
   Jak budu žít za dvacet let? 

"Přišel jsem domů. Odpoledne. Zprávy. Známý odrhovák. Děti. Večeře. Začal jsem uvažovat. Dnes je tomu dvacet let, co 

jsem byl u maturity. Teď mi táhne na čtyřicátý rok, mám tři děti, milou ženu, jsem šťastný … Jsem doopravdy šťastný? 

Jsem snad nespokojený? Je někdo v tomhle státě nespokojený? Má vůbec moje existence smysl nebo dopad? Jsem jen pouhý 

přisluhovač totalitního režimu. Vlastně ani ne přisluhovač – vždyť jsem je nevolil! Vždyť já jsem čistej! Nebo ne …? 

Zeměkoule asi spěje k válce. Všichni to ví. Nikdo nic nedělá. Jako by se dějiny opakovaly. NOC – konečná každodenních 

planých úvah. 

Rozzářila se obrazovka velkoplošného televizoru. Bylo 8.30 ráno." 

        (21. dubna 1993 – Filip Venclík) 

 ,, Toto je závěr maturitní práce devatenáctiletého Filipa Venclíka. Její téma znělo "Jak budu žít za dvacet let?" Filip 

v ní vytvořil příběh člověka, který žije v totalitní společnosti, uvědomuje si, jak je jí ovládán, ale protože má děti a rodinu, 

přizpůsobuje se. Jeho práce vznikla v raném stádiu znovunavrátivší se demokracie k nám a je poznamenaná hrůzou z 

totalitního myšlení, strachem z vymývání mozků a z kompromisů, které člověk musí v konkrétní životní situaci dělat, pokud 

má rodinu. Tato maturitní práce byla tehdy hodnocena jeho učitelkou jako výborná, protože měla hlubokou myšlenku, byla 

dobře stylisticky zvládnutá, kompozičně vyvážená a bez gramatických chyb. Autor dodržel zadaný slohový útvar, prokázal 

bohatou slovní zásobu a originalitu, i když byl zcela zjevně ovlivněn světovou literaturou. Ale to nevadí, to jen prokazuje, že 

je sečtělý a učí se od mistrů řemesla. 

 Ovšem pak přišlo 4. září 1993 a Filip se v duchu svého přesvědčení, že zlu není možno jen nečinně přihlížet, 

zamotal do konfliktu, který se ho ani trochu netýkal. Vložil se do obhajoby bezbranného a toho, jak bude žít on za dvacet let, 

už nedočkal. Jeho život vlastně vyhasl tam, na tom schodu metra ve stanici Dejvická, i když ve skutečnosti k tomu došlo až v 

nemocnici následující den. Jak by žil Filip Venclík dnes, po dvaceti letech, nevíme. Zda by zůstal věčným rebelem, nebo se 

stal takzvaně spořádaným člověkem..."                                    

   (z projevu PhDr. Běly Popovičové, hlavní organizátorky projektu) 

 Nevíme a nikdy se to nedozvíme. O to víc se toto téma stalo výzvou.  

I letos jsme netrpělivě čekali, jaké téma vyhlásí pořadatel - pražská Hotelová škola Radlická  pro již 20. ročník Literární 

soutěže o cenu Filipa Venclíka. Nebylo snadné, ale nakonec každý z nás má své sny a představy, má své blízké i vzdálené 

cíle, ke kterým se méně či více úspěšně přibližuje. Stojíme na prahu dospělosti, uvědomujeme si však, že poneseme daleko 

větší břemeno zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za svět, který nás obklopuje? Snad ano, snad jsme už nyní lidmi 

nesobeckými, nelhostejnými, lidmi se zájmem o ty druhé. Jistěže, máme se stále co učit a vylepšovat, tak proč neodpovědět 

na výzvu! 

Zkusili jsme to, zamysleli se a své představy zhmotnili v drobných prózách.  

Minulý týden, 25. února 2013, jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka v 

pražském paláci Lucerna. Hodnocení proběhlo ve třech kategoriích: novinový článek, povídka, báseň. Porota složená z 

literárních odborníků vybírala z 260 textů a byla jako vždy velmi náročná. Vítězné práce procítěně předčítali známí čeští 

herci Nina Divíšková a Jan Kačer. Přestože jsme na stupně vítězů nedosáhli, považujeme za úspěch účast na slavnostním 

hodnocení. Odměnou nám byla báječná atmosféra v sále, kterou podpořil i raper Radek Banga alias Gipsy. Nasbírali jsme 

cenné zkušenosti, získali jsme rozhled a přesvědčení, že důležité není vždy zvítězit, ale projevit zájem, snažit se, nenechat se 

odradit, neustávat, prostě být při tom. 
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