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Sportovní 
reprezentace na 
světové úrovni

 
 
 
 
 
 
 
“V dalším zápase chci bojovat
s Gloverem. Důvod je jasný. Ne
proto, že to bude další velký
zápas, ale můj (minulý) výkon
byl špatný. Já ti ukážu, proč
jsem šampionem. Čistě,
rozhodně. Doufám, že to Glover
dostane, tohle je nabídka,“
uvedl Procházka v červenci,
měsíc po vítězství. Procházky
bilance v oktagonu je 29
vítězství, 1 remíza a 3 prohry.
Jeho poslední porážku
zaznamenal v prosinci 2015.
V elitní organizaci UFC má
zatím skóre 3 vítězství
a dvaačtyřicetiletý Teixera má
skóre 33 vítězství a 8 porážek.
 
 
V rozhovoru s redaktorem
Ondřejem Němcem pro Isport.cz
se Jiří Procházka k odvetě
vyjádřil následovně:
 
Co pro vás znamená jistota
odvety s Gloverem Teixeirou
10. prosince v Las Vegas?
 

 
 
 
 
 
 
 
„Je to pro mě jasný cíl, meta.
O to víc si teď budu užívat
samotný proces trénování.
Protože se trénuje mnohem líp,
když člověk přesně ví, jakej to
má smysl a kam jde. Na jednu
stranu mě to vrhá do... Jak to
říct? Do takové velké
zodpovědnosti za všechno, co se
kolem toho bude dít. Ale zároveň
si užívám, že prostě jasně cítím
energii, která mě k tomu žene.
Vím, co tam chci ukázat a co je
hlavním cílem. Uvědomuji si víc,
který věci chci se soupeřem jako
je Glover předvést, a nepředvedl
jsem vůbec v prvním zápase.
Absolutně. Takže se na to vážně
těším. Je to pro mě, jako by šlo
vlastně o náš první zápas. Avšak
s tím rozdílem, že už jsem
poučen, vím, co chci a nechci.
Teď už to jenom udělat.“
odpověděl Jiří Procházka.

autor článku: Richard Adámek

Český samuraj Jiří Procházka
bude obhajovat svůj pás
na turnaji UFC 282!
 
Toto Jiří procházka
na Instagramu oznámil 13. října,
tedy den před jeho 30.
narozeninami. Zápas se
uskuteční 10. prosince v Las
Vegas. Ve svojí první obhajobě
v polotěžké váze bude Jiří
Procházka čelit odvetě
z titulového zápasu, který se
uskutečnil v červnu s Brazilcem
Gloverem Teixerou.
 
Procházka se v červnu tohoto
roku postaral o největší úspěch
českého smíšeného bojového
umění (MMA). V titulovém
zápasu zvítězil proti Teixerovi
v závěrečném 5. kole na submisi
(uškrcení soupeře). Po zápase se
Procházka k zápasu vyjádřil
nespokojeně se svým výkonem
a požadoval o odvetu s Teixerou.
 
 
 

Slovo úvodem
Vzhledem k uplynulým
měsícům bylo téma politické
scény jasnou volbou.
 
Konalo se totiž hned několik
oslav demokracie, především
17. listopad, ale i zářijové
volby.
 
V tomto vydání se dotkneme
budoucnosti české politické
scény, ale i té aktuální
ze zahraničí. Dočtete se tu i o
rozboru osobnosti, která
ovlivňuje politiku - Elon
Musk. Najdete tu ale
i pravidelnou rubriku o módě
a sportu.

autor článku:
LUCIE HÁNOVÁ
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Móda a věda? 
Neznáme lepší 
combo!
Napadlo by vás, že je možné
na někoho nasprejovat šaty?
Doslova se tohle stalo v jednom
z nejikoničtějších letošních
módních momentů, a to vše
zásluhou firmy Fabrican
Limited, která spolupracovala
s francouzskou módní značkou.
 
Na Paris Fashion Week
na přehlídce značky Coperni,
kde předváděli jejich
Spring/Summer 2023 kolekci,
mohlo obecenstvo sledovat jak
Manel Torres, tvůrce Fabrican
Limited, s pomocí dvou vědců
nasprejoval šaty na modelku
Bellu Hadid. Bella přišla
na molo pouze ve spodním
prádle a odešla s velmi
působivými šaty, které na konci
hlavní designérka značky,
Charlotte Raymond, dokončila
manipulací s ramínky
a roztrhnutím šatů na noze.
 
 
 
 
 
 

Milovníkům módy tato
přehlídka připomněla přehlídku
Spring/Summer 1999
od Alexander McQueen, kde bílé
šaty posprejovali barvami
a vytvořili tak jedinečnou
podívanou. Na rozdíl
od Alexander McQueen ale
Coperni udělalo tento kousek
pro přitáhnutí pozornosti
na vědeckou stránku módy,
a posunutí možnosti tvorby
oděvů za hranice, které nám
byly doteď známé.
 
 
 
 
 
 
 
 

Využití nápadité techniky
a přítomnost jedné
z nejslavnějších modelek udělalo
z této přehlídky
nezapomenutelnou podívanou
a přivedlo povědomí o značce
Coperni do hlav lidem, kteří se
o módu tolik nezajímají.
Díky fenomenálnímu zakončení
přehlídky jsme si opět
připomenuli propojení techniky
a módy a jejich neoddělitelnost,
a dokud budou mít lidé dobré
nápady, móda bude mít vždy
potenciál být zábavná
a zajímavá.

autor článku:
ADÉLA ŠŤASTNÁ
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Coperni SS 2023
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Prvovolič kandidátem, aneb 
patří mladí do politiky?

 
Extrémně náročná. V politice
chybí lidé, a tak jsme kampaň
táhli ve dvou lidech. Nechci
říkat, že se to na tom projevilo,
my jsme udělali maximum. Byly
to 4 měsíce absolutního zápřahu.
 
 
Jaká je tvá momentální
funkce?
 
Jsem člen rady místního
sdružení. Momentálně řešíme
rozložení komisí
v zastupitelstvu.
 
Jsem mediální spojka pirátů
v karlovarském kraji. Dále jsem
PR manažer/tiskový mluvčí
Pirátů. Zároveň jsem člen
komise pro přeshraniční
spolupráci a 1. náhradník Pirátů
do zastupitelstva Karlových
Varů.
 
 
Kam bys to chtěl dotáhnout?
 
Na premiéra (směje se). Chci
určitě šplhat víš po žebříčku a za
4 roky se třeba stát zastupitelem.
V Roztokách chci stranu více
zviditelnit.
 
To se těžko hodnotí. Na základě
toho, jak jsem poznal
ve sněmovně prostředí
parlamentu, tak věřím, že by mě
vyšší politika mohla v budoucnu
bavit. 
 
 
Co na to tvá rodina a přátelé?
 
Rodiče mě podporují a volili mě,
i když to tátu moc nezajímá.
I přes rozdílné politické názory
mi ale fandí a věří, že to někam
mohu dotáhnout. Kamarádi to
moc vážně neberou. Ale tím, že
jsem se seznámil s lidmi
ve straně a stali s z nás přátelé,
mám s kým politiku řešit.
Dokonce mi pomáhali i s
kampaní v Roztokách. Navíc mi
můj bývalý spolužák pomáhal
s texty na sociální sítě. 
 
Rodiče si velmi přáli, abych se
nedostal do zastupitelstva.
Hlavně kvůli škole a velkému
zápřahu. Od března 2021, co
dělám mediální spojku, jsem
hodně vytížen a netrávím tolik
času s rodinou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co bys nám chtěl říct
na závěr?
 
Hlavně se toho nebojte. U nás
v Roztokách je vidět, že lidi
politika moc netáhne. Hlavně co
se týče komunálních voleb.
Snažte se naslouchat lidem
na sociálních sítích a nebuďte
zlí. Mladí patří do politiky.
Potkal jsem se i s názorem že
jsem na politiku moc mladý, že
se 
chci vyhnout práci a měl bych
nejdříve poznat tu manuální.
Tyhle lidi bohužel
nepřesvědčíte, a proto není
dobré si z nich něco brát. 
 
Chci říct, aby se mladí nebáli
politicky angažovat. Nenechte si
ujít tu příležitost ovlivňovat co
se kolem Vás děje. Každý hlas je
ve veřejném prostoru potřeba. 

autor článku:
TERI KUKLOVÁ
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Pro starší je stále toto téma
tabu. Nedokážou si představit,
že o jejich budoucnosti by
rozhodoval
někdo, kdo má sotva maturitu.
Mezi vrstevníky je to téma
nepopulární, zvláště,
když v tom nevidí
nic dobrého. Co to ale
znamená být politikem, a jak
na takovou situaci nahlížet?
Zeptala jsem se
tří lidí, kteří se toho opravdu
nebojí a i přes svůj nízký věk
do toho šli naplno.
 
 
Na následující otázky
odpovídali:
 
Karel Špecián – osmnáctiletý
student maturitního ročníku
gymnázia v Karlových Varech
Jiří Hašek – student 4D (OAHS)
 
 
Proč ses rozhodl pro tuto
činnost v tak mladém věku?
 
Mým impulzem byly minulé
volby, sleduji politiku
od předposledních
parlamentních voleb 2017 a
štvalo mě spoustu věcí
na minulé vládě a nejsem ten typ
co jen sleduje sociální sítě
a komentuje.
To mě vedlo k tomu tyhle věci
dělat na přímo.
 
Přišlo mi to zajímavé,
protože má člověk vliv na to, co
se okolo něj děje. Sleduje
a ovlivňuje, jak
se vyvíjí jeho město. Jelikož se
věnuji převážně krajské
a komunální politice, mám tohle
z první
ruky. Mým hlavním impulzem
bylo, že mladí odchází
z Karlových Varů, což mi vadilo.
Tak jsem
vytvořil vizi pro mladé, aby
zůstali.
 
 
Jak sis vybral stranu?
 
ODS mě formovala delší dobu,
například děda a nevlastní táta
jsou živnostníci, a to jsou právě
lidé, kteří mě, nejen politicky,
nejvíce formovali. Byl jsem
veden i k tomu se o sebe starat
sám. Je mi sympatický Petr Fiala
a členové našeho místního
sdružení ODS v Roztokách.
Chvilinku jsem se rozhodoval
i mezi TOP09, kde mi ale lidé
nebyli tak sympatičtí a vadí mi
na ní i ten zcela nekritický
přístup například k euru.

 
K Pirátům jsem se přidal v roce
2020, když jsem vstupoval, byl
jsem progresivní pravičák.
Rozhodoval jsem se
mezi TOP09 a Piráty, ale Piráti
byli komunálně aktivnější než
TOPka. 
 
 
Jak ses cítil, změnilo tě to?
 
Ujasnil jsem si, že jinam, než
do ODS bych nešel, hlavně
kvůli lidem. Dost mě to
vyhranilo vůči lidem z jiné
politické sféry. Je to náročné,
jelikož mám celou svou bublinu
plnou lidí se stejnými názory,
a tak nabývám pocitu, že mé
názory jsou lepší než těch
druhých, za což nejsem vůbec
rád. Proto se snažím svou
bublinu propichovat a snažit se
lidem naslouchat. 
 
Hrozně jsem zlevicověl.
Pochopil jsem, že politické
projevy nefungují tak, jak se
představuje. Pochopil jsem, proč
postavit chodník trvá dva roky.
Obyčejný člověk se nedostane
tolik k tématům lokální úrovně. 
 
 
Jaké bylo potkat předsedu
strany?
 
Poprvé jsem Fialu potkal
na kampani, což bylo velmi
příjemné. Dále jsem se s ním
potkal na kongresu. Bohužel se
svým postavením nemá úplně
čas se věnovat vnitrostranické
politice na 100 %. 
 
Úplně poprvé jsem ho potkal
na kampani v roce 2020. Nejvíce
mě překvapilo že to není žádný
polobůh, jak jsem si kdysi
představoval lidi z vysoké
politiky. Připadal jsem si s ním,
že je to člověk jako já, kterým
akorát využil příležitosti, kterou
dostal. 
 
 
Byla příprava na volby
náročná? Jak ses připravoval?
 
Sněmovní byly trochu méně
hektické, i když jsou důležitější.
Ve sněmovních jsem se věnoval
propagaci jak v Praze, tak
ve Středočeském kraji. Na rozdíl
od komunálních voleb u nás
v Roztokách, při kterých jsem
neměl vůbec čas na nějaký
osobní život, jelikož jsem se
kampani věnoval naplno. 
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Politika nejen pro mladé - rozhovor s Kryštofem Jiříkem
Kryštof Jiřík – student FSV UK,
budoucí žurnalista a nezávislý
kandidát 
 
Co to je Politika nejen
pro mladé?
 
Politika nejen pro mladé je
projekt skupiny studentů, která
se snaží popularizovat současné
politické děti pro mladé. Starají
se o Instagram, podcast,
rozhovory s lidmi z politického
světa,.. ve zkratce se snaží
přiblížit politiku mladým lidem.
 
Jakou zastáváš funkci?
 
Funkce jsou koncipované
na týmy. Je tým tvořící
příspěvky, následně lidé, co je
editují, vydávají. Další tým
komunikuje s lidmi. Existuje
i audiovizuální tým (podcasty,
videa), off-line tým (setkaní, pop
kvíz v kampusu Hybernská).
Dále máme i vlastní Discord
server, kde probíhají debaty
jednou týdně na předem dané
téma. Já osobně jsem textový
editor příspěvků a podílím se
na audiovizuální stránce.
Zároveň se starám o Instagram
a komunikuji s lidmi. 

 
Jak ses k tomu dostal?
 
Docela náhodou. Když začala
válka na Ukrajině, mediálně to
bylo náročné, jak poptávkou, tak
nabídkou, nastal výbuch
informací. Jako student
žurnalistiky jsem se na tom chtěl
podílet. Začal jsem tedy
komunikovat na Twitteru, kde
bohužel nemám takový dosah.
Proto jsem si chtěl najít práci
v novinařině, aby moje články
byly více vidět. Tehdy jsem začal
dělat pro Novinky.cz, kde už
v současnosti nepůsobím. Pak
jsem zjistil, že Politika nejen
pro mladé hledá editora, tak
jsem se přihlásil a dostal jsem se
tam.
 
Co chceš docílit?
 
Práce pro Politiku nejen
pro mladé je vlastně přesně to,
čemu se chci v budoucnu
věnovat. Chci dát lidem co
nejlepší východisko k tomu, aby
si na věci utvořili vlastní názor.
Ted to dělám jen na bázi vedlejší
aktivity, je to velmi zajímavá
praxe. 
 

Chci ale dosáhnout toho,
za jakým účelem tento projekt
vzniknul. Ukázat mladým, že
politika není sprosté slovo.
Hlavním důvodem, proč mají
mladí k politice averzi, je to, že
lidi rozděluje a hádají se
kvůli tomu. Politika nejen
pro mladé přesně tyto předsudky
boří. 

autor článku:
TERI KUKLOVÁ
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Státní dluh USA
Státní dluh (public debt) je
souhrn dluhu státu, který vzniká
mimo jiné např. pro pokrytí
deficitu rozpočtu, jinak řečeno
částka, na kterou je stát zadlužen
vůči všem věřitelům.
K atributům tohoto dluhu taktéž
patří jeho splácení. Nelze
jednoznačně vyznačit několik
příčin, proč se všechny státy
začínají zadlužovat. Nicméně
existuje několik málo
situací/procesů, při kterých
můžeme stopovat drastické
zvýšení státního dluhu:
 
a. během válek a vojenských
operací,
 
b. během krizí a recesí
pro pozdější rozdávání
pro restart zpomalující se
ekonomiky,
 
c. v časech, kdy vláda potřebuje
peníze, ale nemají možnost je
v okamžiku
sehnat,
 
d. na velké státní projekty,
 
e. stát musí brát půjčky, aby
mohl splácet svoje staré dluhy,
 
f. jiné.

 
United States of America
 
Historie
USA nesly dluh od svého
vzniku. Dluhy vzniklé
během americké války
za nezávislost činily více než 75
milionů dolarů.
Během následujících 45 let dluh
dále rostl až do roku 1835, kdy
byl značně snížen kvůli prodeji
federálně vlastněných pozemků
a škrtům ve federálním rozpočtu.
Dluh dále rostl až do 20. století.
Porovnání dluhu země s jejím
hrubým domácím produktem
(HDP) odhaluje schopnost země
splácet svůj dluh. Tento poměr je
proto tedy považován
za výstižnější. Poměr dluhu
USA k HDP překonal v roce 2013 100
%, když dluh k HDP byl
přibližně 16,7 bilionů
amerických dolarů.
 
Přítomnost
Ku dni 6. 10. 2022 je státní dluh
USA 31,1 bilionů dolarů, což je
777,6 bilionů korun českých. Je
to největší státní dluh na světě,
který činí 125,5 % HDP
Spojených států. Z pohledu
procent není na tom Amerika tak
špatně jako Japonsko se svými

288,9 %, které má velké
problémy se stárnoucí populací.
Pokud bychom srovnávali USA
s Českou republikou, tak je
na tom Česká země viditelně
lépe, má státní dluh 2,7 bilionu
Kč, což odpovídá 42,3 % HDP.
 
Budoucnost
Lze předpokládat, že dluh USA
a jeho podíl k HDP se bude
nadále zhoršovat. S tímto
scénářem počítají i američtí
finanční odborníci. Dokonce
některé zdroje tvrdí, že je nulová
šance, že Spojené státy dluh
splatí. Na druhou stranu se
postupem času toto tvrzení může
ukázat jako naprostá pravda
a USA se může dostat
s kombinací znehodnocování
amerického dolaru do potíží.

autoři: Alexander Fabian a
Aleksandr Buinov
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Kritický pohled na 
Elona Muska
Elon Musk je jakožto nejbohatší
člověk na světě samozřejmě
i velmi známý, mohl by být
nazván i celebritou. Žádný
slavný člověk se ale neobejde
bez kritiky, a Elon Musk
samozřejmě není výjimkou.
Navíc je kvůli jeho aktivitě
na sociálních sítích velmi
kontroverzní, což neubírá
na počtu jeho odpůrců.
 
Kritika začíná u obviňování
Elona Muska ze lží. Tato kritika
spočívá především v tom, že lidé
poukazují na bohatství jeho
rodiny. I přes to, že Elonovo
dětství nebylo šťastné, měla jeho
rodina vždy hodně peněz. Elon
sám říkal, jak na začátku jeho
podnikání měl málo peněz
a musel splácet dluhy
z univerzity, kritici ale říkají, že
začátek jeho kariéry byl
financován jeho otcem. Tato lež
by byla především špatná hlavně
kvůli příběhu, který Elon
vypráví. Snaží se vypadat, jako
že začínal jako každý
„normální“ člověk. To je hlavně
z důvodu, aby si lidé mysleli, že
je podobný jako oni, a ne
miliardář, který má úplně jiné
podmínky než obyčejný člověk.
Chování, které se snaží navodit
tento pohled společnosti,
proplétá celou Elonovu kariéru.
Skandály, za které kritizuje
Elona především levicově
zaměřená strana internetu, jsou
skandály týkající se pracovních
podmínek v jeho továrnách.
Tesla byla žalována černošskými
pracovníky za diskriminaci, ale
to ani zdaleka není vše, co se
v Tesle přihodilo. V továrnách
Tesly prý dochází k častému
porušování zákonů o pracovních
podmínkách, za které ale žádný
postih nedostali. V těchto
továrnách také dochází
k porušování nařízení OSHA
(Occupational Safety and Health
Administration) a to
několikanásobně více než další
velké automobilky.
 
Další obvinění týkající se práv
pracovníků se týkají odborů.
Elon Musk vyhazoval
pracovníky, kteří projevili jen
nejmenší zájem o odbory
(unions). Zákony USA dávají
právo pracovníkům na založení
nebo připojení se k odborům,
a zákon tedy pracovníky v tomto
ohledu chrání. Proto bylo
vyhazování z těchto důvodů
ilegální, avšak všechny právní
postihy za tento čin byly malé.

 
Podobně závažnou kritiku Elon
Musk dostal za lobování.
Financoval kampaně
republikánských kandidátů, a to
ne z financí Tesly nebo SpaceX,
ale z Elonových osobních
financí. Toto bylo označeno
za „soft corruption“, jelikož
termín „korupce“ nelze na tuto
situaci přímo aplikovat.
S rostoucí nenávistí
mezi mladými
vůči Republikánské straně
Spojených států amerických se
tato nenávist navíc mohla spojit
i s Elonem Muskem.
 
Jeho společnost Starlink si také
vysloužila svoji kritiku. Starlink
poskytuje internetové připojení
pomocí satelitů. Tyto satelity
mají ale lesklý povrch, a díky
tomu kazí valnou většinu
astronomických fotek
pořízených ze Země. Přes tyto
fotky jsou při přítomnosti
satelitů lesklé čáry, které jsou
v těchto fotkách nechtěným
elementem. Této kritice se Elon
ale částečně vyhnul a slíbil, že
satelity budou natřeny barvou
proti odleskům, aby se
astronomické fotografování
mohlo vrátit do normálu. Než se
ale toto stane, musí si vědci
s tímto problémem nějak poradit
sami.
 
Společnost, která se kritice také
nevyhnula, je Neuralink. Cílem
Neuralinku je vytvořit čipy,
které půjdou implantovat
do mozku. Tyto čipy by nás poté
měly připojit k technickým
zařízením. Kritika
kvůli skepticismu je u této
společnosti asi jasná. Další bod,
který lidé při debatách
o Neuralink ale zmiňují, jsou
práva zvířat. Neuralink testuje
jejich čipy tím, že je implantují
do mozku opic.
 
Společnost říká, že se zvířaty
nakládají, jak nejlépe mohou,
několik opic už ale zemřelo
a nelze vyvrátit možnost, že
opice velmi trpěly. Celá situace
je velmi komplikovaná
a zahrnuje i University of
California, jejíž výzkumné
centrum se pro tyto pokusy
používá. Navíc byly jak
proti Neuralink, tak
proti University of California
podané žaloby týkající se
krutosti vůči zvířatům.
 

Velká část kritiky, kterou Elon
Musk dostává, je mířená na jeho
chování na sociálních sítích, a to
především na Twitteru, který si
před několika dny koupil. Jeho
příspěvky jsou kontroverzní
a často zahrnují dezinformace,
které jdou například proti vědě
(tweety o COVID-19). Navíc
na tuto platformu přidává
spoustu memes a sarkastických
příspěvků. Ale co je s tím
špatně? Odpůrci Muska říkají, že
některé memes krade z jiných
platforem (např. Reddit) a neříká
odkud pochází. Tím se vymaže
zásluha původního autora
a meme si Elon „přivlastní“.
Toto samozřejmě dělá spousta
lidí, otázkou však zůstává, jestli
to není horší v případě člověka,
co má tolik sledujících, jako
Elon.
 
Toto ale není jediný bod
o Muskově Twitteru, o kterém
odpůrci mluví. Kvůli používání
memes a jeho sarkastickým
příspěvkům čelí podobné kritice,
která byla již jednou v této práci
zmíněna. Kritici říkají, že se
tímto chováním snaží zalíbit
fanouškům (většinou klukům
v pubertě) a snaží se vypadat,
jako že je podobný jako oni.
Neznáme asi miliardáře, který
by byl u části populace tak
oblíbený, jako právě Elon. Je to
asi jen forma PR, můžeme se ale
ptát jak daleko to až zajde. Je
totiž také kritzován za neustálé
používání čísel 69 a 420 (např.
v cenách aut nebo akcií), které je

očividně cílené na mladší část
populace. Lidé v diskuzích
o Muskově chování také
zmiňují, že jakožto člověk,
kterému je 50, je na tohle už
moc starý a očividně to dělá
pouze pro pozornost.
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