy-
namickou a komplexní postavu 

jsem dlouho neviděla. Měl 
úžasnou osobnost, zároveň 
ale nebyl dokonalý, protože to  
nejsme nikdo. Není to ani jedna 
z těch postav, která je založená 
na tom, že patří do queer komu-
nity. Je to normální kluk, který 
se snaží žít svůj teenage život  
a užívat si ho. Zároveň objevuje 
sebe, svoje pocity a uvědomuje 
si, co je pro něho v životě hlavní 
a za co chce bojovat.
 Jako třešničkou na dor-
tu je do knížky zapojené umění 
a to hlavně malování. Felix 
se totiž snaží dostat na svojí  
vysněnou vysokou školu a tak 
se snaží dostat ze sebe maxi-
mum. Navíc mu tohle všechno  
nezlehčuje ani fakt, že není je- 
diný, kdo usiluje o stipendium. 
Jeho rivalem je Declan – kluk, 
který Felixe i Ezru nenávidí,  
i když k tomu nemá žádný 
důvod.
 Sečteno, podtrženo – 
Felixe bych vám opravdu chtěla 
doporučit. Je to velmi povedená 
kniha, která se věnuje několika 
důležitým tématům a podává 
je s grácií a humorem. Navíc 
si zamilujete všechny postavy 
a opravdu si budete přát, aby 
knížka nikdy neskončila. Moc 
doufám, že se brzy dočkáme 
dalšího díla, protože tohle bylo 
skvělé a já nad knížkou budu 
ještě dlouho přemýšlet.

Tipy na knížky

Adéla Sklenářová

Knížky

Knížka vyjde 
13.7.2022 tak se 
máte na co těšit 
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Toulky po 
starém městě
Určitě mi dáte za pravdu, 
když napíšu, že každý 
z nás musí alespoň mal-
inko znát Prahu. Spousta 
z nás tu bydlí, někteří tu 
přečkávají všední dny 
na intru a jiní zas do-
jíždějí, ale tráví tu čas 
s kamarády po škole. 

     Těm, co neustále chodí 
za volným časem do našeho 
hlavního města, už ale musí 
docházet nápady, ne? Na  
piknik do Grébovky, do fast-
foodu do Palladia, na trdelník 
na Staromák.
 Ráda bych vám tedy 
přiblížila pár podniků, kterými 
se můžete chlubit jako správný 
pražský zasvěcenec.
 Čím jiným se zabývat než 
jídlem. Jelikož předpokládám, 
že většina našich čtenářů se 
živí z menšího obnosu z brigád 
či z kapesného, všichni jistě 
oceníme levná a dobrá jídla. 
 V centru Prahy naj-
dete spoustu jídelen. Ať už to 
zní jakkoli, vůbec nemyslím 
závodní jídelny, kde kuchaři 
často ani nemají čas házet jíd-
lo na talíř. Např. taková jídelna 
Světozor je schovaná v pasáži  
u Václavského náměstí a za 
pár korun si vysloužíte třeba 
staré dobré knedlo vepřo zelo  
kvalitně jako od babičky. 
         Když už se například 
budete procházet po tom 

zmíněném Staroměstském 
náměstí, nenechte se zmást 
veškerými turistickými past-
mi. Třeba trdelníky, za které  
byste si na venkově koupili celý 
oběd. Abyste ale překonali ty 
lákavé vůně pouličních stánků, 
zkuste restauraci Mincov-
na. Na tomhle místě se dávno  
razily dukáty, teď si tam ovšem 
můžete posedět na zahrádce 
s dobrým jídlem (pro starší i to 
pivo neuškodí) a obdivovat to 
nejznámější náměstí naší země.
       Pokud byste si někdy 
po dlouhém procházení po 
kočičích hlavách chtěli jen něco 
zakousnout (samozřejmě ale 
bez úbytku kvality), doporučila 
bych bistro Špejle. Celé spočívá 
v tom, že jednotlivé pokrmy  
nemají vlastní ceny, ale mají 
v sobě zapíchnuté špejle.  
Jedna špejle stojí pouhých 
33 korun, tudíž když budete 
v okolí Jindřišské ulice vy-
hlížet nějakou rychlou svačinu, 
za pouhou stovku si můžete  
vychutnat luxusní dva chlebíčky  
i se zákuskem. 
 Určitě ale někdy před 
penězi upřednostníme esteti-
ku, proto se posaďte např. do 
kavárny Nona u Nové scény 
Národního divadla, nebo se  
pozastavte v Grand Café Ori-
ent, kubistické kavárně v ulici 
Celetná.
       Ale nakonec přece jen 
spoustu volného času 
trávíme učením  
a děláním různých 
projektů. Zkuste 
si tedy někdy to 
studium 
zpříjemnit 
klidným 
prostředím s kávou  
např. Cafedu nebo Coffee 

Break & cake. A také se nestyďte 
sednout si někam do parku  
s notebookem či knihou  
a u toho si užívat cvrlikání ptáků 
a výhledy na tu naši stověžatou 
Prahu.
 Dala bych vám ráda pár 
obecných rad na závěr. Pokud 
chcete vidět Prahu čistou  
a prázdnou, choďte ráno! I v létě 
v šest ráno na Karlově mostě 
nepotkáte ani nohu. Nenechte 
se chytit do turistických pastí. 
Bohužel tyhle lapači peněz  
nekončí pouze u stánků 
s občerstvením, ale často k vám  
v Praze můžou přijít například  
údajní dobrovolníci na pod-
poru charit. Často ale žádné  
charitě nepřispívají a jen si užívají  
turistické nepřítomnosti. Dáve-
jte na sebe pozor. Přece jen  
žijeme v hlavním městě, nebez-
pečí na nás může číhat i na 
takto zalidněných místech. 
 A nakonec, sledujte 
Kluky z Prahy! Tenhle YouTube 
kanál vás určitě někdy zachrání, 
když už nebudete vědět, kam se 
projít, anebo právě naopak vám 
pomůžou rozpoznat falešné 
dobrovolníky od pravých.
       Praze zdar a nezapomeňte 
na to, jaké to máme kolem sebe 

krásné město!

Tipy

Kristýna Míková



10

 Nesmysl, asi to je jediný 
výraz, který hráčům a klubovým 
funkcionářům přijde na mysl, 
když někdo zmíní Ligu národů 
UEFA, jmenovitě pak její 
červnový blok, během kterého 
museli náročnou sezonou  
dobití hráči zvládnout náročnou 
porci čtyř zápasů během deseti 
dnů. 
 Výjimkou nebyla ani 
Česká reprezentace, která po 
minulém úspěchu startovala 
ve skupině 2A, soupeřem ji byli 
giganti z Pyrenejského poloost- 
rova Španělsko s Portugalci  
a také houževnatí Švýcaři. 
Trenér národního týmu Jaro-
slav Šilhavý dostal jasný úkol, 
být důstojným soupeřem  
a poprat se o záchranu nej- 
vyšší skupiny, ze které sestupu-
je tým na čtvrtém místě. Bývalý 
vynikající obránce však musel 
počítat absence, stejně jako při 
baráži chyběl fenomén Patrik 
Schick, mimo nominaci se  
nacházel také Antonín Barák  
a další členové kostry týmu, 

který Šilhavý už několik let 
buduje. 
      Oslabená reprezentace 
však v úvodním duelu se Švý-
cary překvapila, většinou 
velmi konzervativní kouč se 
rozhodl pro rozestavení 3-4-3, 
a přidaný bojovný výkon hráčů 
v poli, ve spolupráci s per- 
fektním Tomášem Vaclíkem 
v brance znamenal výhru 2-1 
nad Švýcarskem, která se 
sice rodila hodně složitě, ale 
o to cennější byly tři body do 
pořadí ve skupině. Důležitým 
mužem se na červnovém srazu 
stal také forvard Jan Kuchta, 
kterého pohání touha po změně  
angažmá. Jeho současná adre-
sa – Lokomotiv Moskva, není 
v dnešní politické situaci úplně 
lukrativní zastávkou. 
 Právě pětadvacetiletý 
střelec v prvním duelu ote-
vřel skóre a při druhé brance 
svým pohybem dokonale zmátl 
brankáře Yanna Sommera, 
kterému propadl Janktův centr, 
po jemné teči Sowa až do sítě. 
 Ve druhém dějství 
skupiny A čelili Češi španěl-
ským favoritům, a drželi se hes-
la účel světí prostředky. Během 
duelu vystřelili pouze dvakrát 

na gólmana Unaie Simona a ten 
dvakrát kapituloval. Nejprve po 
střele Jakuba Peška, kterou mu 
připravil už zmiňovaný Kuchta. 
Poté po parádním pasu Václava 
Černého vzal toreador Kuchta 
španělské býky na další duel  
a lahůdkovým lobem si vy-
chutnal bezmocného brankáře  
Simona. 
 Češi však nezvládli závěry 
obou poločasů. Nejprve v nas-
tavení prvního partu, srovnal 
na 1-1 barcelonský mega talent 
Gavi a poté v samotném závě-
ru druhé půle zajistil Španělům 
aspoň bod stoper Iňigo  
Martínez. Úvod skupiny se vy-
dařil nad očekávání. 
„Kdyby nám někdo řekl, že 
v půlce na tom budeme takhle, 
tak budeme spokojení,“ nechal 
se slyšet kapitán Tomáš Souček. 
 Oba venkovní duely 
se však Čechům nevydařily,  
nejprve přišla jasná prohra 
s Portugalskem 2-0. Tu řídil 
záložník Bernardo Silva a také 
oba krajní beci západoevrop-
ského celku, Češi působili 
bezradně a v obměněné ses-
tavě nenašli klíč k portugalské 
obraně o čemž vypovídá jediná 
střela na branku za celý duel. 

Reprezentační dilema v Lize národů, dobrý start 
s unavenou tečkou

Marek Hammami

Skupina 2A Ligy národů UEFA

Tým Zápasy Skóre Body

1. Španělsko 4 6:3 8

2. Portugalsko 4 7:2 7

3. Česko 4 4:7 4

4. Švýcarsko 4 2:7 3
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Slovo, od kterého je odvozen název vědy o žaludku a označuje žaludek řecky. (tajenka) 

1. Národní skotské jídlo, jehož základem jsou ovčí vnitřnosti.
2. Tradiční španělský zeleninový salát nebo studená zeleninová polévka.
3. Pizza Havaj od kanadského kuchaře původem z Řecka je obohacena o …
4. Bílý sýr původem z Řecka. Podává se například k řeckému salátu.
5. Španělský pokrm podobný rizotu obsahující mořské plody.
6. Nakrájené dušené maso nebo vnitřnosti s pikantní omáčkou, 
 je součástí mnoha jídel jako boloňské špagety, lasagne apod.
                                                                                                                                                                                            

Křížovka

Martina Prostecká

Robyn Majerová

Křížovka

Stejnou písničkou byl i duel 
v Malaze, kde tým okolo kapitá-
na Součka znovu změřil síly se 
Španělskem. Výběr „La Roja“ 
tentokráte nenechal nic náhodě. 

I přesto, že v Piccasově rodiš-
ti se o zrovna umělecký výkon 
ze strany domácích nejednalo, 
zapsali komfortní výhru 2-0. 
Brankami k ní přispěl Marco 

Asensio a Pablo Sarabia. Češi 
tak po čtyřech duelech sedí na 
třetím místě tabulky Skupiny 2, 
čekají je ještě dva zářijové duely 
s Portugalskem a Švýcary. 
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