
ROZHOVOR S BÝVALOU STUDENTKOU SVATOHORSKÉHO GYMNÁZIA ALENOU MACHOVOU O TŘÍMĚSÍČNÍ STÁŽI V BRUSELU

Přestat cestovat je hloupost. Do Řecka jezdím každý rok
MARKÉTA JANKOVSKÁ

Střední Čechy – Obavy o ži-
voty belgických přátel proží-
vá bývalá příbramská gym-
nazistka Alena Machová.
V Bruselu totiž nedávno pra-
covala v rámci stáže na Vel-
vyslanectví České republiky.
Jaká je v centru Evropy at-
mosféra? Co jí tříměsíční po-
byt dal či vzal? Nejen to pro-
zradí následující rozhovor.

Co vám pobyt v Bruselu dal či
vzal?

Pobyt mi otevřel obzory,
Brusel je mezinárodní met-
ropole v tom smyslu, že tam
denně potkáváte lidi všech
národností, barev pletí i vy-
znání. První dny v Bruselu
jsem si připadala jak Alenka
v říši divů a v kapse pro jis-
totu držela pepřák (ten je mi-
mochodem v Belgii ilegální a
za jeho držení vystavují tuč-
né pokuty), zhruba po týdnu
jsem si ale na to zvykla tak,
že mi nyní Česká republika,
kde většina lidí nikdy nevi-
děla cizince ze zemí mimo
EU, přijde nudná.

Od vašeho návratu je to několik
měsíců, přesto jste tam, před-
pokládám, navázala přátelství a
získala jiný, možná ucelenější
pohled na současnou situaci
v Evropě. Jak se vás nyní dotý-

kají útoky teroristů v Bruselu?
Do České republiky jsem

se vracela v době těsně po
útocích v Paříži, kdy byl
v Bruselu 4. stupeň pohoto-
vosti jako je nyní, hromadná
doprava nejezdila, ulice zata-
rasené, všude vojáci a policie
a jediné otevřené obchody
byly supermarkety. Mám te-
dy stále živě v paměti strach,
který jsem měla, především
pak po příjezdu do Čech,
vzhledem k tomu, že jsem
v Bruselu zanechala spoustu
svých přátel, kteří se s touto
situací museli dále potýkat.
A stejné obavy mám i nyní.
Napjatě jsem v úterý čekala,
kdy mi přátelé z Belgie ode-
píší na Facebooku, že jsou
v pořádku.

Měla jste možnost s obyvateli
Bruselu mluvit o situaci, která
lidi děsí? O uprchlické vlně,
o hrozbě terorismu, o náladě a
strachu? Ocitla jste se tam
v nepříjemné situaci?

Názory různých obyvatel
Bruselu se liší stejně asi jako
v České republice, ovšem
mezi těmito státy je ve vní-
mání uprchlické vlny a tero-
rismu podstatný rozdíl.
V Česku si totiž lidé tyto dvě
věci spojují dohromady, a
panuje zde názor, že uprchlí-
ci mohou za všechno. Sku-
tečnost je však jinde. I tolik

hledaný terorista z paříž-
ských útoků Salah Abdeslam,
který byl nedávno dopaden
v Molenbeeku – jedné z čtvrtí
Bruselu, a jehož dopadení
zřejmě urychlilo jednání te-
roristů v Bruselu, není žádný
uprchlík, je to belgický ob-
čan, který se narodil v Belgii.
Přijde mi, že v České repub-
lice panuje názor „tmavší
pleť rovná se uprchlík“. Bel-
gičani jsou shovívavější, po-
řádají velké sbírky na pomoc
uprchlíkům, pochody za
uprchlíky (jednoho z nich
jsem se také účastnila) a mají
celkově jinak nastavenou po-
litiku. Co se týče nepříjem-
ných situací, nikdy jsem tam
nepřišla do přímého konflik-
tu s nějakým cizincem, jediné
nepříjemné situace pro mě
byly, když jsem šla sama po
ulici a hlavně tedy muži
tmavší pleti na mě pokřiko-
vali, snažili se ze mě dostat
číslo mobilu a tak. Postupně
jsem se ale naučila, že je nej-
lepší všechny ignorovat a
vůbec se s takovými lidmi
nepouštět do řeči.

Jako mladá žena jste vedená
k větší toleranci, než starší ge-
nerace v Česku. Myslíte si, že
útoky a médii přenášené zprávy
a videa jsou „hoax“ a že jde jen
o uměle naháněný strach?

S tímto názorem naprosto

souhlasím. Netvrdím, že
všechny negativní zprávy
o uprchlících jsou hoax, ale
co se týče třeba zpráv v tele-
vizi, tak tam vidím jen nega-
tivní pohled, stejně jako ze
stran dalších masmédií. Ten
je obyvatelům vštěpován do
hlavy, a ti nemají možnost
srovnání. Já sama čtu raději
novinky z různých světových
deníků a pak mám možnost
porovnávat informace z růz-
ných zdrojů, což třeba starší
generace v Česku nemůže
kvůli jazykovým bariérám.

Ovlivnila bezpečnostní situace

v Evropě vaše cestování? Kam
jste případně ráda létala, jezdila
a nyní z obav raději vynecháte?

Jsem optimista a nebojím
se nikam cestovat. Zřejmě te-
dy v příštích 14 dnech, či do-
kud bude vysoký stupeň ne-
bezpečí, do Bruselu nepole-
tím, ale nevidím důvod proč
později ne. Slyšela jsem také
od hodně lidí názory jako
hlavně nejezdit do Řecka,
protože tam jsou na plážích ti
uprchlíci! Myslím si, že je to
hloupost… do Řecka jezdím
každý rok a ani letos tomu
nebude jinak.

Policejní razie v Bruselu trvají už
nějaký čas. Máte zprávy nebo
zkušenosti o tom, jak nyní vypa-
dají bruselské ulice? Zda jsou
vyprázdněné, jako po útocích
v Paříži? Jaká je tam atmosféra?

Policejní razie probíhají
především v části Molenbeek,
je to jedna z nejnebezpečněj-
ších čtvrtí, kde byl chycen
i Salah Abdeslam. Stupeň
ohrožení 4 je nyní zachován
pro území celé Belgie, ale ob-
čané již mohou vycházet, uli-
ce budou jistě vyprázdněné,
protože občané se bojí. Veřej-
ná doprava byla obnovena v
úterý v 16 hodin, vlaková ná-
draží byla znovu otevřena
v 16 hodin se zvláštními bez-
pečnostními opatřeními,
školy mohou fungovat nor-

málně (děti v Bruselu ve ško-
lách dostávají pro jistotu ne-
průstřelné vesty). Letiště Za-
ventem bude ještě minimálně
během zítřejšího (středeční-
ho) dopoledne mimo provoz.
Belgie vyhlásila kvůli úto-
kům tři dny smutku. Atmo-
sféra v Bruselu je podobná
jako po útocích v Paříži,
smutek a neštěstí lidi spojují.
Všichni jsou pospolu a po-
máhají si. Na diskuzních fó-
rech během útoků se lidé
ptali, kde mohou nejrychleji
darovat krev, kde mohou být
užiteční. Na náměstí Bourse
v centru Bruselu lidé poma-
lovali chodník pro pěší míro-
vými nápisy.

Sdílíte obavy některých lidí, že
se podobné útoky mohou ode-
hrát i v Česku?

Nesdílím. Jak říkám, jsem
optimista a nemyslím si, že
by například Praha byla tak
důležitým centrem, aby se
zde něco podobného událo.
Paříž je symbol, symbol Ev-
ropy. A Brusel, to je zas cent-
rum všech evropských insti-
tucí a navíc bylo bydlištěm
jednoho z hlavních útočníků
v Paříži, kterého tam také
chytili, a tím dle mého názo-
ru zároveň tyto útoky vypro-
vokovali. Pevně věřím, že
v Česku se něčeho podobného
obávat nemusíme.

ALENA MACHOVÁ při pobytu
v Bruselu. Foto: soukromý archiv

Trenéři z Březiněvsi vědí, proč vozí malé
fotbalisty do Sportovního centra v Nymburce
TJ Březiněves využívá už třetím rokem Sportovní centrum v Nymburce pro soustředění žáků i dorostu

IVANA ŠMEJDOVÁ

Nymburk – Malí kluci v čer-
vených tričkách s nápisem
Březiněves na zádech se pro-
háněli tento týden po hřištích
i tělocvičnách Sportovního
centra v Nymburce se zápa-
lem a nadšením možná ještě
o fous větším než doma na
hřišti. Protože soustředění ve
sportovním areálu, kde mů-
žete potkat u snídaně extrali-
gové fotbalisty známé dosud
jen z televize, kde vidíte tré-
novat někdy i juniorský ná-
roďák, kde můžete jít na zápas
nymburských basketbalo-
vých hvězd se zahraničním
soupeřem VTB ligy, to je už po-
řádná motivace. Trenéři fot-
balového potěru z Březiněvsi
to dobře vědí, a také vědí, že
Sportovní centrum v Nym-
burce nabízí komplexní záze-
mí za příznivých finančních
podmínek.

„Jezdíme sem třetím rokem
v zimě i v létě. V zimě sem vo-
zíme 30 dětí, v létě tu máme ko-
lem 110 mladých fotbalistů,
což je celá březiněveská mlá-
dež od šesti do patnácti let.
Dříve jsme jezdívali na různá
místa, do Kácova, do Vrchlabí
i jinam, ale stále to nebylo ono.
Hledali jsme místo, kde by by-

lo všechno pohromadě: uby-
tování, stravování, sportoviš-
tě. Vždycky to však mělo ně-
jakou mouchu, někde nám ne-
vyhovovalo jídlo, jinde nebyl
k dispozici bazén nebo bylo
hřiště 2 km od ubytování.
Nejsme rozmazlení, ale třeba

pro malé kluky znamená ta-
ková jedna cesta půlhodino-
vou procházku, a pokud chce-
me být na hřišti dvakrát den-
ně, už to časově ovlivní další
program. Pak jsme dostali
kontakt na paní ředitelku
Bezděkovou ze Sportovního
centra v Nymburce. Ihned
jsme se s ní domluvili a jeli

jsme to vyzkoušet. No, a jezdí-
me sem třetím rokem a nemů-
žeme si to vynachválit,“ říká
Tomáš Bezpalec, sekretář
mládeže a zároveň trenér TJ
Březiněves.

Tyršák nabízí pod jednou
střechou úplně všechno, a to
podle Tomáše Bezpalce na vel-
mi solidní úrovni. Kromě vy-
užití travnatých fotbalových
hřišť nebo pro zpestření i hřiš-
tě na beach volejbal mohou
trenéři dopřát svým malým
svěřencům pobyt v bazénu
i v hydromasážní vaně, vyu-
žívají pro ně spinning. Vůbec
se nemusí obávat nepříznivé-
ho počasí, protože jsou k dis-
pozici krytá sportoviště. Klu-
ci si večer můžou zahrát ping
pong, jsou tu společenské pro-
story nebo učebny pro společ-
ná setkání.

Atraktivnosti Sportovnímu
centru nepochybně dodává
okolní přírodní areál, leso-
park Ostrov i cyklostezky po-
dél Labe. Jak naznačil trenér,
v létě si kluci přivezou i in-line
brusle.

„Nemůžeme si to vynachvá-
lit. Středisko je udržované,
všichni pracovníci centra,
s nimiž komunikujeme, nám
pružně pomáhají s organizací
programu a maximálně nám
vycházejí vstříc. A vůbec
celý personál centra je fantas-
tický. To je k nezaplacení,“ pě-
je chválu Tomáš Bezpalec.

Komunikace se Sportovním
centrem probíhá podle něj
v průběhu celého roku, proto-
že si TJ Březiněves pro jistotu
rezervuje termíny soustředění
už na rok dopředu. Kdo
z březiněveských fotbalistů

přijede do Nymburka na sou-
středěnípoprvé,okamžitěchce
jet příště znova právě sem.

Přidanou hodnotou sou-
středění amatérských spor-
tovců v prostředí nymbur-
ského Sportovního centra je
již zmíněné propojení s „vel-
kým“ sportem a jeho hvězda-
mi, trénování s nimi ve stej-
ných podmínkách. Kromě to-
ho je podle Tomáše Bezpalce
Tyršák také místem příjem-
ných náhodných setkání s ko-
legy z řad trenérů či jiných
sportovních kolegů, kteří sem
zrovna přijeli třeba z druhého
konce republiky. Společný po-
byt dává příležitost sejít se ve-
čer v baru, v klidu si popoví-
dat a vyměnit si zkušenosti. Je
zřejmé, že Tyršák je sportov-
ním centrem, které má vý-
razný společenský přesah.

Žáci TJ Březiněves si užívali v těchto dnech soustředění ve Sportovním centru. Foto: Deník/Ivana Šmejdová

O setkání s vrcholovými sportovci neměli zvědaví kluci nouzi. Stačilo projít vstupní halou a vždycky něko-
ho potkali. Foto: Deník/ I. Smejdová

Kromě využití
travnatých
fotbalových hřišť nebo
pro zpestření i hřiště
na beach volejbal
mohou trenéři dopřát
svým malým
svěřencům pobyt
v bazénu
i v hydromasážní vaně,
využívají pro ně
spinning.
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