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Vážené delegátky, vážení delegáti,
jak si sami jistě všimnete, jedním z hlavních témat tohoto 

Chronu jsou Vánoce a jejich vnímání. Například jako téma po-
lemiky jsme v redakci zvolili komercializaci Vánoc. Najít ně-
koho, kdo by napsal příspěvek o tom, jak jsou Vánoce komer-
cializované, nebyl problém, překvapilo nás ale, jak bylo těžké 
najít oponenta tohoto tvrzení. Skutečnost, že Vánoce jsou spíše 
záležitostí byznysu než čehokoliv jiného samozřejmě není nic 

šokujícího, přesto mě rozesmutnila míra našeho cynismu.
Já sám jsem poslední dobou naopak začal Vánoce čím dál 

tím více cenit. Je něco krásného na tom, když se s pár přáteli ob-
darujete něčím drobným nebo když od kamarádů a rodiny do-
stanete něco, co vám pomůže v rozvinutí vašeho obskurního 
hobby. V těchto případech nejde vůbec o to, že byste dostali 
nějakou věc. Podstatný je důkaz, že na vás vaši blízcí myslí. 
Proto si vám dovolím dát menší návrh – ještě před prázdni-
nami sežeňte pro své dva nebo tři nejbližší kamarády nějaký 
dárek. Může to být cokoliv: dobrý čaj, malá flaška rumu nebo 
komunistický manifest (shodou okolností kombinace dárků, 
kterou jsem minulý rok dostal od svých kamarádů) a před 
prázdninami jim ho předejte. Vyražte si pak na náměstí a trhy 
na svařák nebo večer do hospody na předvánoční půllitr. Za 
relativně drobnou cenu, kterou za dárek dáte, dostanete podle 
mě dost dobrý pocit a rozhodně se nedá říct, že by šlo o nějakou 

komerčnost nebo konzumerismus!

Takže si užijte svátky!

Za tým Chronu

STANISLAV KAMENICKÝ 
šéfredaktor

E D I T O R I A L

NADCHÁZÍ ČAS
VÁNOČNÍ
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SCIO A NÁRODNÍ 
SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

MAREK ŠTEFKA

Je prosinec, což kromě vánoční mánie a shonu 
přináší každoročně ještě jednu událost, kterou 
je první termín Národních srovnávacích zkou-
šek od společnosti Scio. Jejich testy zasahují do 

života maturantů již dlouhé roky, a proto jsme si 
pro vás připravili návod jak na Scio testy.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED
Soukromá společnost Scio vznikla v polovině devadesá-

tých let původně jako nadace, kterou založil Ondřej Šteffl. 
Ten ji založil za účelem vytvoření profesionální verze při-
jímacích zkoušek, jaké můžeme vidět například v USA. Od 
roku 2004 se pak jedná o společnost s ručením omezeným, 
která podniká ve školství.

Historicky Scio vytvářelo i přijímací zkoušky pro střední 
školy (dnes připravované CERMATem). Provozuje i vlastní 
školy pod názvem ScioŠkoly, které nabízí alternativu ke kla-
sickému způsobu vzdělávání.

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
Termín Národní srovnávací zkoušky (NSZ) vám nemusí 

říkat mnoho, avšak pokud jste někdy slyšeli někoho mluvit 
o „Scio testech“, nejspíš referoval právě na NSZ. Jedná se 
o certifikované zkoušky, které připravuje, organizuje, vyhod-
nocuje a jejich výsledky distribuuje Scio. Tyto zkoušky často 
buď doplňují, nebo zcela nahrazují přijímací zkoušky na vy-
sokých školách nejen v České republice, ale i na Slovensku.

Testy se dělají z různých oborů (matematika, chemie etc.), 
každý test představuje samostatnou zkoušku. Nejvyužíva-
nějšími testy jsou testy obecných studijních předpokladů 
(OSP) a testy ze základů společenských věd (ZSV). Sloven-
skou verzí OSP jsou pak Všeobecné študijné predpoklady.

NSZ probíhají v průběhu roku na mnoha místech v Česku 
i na Slovensku. V posledních letech přibyla možnost online 
zkoušky z domova za použití speciální aplikace. Účastníci se 
na zkoušky přihlašují sami a mají možnost je skládat něko-
likrát s tím, že se jim započítá nejlepší dosažený výsledek – 
ten pak Scio předá fakultám, na které se uchazeč hlásí. Vý-
sledkem zkoušky je harmonizovaný percentil, který udává, 
o kolik úspěšnější je daný řešitel*ka než ostatní (percentil 75 
znamená, že jeho*její výsledek byl lepší než výsledky 75 % 
řešitelů).

TEST OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Test obecných studijních předpokladů, na rozdíl od ji-

ných Scio testů, nezkoumá uchazečovy znalosti a jeho úlohy 
nevychází ze školních vzdělávacích programů. Měl by testo-
vat potenciál uchazečů zvládnout studium na vysoké škole, 
a tedy jejich kritické myšlení, schopnost řešit problémy, pro-
vádět komparace etc. Proto se jedná o nejrozšířenější test 
NSZ. Ideově vychází ze zkoušek SAT a GRE, které se použí-
vají pro přijímací řízení na univerzity v USA a Kanadě. Test 
se skládá z celkem 66 úloh rozdělených do dvou oddílů – 
verbálního a analytického. V každém oddílu se počítají per-
centily zvlášť, jejich průměr je pak výsledným percentilem 
celého testu.

Verbální oddíl se zaměřuje na testování schopnosti 
přesně a jemně používat jazyk. Důraz je zde kladen na po-
rozumění pojmům a jejich interpretaci, srovnávání vztahů 
mezi slovy nebo hledání logických chyb v argumentaci. Od-
díl obsahuje 33 úloh a na jejich řešení mají uchazeči 35 minut.

Analytický oddíl testuje především logické a matema-
tické myšlení. Samotné početní operace, které se v rámci 
této sekce provádí, nebývají složité. Úlohy jsou však často 
zadávány slovně a testuje se schopnost uchazeče správně 
určit postup a vyřešit daný problém. V analytickém oddílu 
se objevují úlohy zaměřené na procenta, trojčlenky, geomet-
rické obrazce, rovnice, úlohy s neznámou nebo analýzy grafů 
a tabulek. Oddíl obsahuje rovněž 33 úloh, ale jeho časová do-
tace je 50 minut.

TEST ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD
Tento test zkouší uchazeče ze znalostí, které se týkají 

společenských věd a novodobých dějin, a to jak klasickou 
formou otázek a odpovědí, tak i formou logických úloh, které 
testují aplikaci znalostí v praxi. Test je členěn do tří tema-
tických částí – Člověk a společnost (psychologie, sociologie, 
filozofie), Stát a právo (politologie a právo), Hospodářství 
a svět (ekonomie, evropská integrace a moderní dějiny). Test 
má celkem 60 úloh, na které mají uchazeči 60 minut.
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Cílem testu není pouze zkoumání encyklopedických 
znalostí, ale také přehledu v daných oborech a porozumění 
jejich fenoménům. Proto se můžete setkat s úkoly na popsání 
smyslu filozofického textu, řešení právně nejednoznačných 
situací, čtení informací z ekonomických grafů či vysvětlo-
vání kontextu dobových politických karikatur.

PŘÍPRAVA
Sama společnost Scio nabízí produkty, které by uchazeče 

měly připravit na skládání jejich testů. Nabízí se možnost 
koupit si cvičebnici (jak na OSP, tak i ZSV). V té se nachází 
popis struktury testu, užitečných strategií při vypracová-
vání testu a vysvětlení jednotlivých typů úloh s cvičnými 
příklady. V cvičebnici ZSV se pak nachází i shrnutí znalostí, 
které mohou být v testech vyžadovány.

Další možností přípravy jsou online kurzy, které vám po-
skytnou doplňující možnosti k procvičení. Můžete si je udě-
lat kdykoliv a systematicky se s nimi připravovat. Scio nabízí 
také možnost online kurzů přímo s lektorem.

Pokud jde o test OSP, tak z vlastní zkušenosti mohu říct, 
že ač mají být všechny testy stejně těžké, tak velmi záleží 
na tom, jak vám zrovna konkrétní zadání bude vyhovovat. 
U testů ze ZSV bych doporučil, pokud budete ze společen-
ských věd maturovat, abyste si před testem prošli i maturitní 
otázky, které vám mohou s přípravou velmi pomoct.

FINANČNÍ OTÁZKA
Scio je soukromou společností, a proto je v jejím zájmu 

především, aby na testech vydělala. Ceny přípravných ma-
teriálů jsou proto dosti vysoké a zvážil bych, do čeho se vám 
vyplatí investovat, a do čeho ne. Více kurzů rozhodně nezna-
mená lepší výsledek a přehnaná investice do systému doučo-
vání může být jen ztrátou peněz.

Do čeho se však investovat vyplatí je zkusit co nejvíc 
termínů, dokud nebudete se svým výsledkem spokojeni. Na-
bízí se různé varianty testů, avšak ta nejlevnější, tzn. mini, 
je naprosto dostačující a připlácení za dřívější výsledky bych 
nedoporučoval.

ZÁVĚR
Scio testy prozatím zůstávají každoroční realitou ma-

turantů a nejspíš se to v dohledné době ani nezmění. Jedná 
se o krok, který stojí mezi nimi a jejich budoucí akademic-
kou kariérou. V žádném případě by se však nemělo jed-
nat o strašáka, který vám bude přivolávat noční můry. Ne 
všechny školy Scio testy využívají, např. Masarykova uni-
verzita si vytváří vlastní Testy studijních překladů (TSP), 
takže než se na Scia přihlásíte, zjistěte si, jestli je vaše vys-
něná škola vyžaduje.

Můžete se přihlásit na velké množství pokusů, díky če-
muž se vaše šance na úspěch zvyšuje. Test může dopadnout 
nepříznivě, ale ten další bude zase naopak možná předčit 
vaše očekávání. Není jednoduché zachovat chladnou hlavu, 
když se jedná o otázku vaší budoucnosti, ale vážně není 
žádný důvod ke stresu. Generace studentů před vámi si 
s testy poradily a vy to zvládnete rovněž. Nezapomínejte na 
dodržování psychohygieny a věřte si.

Možnosti přípravy jsou různé, tak zvažte, jak se vám nej-
lépe učí a podle toho přizpůsobte svá rozhodnutí ohledně 
doplňkových služeb Scia. Nabízí se také různé ukázky Scio 
testů, které se dají dohledat na internetu a jsou zadarmo. 
Rozhodně se vám však spíš než investice do předražených 
kurzů více vyplatí zaplatit si o termín navíc.
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JAK ZÁBAVNÍ PRŮMYSL 
UŠLAPAL CESTU PROMĚNĚ 

KANYE WESTA V ANTISEMITU
PROKOP VÁLEK

Kanye West v posledních měsících svými nená-
vistnými projevy šokuje internet. Hlavním pro-
blémem však nemusí být nutně jeho výroky jako 

takové, nýbrž samotný fakt, že je vůbec může 
vyslovit. A dokonce má obecenstvo.

Je začátek prosince a titulky amerických i zahraničních médií se plní zprávou o muži, který v pořadu konspiračního ex-
tremisty Alexe Jonese otevřeně vyjadřuje svou náklonnost k Adolfu Hitlerovi, pochopení pro jeho činy a svou lásku k nacis-
tům. S trochou nadsázky by se vzhledem k typu pořadu, jakým Jonesovy InfoWars jsou, nemuselo jednat o žádnou ojedinělou 
událost. Význam této události však zajišťuje jméno muže, který výroky pronesl. Kanye West dokázal několika větami šokovat 
celý svět. Jeho chování lze však označit jako cokoliv, jen ne překvapivé.

Světoznámý rapper, který od loňského roku oficiálně vystupuje pod jménem Ye, totiž do podobných vod nevstoupil zda-
leka poprvé. Nejnovější skandál představuje dosavadní vyvrcholení vývoje, během kterého se Westovo veřejné vystupování 
přetvořilo z typicky kontroverzního a okatě provokativního na ryze extremistické a nebezpečné. Nejviditelnější byl tento 
transformační proces v několika posledních měsících, jeho kořeny lze ovšem najít již v době před několika lety. Na vině při-
tom není pouze samotný West, nýbrž i povaha zábavního průmyslu jako takového

UMĚNÍ ŠOKOVAT
Kanye West nebyl nikdy pokládán za standardního umělce, a to ani z pohledu své hudby, ani v otázce jeho samotné 

osobnosti. Stejně tak se snad vždy jednalo o člověka, který existoval v extrémech a jehož typickou vlastností bylo rozdělovat 
pohled hudebního světa. Na jedné straně figuroval jako všeobecně uznávaný interpret, který se pyšní čtyřiadvaceti cenami 
Grammy a jehož mnohé projekty jsou řazeny mezi nejlepší v žánru. Naproti tomu stojí muž, který nijak neskrývá svou sebe-
zahleděnost a neštítí se do veřejného prostoru vypouštět kontroverzní provokace.

West si byl své pozice vždy velice dobře vědom a uměl ji využívat ve svůj prospěch a k zisku pozornosti. Spolu s rostoucí 
pozorností však zároveň rostlo i rapperovo ego a pocit určité nadřazenosti a nedotknutelnosti, které Kanyeho dovedly ke 
škodlivému zneužívání svého statusu. Zářným příkladem je nechvalně proslulý incident z roku 2009, kdy West na předávání 
hudebních ocenění VMA přerušil děkovací řeč tehdy sedmnáctileté Taylor Swift, aby prohlásil, že cenu měla vyhrát Bey-
oncé. Neučinil přitom z nějakých opodstatněných pohnutek, nýbrž jen proto, že mohl.

Reakce veřejnosti na sebe nenechala dlouho čekat a byla velmi ostrá. Aféra se rychle stala hlavním tématem americké 
kulturní scény a na Westa se snesla intenzivní kritika (mimo jiné také z úst tehdejšího prezidenta Obamy). Netrvalo to však 
dlouho a Kanye se opět dostal zpět do sedla, když následující rok přišel s novým veleúspěšným albem My Beautiful Dark 
Twisted Fantasy. Westova popularita nadále rostla a jeho šikanátorský akt byl de facto postupně zapomenut. Zábavní svět 
tehdy poprvé výrazně ukázal, jak rád odpouští těm, kteří umí vytvářet senzaci.
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ODMĚNA ZA NENÁVIST
Vzorec opakovaného odpouštění Kanyeho prohřešků se v následujících letech jasně opakoval, Westovy kroky přitom 

nabývaly čím dál tím větších rozměrů. V polovině dekády se rapper rozhodl převrátit narativ z roku 2009, když ve své písni 
Famous tvrdil, že Taylor Swift svým činem učinil slavnou, a přitom ji označil vulgárním výrazem. Když se proti vulgaritě 
Swift ohradila, West a jeho okolí ji skrze záměrně sestříhanou nahrávku jejich společného telefonátu, kde mu k textu písně 
zpěvačka zdánlivě dává souhlas, vykreslili jako prohnanou manipulátorku.

Swift se tak na rok stala veřejným nepřítelem číslo jedna, přestože – jak se ukázalo po úniku kompletního telefonátu – 
mluvila celou dobu pravdu. Odhalená lež Kanyemu v tuto chvíli nijak neublížila. Hudební svět nad rozuzlením celého skan-
dálu a veřejnou štvanicí, kterou rapper způsobil, téměř nemrkl okem. Zábavnímu průmyslu poháněnému senzací se Westův 
sklon k vytváření kontroverze a témat pro bulvární titulky zkrátka náramně hodil a nehodlal se ho vzdát. A to bez ohledu na 
to, jakým dosahem je rapper obdařen a jaké dopady by jeho chování mohlo mít.

Ke změně nedošlo ani ve chvíli, kdy Kanyeho jednání dostalo alespoň částečné hmatatelné vysvětlení. A to sice, když 
byla rapperovi diagnostikována bipolární afektivní porucha. Ve stejné době začal West se sdílením svých kontroverzních po-
litických výroků včetně obhajování myšlenky, že vinu za otroctví částečně nesou i Afroameričané. Přirozeně se sice objevila 
vysoce kritická reakce veřejnosti, rozhodně ne však taková, která by Kanyemu způsobila nějaké větší problémy.

PRODUKT NEADEKVÁTNÍ REAKCE
Ani mentálním onemocněním podporovaná deziluze nebyla pro zábavní průmysl dostatečným důvodem pro to, aby se 

Westovu chování přestal dávat prostor, pozornost a váha. A to přesto, že se tato deziluze začala dostávat daleko za hranice 
kultury do politické sféry, která nese znatelně větší váhu i dopady. Zábavní prostředí Westovi i nadále zametalo cestu a do-
dávalo obecenstvo. Pomyslnou třešničkou na dortu budiž Kanyeho prezidentská kandidatura v roce 2020, která byla výrazně 
zmedializovaná a mnohdy vykreslovaná jako jakési kuriózní zpestření, přestože mohla mít na volby potenciálně hmatatelný 
dopad.

Pro Kanyeho se ale jednalo o jasný signál, že má o něj a jeho kuriozní politickou personu svět zájem. A z předchozí zkuše-
nosti také věděl, že čím skandálnější bude, tím více pozornosti na sebe přitáhne. Výsledkem této jednoduché kauzality jsou 
právě události posledních měsíců, kdy West několikrát šokoval svět svými rasistickými a zejména antisemitskými postoji. 
S přihlédnutím na obsah předešlých odstavců se jedná o relativně nepřekvapivý vývoj.

Podstatný rozdíl lze však tentokrát sledovat v otázce reakce celého systému, která měla na rappera snad poprvé opravdu 
citelné dopady. Westovy nenávistné projevy vedly například k zablokování jeho účtu na Twitteru (jen aby byl Elonem Mus-
kem odblokován a následně v prosinci opětovně zablokován). To lze brát jako první krok k omezení veřejného prostoru, 
kterému se Kanye chce zalíbit kontroverzí. Zejména ale s rapperem rozvázaly v říjnu spolupráci oděvní značky Adidas a Ba-
lenciaga, načež Westův majetek klesl o stovky milionů dolarů. Jak se bohužel ukázalo, k těmto dlouho očekávaným krokům 
došlo ve chvíli, kdy už se Kanye plně ponořil do své dobře ověřené hry, ve které byl systémem vždy odměněn za senzaci 
a přitahování pozornosti. To, jaký má tato neudržitelná hra výsledek, jsme se dozvěděli na začátku prosince.

Myslet si, že za tento výsledek může jen samotný West, by bylo naivní. Kanye West je ve své současné podobě typickým 
produktem nekonečné honby za spektáklem, pro kterou se zábavní průmysl neustále zapomíná ohlížet za sebou. A ve chvíli, 
kdy tak konečně udělá a zakročí, už je mnohdy pozdě. Je jen otázkou času, kdy se tato honba zopakuje a kdo bude jejím příštím 
aktérém. O tom, jaké budou její dopady, můžeme jen spekulovat. Je však jasné, že příliš pozitivní nebudou osince.
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QATAR 2022: FOTBAL PRO
FANOUŠKY GEOPOLITIKY

THÉRESE AHOSSEY

Světové mistrovství ve fotbalu se chýlí ke konci, my se však v tomto článku nebudeme zabývat spekulacemi o letošním 
výherci, protože máme jasného poraženého: naši planetu. Povědomí o ekologické katastrofě, kterou reprezentuje mistrov-
ství světa ve fotbale v Kataru, máme asi každý. Dokonce i FIFA posunula letní termín akce na teplotně snesitelnější přelom 
listopadu a prosince. Nejen, že podmínky jsou nesnesitelné pro hráče, zachování přívětivých teplot také pro fanoušky mimo 
stadion je úkol, který energeticky zatěžuje životní prostředí.

Kritiku na šampionát asi všichni vídáme na svých sociálních sítích, když se nám zrovna nezobrazuje, jaký tým hrál a jak 
se skórovalo. Uprostřed šílenství fanoušků sportu si ale pojďme připomenout, co vlastně bylo mistrovství vyčítáno a hlavně 
jestli vlny kritiky opravdu dokáží vynahradit naftou zaplavené Katarské pobřeží.

PLANETA HOŘÍ, ZAPNĚME KLIMATIZACI
Když v roce 2010 FIFA oznámila pořadatele fotbalového mistrovství světa roku 2022, mnoha lidem se nechtělo věřit 

legitimitě tohoto rozhodnutí. Rozjela se proto série investigací do zákulisí rozhodnutí, které pro všechny přineslo velké 
překvapení vzhledem k nepříznivému katarskému klimatu, ale také politickému podnebí. I přesto, že šampionát musel být 
odložen na listopad, mají samotné stadiony zabudované klimatizace z důvodu zachování příznivých podmínek pro hráče 
a fanoušky. Ještě v roce 2010, kdy byl Katar zvolen pořadatelem světového šampionátu, byla jeho ekologická stopa na „Global 
Hectare (gha)” druhá nejhorší na světě. To znamená, že průměrný občan Kataru by potřeboval 4,8 planety pro udržení svého 
životního stylu (data z EcoMENA). Od začátku minulého desetiletí se Katar zavázal ke zlepšení své ekologické stopy mimo 
jiné čerpáním solární energie. Tyto změny a závazky ale dostatečně neproměnily Katarský poloostrov, a tak se Katar stále 
řadí mezi země s nejhorší ekologickou stopou hlavně z důvodu své vysoké závislosti na fosilních palivech a destilaci vody 
do klimatizací.

FIFA A LÁSKA K AUTORITĚ
Fotbalová asociace povolila šampionát především kvůli financím, které autoritativní režimy vkládají do pořádání šam-

pionátů. Mistrovství světa v Kataru se tak stalo nejdražším v historii a dvouletá investigativní činnost nevedla k žádným 
inkriminujícím závěrům pro pořadatelskou zemi. Hlavní vyšetřovatel korupce kolem letního mistrovství 2022 však upo-
zorňuje na nedokonalost zprávy, kterou FIFA dodala ohledně procesu rozhodování. Předaný report neoprošťuje organizaci 
od její dlouholeté historie korupce a zpronevěry, která se odráží zejména na seznamu bývalých zaměstnanců FIFA vyšet-
řovaných nebo obviněných z korupce. Neodlučitelně spojená s historií organizace jsou také světová mistrovství pořádaná 
v zemích, kde se na demokracii pohlíží shora (Rusko 2018, Argentina 1978…), kde je považována spíše za okrasný pojem 
a není tam tedy zabraňováno v porušování lidských práv.

LIDSKÁ PRÁVA VOLITELNÁ
Již před položením základů prvního fotbalového stadionu si Katar zajistil dostatek polemiky kolem nerovnoprávnosti 

a utlačování žen, stejně tak jako etnických a sexualních menšin. Problematiku FIFA řešila při tiskových zasedáních ujišťová-
ním o výjimkách uděleným mezinárodním fanouškům. Podobně se stavil Katar s podporou fotbalové organizace i k dalšímu 
vážnému problému – katarskému počasí, na které se, stejně jako při porušování lidských práv, dají udělat výjimky pro ty, co 
si připlatí.
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Katarské novodobé vymoženosti přichází také s novodobou formou otrokářství. Při výstavbě stadionů zemřelo kolem 
6500 pracovníků, kteří emigrovali do Kataru kvůli pracovním příležitostem. Fotbalová mistrovství vždy vytvářejí nové 
pracovní možnosti v zemích, kde se pořádají. Když je však pořadatelská země známá svou historií porušování lidských práv, 
nemusíme chodit daleko pro nalezení děsivých pracovních podmínek. Většina lidí, kteří přijeli do Kataru za prací, tak učinili 
pomocí systému na Blízkém Východě nazývanému „Kafala”. Tento systém zaručuje zaměstnavatelům, že pracovník nahradí 
svou prací náklady za své zaměstnání. Z tohoto důvodu mnozí zaměstnanci nemohli opustit Katar a dokonce ani své pracovi-
ště bez svolení zaměstnavatele. Ti, kteří emigrovali, nejenže posléze pracovali v extrémních teplotních podmínkách, ale také 
žili v nehygienckém prostředí spolu s dalšími cizinci. Asi vás napadne se zeptat: Co na to FIFA? Odpověď se nachází spíše ve 
vydělaných milionech, nežli v ústech odpovědných osob.

PONAUČENÍ NENÍ PRO BOHATÉ
Pokud v duchu Vánoc doufáte, že se i tento příběh dočká šťastného konce, kde si všichni uvědomí své chyby a obejmou 

se v nádechu zelenějších zítřků, budete zklamáni. Nejenže výkřiky upozorňující na ekologickou katastrofu, kterou mistrov-
ství reprezentuje, byly překřičené nadšenými davy fanoušků, Katar chce také dosáhnout větších šancí stát se pořadatelem 
letních olympijských her roku 2036. Pod záminkou úspěšně organizovaného mistrovství se již otevírají diskuze o klimati-
zovaných běžeckých tratích pro Olympiádu.
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JEŽÍŠEK VERSUS DÁRKY. VÁ-
NOCE V DOBÁCH KAPITALI-

BARBORA TRČKOVÁ

Vánoce. Svátek, který je často vnímán jako oslava 
klidu a míru, lásky a rodiny. V posledním století Vá-
noce ovšem nabraly značně komerčního charakteru. 
Lásku jsme si zvykli vyjadřovat pomocí průmyslově 

vyrobených produktů zakoupených v obchodních 
centrech či na eshopech, zabalených v blýskavém 
balicím papíře, který jsme sehnali tamtéž. Onen 

klid a mír často úplně zmizí a je vystřídán stresem 
z návštěv obchodních center, finančních omezení či 
společenského a rodinného tlaku. Může se až zdát, 
že původní smysl Vánoc byl pohlcen konzumeris-

mem a materialismem.

Do 19. století byly Vánoce zejména náboženskou oslavou v rámci celé komunity. S rostoucím významem nukleární ro-
diny, fenoménem doprovázejícím průmyslovou revoluci, se proměnila i oslava Vánoc. Z dárků se staly významné symboly 
vyjadřující lásku – zejména tu partnerskou a rodičovskou. Industriálně vyrobenou komoditu stačí zabalit do balicího papíru 
a stane se z ní cosi osobního a významného. Toho samozřejmě využívají marketéři. Z některých reklam se může zdát, že 
dárky jsou jediným způsobem vyjádření lásky, a tak jsou často upozaďovány její další projevy, které by se s Vánoci měly pojit, 
například společně strávený čas.

KRITIKA NA DOVOLENÉ
Kromě zakoupení dárků je normou vánoční stromek, „zútulnění” domova vánoční výzdobou a světýlky či vlastnění 

„ugly christmas sweater”. Toto předvánoční konzumní chování má mnoho širších společenských dopadů – výroba, trans-
port a prodej industriálně vyrobených komodit nemá přes Vánoce o nic menší negativní dopady jako přes zbytek roku – ať 
už se jedná o vliv na klima, lidská práva (například skrze porušování pracovního práva zaměstnanců velkých řetězců) či na 
psychické zdraví lidí pracujících ve službách. Nakonec se tedy může zdát, že z Vánoc nejvíce profitují soukromé společnosti, 
nikoliv jednotlivci, rodiny a komunity.

Všechna tato kritika je často bagatelizována – bojkot materiální oslavy Vánoc se totiž pojí s nepochopením ze strany 
většinové společnosti. Mnoho lidí si dává v období Vánoc pauzu od kritiky materialismu, klimatické změny či sociálních 
nerovností a podřídí se konzumnímu naladění svátku.

S oslavou Vánoc – původně náboženského svátku – se pro většinu lidí vážou značné finanční výdaje. Letos bude pro 
mnoho lidí náročnější oproti minulým letům vyhradit finance na dárky, jelikož rapidně rostou jejich nezbytné výdaje, ať už 
se jedná o ceny bydlení či energií. Ekonomická krize navíc nejsilněji dopadá na skupiny lidí, třeba matky samoživitelky, které 
zároveň pociťují největší tlak kupovat a dávat dárky. Vánoce proto mohou být zdrojem velkého finančního stresu, ze kterého 
lze hledat pomyslnou cestu ven například skrze vánoční půjčky. Ty ale mohou představovat spíše slepou uličku – jejich pod-
mínky jsou většinou nevýhodné a vytváří tak pro dlužníka dlouhodobou finanční zátěž.
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NETFLIX JAKOŽTO MORÁLNÍ KOMPAS?
Způsob, jakým západní společnost vnímá Vánoce, nám mohou ukázat sváteční filmy, které se v posledních letech staly ne-

dílnou součástí produkce většiny streamovacích platforem, zejména Netflixu. Tyto snímky mají většinou za cíl ukázat „pravý 
význam Vánoc” – tedy důležitost lásky, rodiny a komunity. Ve většině případů ale nijak nezpochybňují zajeté konzumní 
a kapitalistické nastavení společnosti. Opakovaným motivem je například návštěva místní charity / dětského domova ma-
teriálně zajištěným protagonistou*kou. Protagonista*ka tam doveze vánoční dárky a stráví den s chudými dětmi. Následně 
je tento čin prezentován, jako by vyřešil všechny problémy těchto finančně a mnohdy i emocionálně deprivovaných dětí. Už 
jen samotná skutečnost, že hlavní postavy vánočních filmů jsou ve většině případů příslušníky vyšší střední či vyšší třídy 
a z materialistického nastavení společnosti spíše profitují, odvrací od problematiky přílišně konzumních Vánoc pozornost.

Cestu ven z konzumního přístupu k Vánocům prošlapává v posledních letech stále více lidí, ať už se jedná o udržitelné 
alternativy k vánočnímu stromu vyhozenému hned po Vánocích (například stromeček v květináči či pouhé ozdobení poko-
jovek), podporu lokálních výrobců při nákupu dárků či úplné vyřazení tradice dávání dárků z oslavy Vánoc. Všechny tyto 
kroky mohou mít pozitivní dopad jak na klima, tak na lidská práva a psychické zdraví. Ať už je význam oslavy Vánoc jaký-
koliv (nebudu se ho pokoušet univerzalizovat – jeho vnímání je totiž rozdílné dle kultury, náboženské příslušnosti i třídy), 
možná by nám prospělo, kdyby místo přidaného stresu a zátěže sloužily k opravdovému zpomalení a odpočinku.
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NOVINKY ZE SVĚTA, Z DO-
MOVA A Z COOKOVÝCH OST-

JAKUB VESELÝ

COOKOVY OSTROVY A ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Minulý týden navštívil velvyslanec Evropské unie pro 

Pacifik J. E. Sujiro Seam Cookovy ostrovy. Setkal se zde 
s předsedou vlády Markem Brownem a s guvernérem Si-
rem Tomem Marstersem a zavítal i na kampus Jihopacifické 
Univerzity na Cookových ostrovech. Jednalo se o první 
návštěvu tohoto francouzského diplomata za jeho čtyřletý 
mandát v čele pacifické diplomatické mise Evropské služby 
pro vnější činnost. Pan Seam vyjádřil souhlas s projevem 
premiéra Marka Browna na konferenci COP 27, o kterém 
jsme psali v předchozím čísle Chronu, a kvitoval dobré 
vztahy EU a Cookových ostrovů.

Cookovy ostrovy nejsou členem ani pozorovatelem 
v OSN, jsou nicméně členem některých specializovaných 
agentur, jako jsou ILO, WHO nebo UNESCO, a jejich de-
legace se zúčastnila konference COP 27. S Evropskou unií 
navázaly vztahy v roce 2001 a spolupráce se zaměřuje na 
oblasti udržitelného rybolovu, boje proti klimatické změně 
a zdravotnictví.

ČESKÝ DIPLOMAT VÁCLAV BÁLEK BYL ZVOLEN PŘEDSEDOU 
RADY PRO LIDSKÁ PRÁVA

Rada OSN pro lidská práva (HRC) zvolila svým před-
sedou Stálého zástupce České republiky při OSN Václava 
Bálka. Ten se tak od 1. 1. 2023 ujme tříletého funkčního ob-
dobí a povede orgán OSN zodpovědný za celosvětový mo-
nitoring dodržování lidských práv. Rada pro lidská práva je 
tvořena 47 státy, Česká republika se stala jejím členem letos 
v květnu poté, co bylo členství pozastaveno Ruské federaci.

KRIZE VE SLOVENSKÉM ZDRAVOTNICTVÍ ZAŽEHNÁNA?
Chybělo několik málo dní a na Slovensku hrozil kolaps 

zdravotní péče. Více než 2000 doktorů ohlásilo, že podá 
výpovědi, pokud nedojde ke zlepšení podmínek ve zdravot-
nictví. Hrozilo tedy opakování scénáře z přelomu let 2011 
a 2012, kdy v důsledku hromadné výpovědi slovenských 
lékařů v zemi působily jednotky vojenských lékařů ze zemí

NATO včetně České republiky. Po jednání 26. 11. ale 
předseda vlády Heger a předseda zdravotnických odborů 
oznámili dohodu o budoucích podmínkách, exodus lékařů 
se tak zřejmě konat nebude.

B-21 RAIDER PŘEDSTAVEN
Společnost Northrop Grumman představila veřejnosti 

dlouho očekávaný strategický bombardér B-21 Raider. No-
vými technologiemi prošpikovaný stealth strategický bom-
bardér spatřila široká veřejnost poprvé 2. prosince na letišti 
Palmdale v Kalifornii. Nová zbraň má představovat značnou 
posilu kapacit amerického letectva včetně nesení taktic-
kých jaderných zbraní, a to až do vzdušného prostoru nad 
cílem kdekoliv na planetě. Podle dostupných informací je 
nyní v plánu objednávka zhruba stovky kusů a sám výrobce 
Northrop Grumman odhaduje, že by celkově mohl dodat více 
než dvě stě kusů. Podle serveru space.com vyjde jeden stroj 
v plné bojové konfiguraci přibližně na 700 milionů dolarů.

LISABONSKÁ SMLOUVA SLAVÍ 15 LET
A z novinek na závěr: zásadní dokument evropské inte-

grace, Lisabonská smlouva, „oslavila” 13. 12. 2022 patnáct let 
ode dne svého podpisu. Smlouva, kterou došlo k zásadní re-
formě institucí Evropské unie, dotvořila EU takovou, jakou 
ji známe dnes. Česká republika Lisabonskou smlouvu ratifi-
kovala poté, co ji 3. 11. 2009 podepsal tehdejší prezident prof. 
Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult.
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ZA 60 LET SI BUDEME ROVNI. 
O DISKRIMINACI ŽEN NEJEN 

V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
ESTHER HYHLÍKOVÁ

Ženy mohou volit, studovat a svobodně rozhodovat samy 
o sobě. Diskriminace na základě pohlaví je ústavně za-

kázaná. I tak je rozdílný přístup k mužům a ženám hma-
tatelný napříč všemi společnostmi. Nerovné pracovní 

příležitosti, segregace na trhu práce a systémové nastavení 
dlouhodobě favorizuje vedoucí pozici mužů. Přesto muži 

stále více mluví o tom, že se cítí být ženami ohroženi. Proč 
se v současné době stal pojem feminismus kontroverzním 
označením? A proč se musíme prezidentských kandidátů 

v diskuzích ptát, zdali jsou feministy či feministkami?

Píše se rok 1989 a kanadskou veřejností otřásá hrůza. Na technické univerzitě École Polytechnique v Montréalu zavraždil 
pětadvacetiletý útočník 14 žen. Doteď se jedná o největší masovou střelbu v historii Kanady. Jaký byl důvod hrůzného činu? 
Podle útočníkových slov to byla nenávist k feministkám a boj s feminismem. Ženy podle něj studovaly obory, které náleží 
mužům. O třicet let později ženy v Kanadě stále umírají. Útočník, který sám sebe tituluje termínem incel – tedy ten, který 
zažívá nedobrovolný celibát, protože mu ženy upírají pohlavní styk – najíždí v Torontu dodávkou do davu chodců na ulici. 
Umírá osm žen a dva muži. Hlavní motivace útoku? Misogynie, nenávist k ženám odpírající útočníkovi sex. Skupiny, které 
na internetu otevřeně vyjadřují svoji nenávist k ženám se často s obdivem odkazují k montrealskému střelci, čtou knihy 
Jordana Petersona a podporují anti-genderová hnutí. Konzervativní americký moderátor Rush Limbaugh pak přichází s ter-
mínem feminacistka: žena, jejímž životním stylem se stal radikální feminismus.

Dvě masové vraždy v Kanadě jsou extrémními případy, které ilustrují problematiku genderově podmíněného násilí, 
která je nejzávažnější formou diskriminace žen. Ve vztahu k dlouhodobému časovému horizontu proměn v uvažování spo-
lečností ovšem tyto masové vraždy poukazují na stálou přítomnost určité konstanty: Muži mají pocit, že jejich pozice ve 
společnosti je ohrožená přílišnou emancipací žen. Ženy opustily své tradiční role, berou mužům práci, odepírají jim tradičně 
chápanou mužnost. Feminismus se stal kontroverzním slovem.

TY FEMINISTKO
Nedávno médii proběhla slova brněnské primátorky za ODS Markéty Vaňkové: „Nejsem feministka. Mám ráda, když 

mě muž pustí do dveří nebo za mě zaplatí kávu,“ uvedla v rozhovoru pro podcast Insider. Její slova nejenže poukazují na 
naprosté nepochopení podstaty hnutí za práva žen, ale stejně tak ilustrují typický stereotyp spojovaný s feminismem. Řada 
žen ve vysokých funkcích často zapomíná na fakt, že by se bez prvních feministek, sufražetek, na své pozice nikdy nedo-
staly. Především díky jejich angažovanosti vděčí ženy za práva volit, studovat na vysokých školách, rozvádět se či vlastnit 
majetek. V diskuzích pak často zaznívá argument, že takové časy jsou dávno pryč a ženy se těší rovným právům sjako muži. 
Přesto, že se boj za genderovou rovnost posunul do méně viditelných oblastí, ženy stále čelí v mnoha ohledech strukturální 
diskriminaci Nedávno médii proběhla slova brněnské primátorky za ODS Markéty Vaňkové: „Nejsem feministka. Mám ráda, 
když mě muž pustí do dveří nebo za mě zaplatí kávu,“ uvedla v rozhovoru pro podcast Insider. Její slova nejenže poukazují na 
naprosté nepochopení podstaty hnutí za práva žen, ale stejně tak ilustrují typický stereotyp spojovaný s feminismem. Řada 
žen ve vysokých funkcích často zapomíná na fakt, že by se bez prvních feministek, sufražetek, na své pozice nikdy nedo-
staly. Především díky jejich angažovanosti vděčí ženy za práva volit, studovat na vysokých školách, rozvádět se či vlastnit 
majetek. V diskuzích pak často zaznívá argument, že takové časy jsou dávno pryč a ženy se těší rovným právům sjako muži. 
Přesto, že se boj za genderovou rovnost posunul do méně viditelných oblastí, ženy stále čelí v mnoha ohledech strukturální 
diskriminaci.
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Podle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE),bude ještě nejméně 60 let trvat, než v Evropské unii dosáh-
neme úplné genderové rovnosti.‘‘ Ženy se podle institutu musí potýkat kromě genderově podmíněného násilí také s nerov-
nostmi v oblastech práce, finančního příjmu, vzdělání, volného času, přístupu k vedoucím pozicím a zdravotní péči. V prak-
tické rovině se tak jedná o tradiční očekávání od žen ve vztahu k mateřství a kariéře, kdy je podle mnohých těžko slučitelná 
pozice dobré matky a úspěšné pracovní kariéry. Česká republika se v Indexu genderové rovnosti, který institut vydává každé 
dva roky, pravidelně umisťuje na nejspodnějších příčkách především v oblasti počtu žen ve vysokých manažerských funk-
cích, v politice a s tím spojeným podílem na sociální moci.

V Česku je podle výsledků EIGE 71 procent mužů-ministrů a 80 procent mužů-poslanců. Jedním z dílčích důvodů těchto 
čísel je například nastavení pracovního systému jako takového. Rovné příležitosti se totiž nerovnají rovným možnostem. 
Státy napříč Evropou čelí například nedostačující institucionální péči pro malé děti předškolního věku či neochotě zaměst-
navatelů poskytovat zkrácené úvazky. Představte si, že by se v poslanecké sněmovně zřídila školka, kam by mohli politici 
i političky odkládat své děti v době jednání. A jak by asi mohla vypadat podpora otcovské dovolené?

MATKA, POVOLÁNÍ NA PLNÝ ÚVAZEK
Další kapitolou systémové diskriminace žen je například také společenský přístup k mateřství. Ženy odchází na mateř-

skou dovolenou. K odpočinku na pláži nebo v horách mají ovšem tři roky strávené s dětmi velmi daleko. I přesto se pod po-
jmem mateřská dovolená skrývá představa o třech letech naplněných mateřským štěstím. Péče o děti a domácnost se ovšem 
rovná plnohodnotnému zaměstnání. Státem je pak finančně ohodnoceno pouze mateřství (případně pak rodičovství), a to 
peněžní výpomocí, která je stanovena na zhruba dvě třetiny původní mzdy. Pokud žena pobírala minimální mzdu, má tak 
nárok na 10 tisíc korun měsíčně a nezbývá, než se spolehnout na manželův plat.

Péče. Od žen se očekává péče nejen o děti, ale i o domácnost či o seniory. Jako společnost bychom se měli ptát, jaké jsou 
důsledky měsíců a let neplacené péče? Jedná se například o nižší důchody způsobené nemožností vyššího pracovního nasa-
zení.

Ženy musí stále čelit mnoha výzvám od platových nerovností přes segregaci na pracovním trhu až po vyšší zdravotní 
zranitelnost, například ve vztahu k omezování reprodukčních práv či vysoké míře násilí na ženách. Aktivity spojené s fe-
minismem bychom proto neměli zaměňovat za kritiku placení kávy a podržení dveří. Přesto, že je genderově podmíněná 
diskriminace zakázána mnoha mezinárodními úmluvami, ženy po celém světě jí stále čelí ve vysoké míře nejen na pracovní 
trhu, ale i ve vztahu ke kultuře a politice různých států.

Jako společnost bychom se měli vymezovat vůči nenávistnému diskurzu vůči ženám – především pak vůči feministkám, 
lidem aktivním v oblasti obhajoby ženských práv – nikoliv podporovat škodlivé stereotypy, které mohou, tak jako v Kanadě, 
vést až ke krajním situacím. Ty se vlivem globálního internetového propojení mohou přelévat i do českého prostředí. Pří-
tomnost anti-genderových a jinak konzervativních hnutí vzhledem k otázce ženských práv je hmatatelná také u nás. Fakt, 
že skupina Hnutí pro život dokázala uzavřít spolupráci s Českou poštou a rozesílat do milionů domácností své manifesty, 
svědčí o tom, jak velkou finanční podporu takové proudy ve skutečnosti mají. Stále patříme mezi země, které neratifikovaly 
Istanbulskou úmluvu, diskuze o kvótách jsou přisuzovány levicovým aktivistům a prezidentských kandidátů se v debatách 
ptáme, zdali jsou feministé či feministky. Některé věci by měly být samozřejmé.
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SÚ VIANOCE LEN ZÁMIENKOU 
K ÚTRATE PEŇAZÍ?

ADAM DIDECKÝ

Vianočný čas sa nám už neúprosne blíži a s ním aj stres, únava, pa-
nika a zhon. No okrem toho prináša aj to najpozitívnejšie z celého 

roka – stretnutia s rodinou, štedrovečernú večeru, po ktorej si každí 
musí opasok uvoľniť aspoň o dve dierky, vianočnú pohodu, kľud a ko-
nečne pocit oddychu. Ako je už ale zvykom, Vianoce sú u nás spojené 
aj s výzdobou celého domu či bytu, ozdobovaním stromčeka či hlavne 
s kupovaním darčekov. Obchody aj kuriéri tesne pred Vianocami pras-

kajú vo špikoch aby uniesli nápor ľudí, ktorí nakupujú na poslednú 
chvíľu. A všetko toto stojí nejaké peniaze. A preto nastáva otázka, nie 
sú Vianoce už len akýmsi komerčným sviatkom, pri ktorom rodinná 
atmosféra funguje len ako výhovorka ako minúť v obchodoch čo na-
jviac peňazí a nájsť si pod stromčekom čo najviac darčekov? Na túto 
otázku sa pokúsila nájsť otázku jedna naša delegátka a špeciálne aj 

člen sekrétu.

KIEU NGAN NGUYEN
ILO

Vánoce jsou konzumní. Do značné míry se stalo 
společenskou normou a zvyklostí, abychom nakupo-
vali spoustu dárků a balicích papírů, pekli kila cukroví 
či dobrot, okrášlili celý byt ozdobami a stromečkem. 
Všichni to přece známe. Je ale zásadní si uvědomit, že to 
vše je značně náročné nejen finančně, ale i fyzicky a psy-
chicky. Neměly by Vánoce být chvílemi vděčnosti za to, 
co máme, a úcty k lidem kolem nás? Takové prostředí 
však konzumní produkty a obecně konzumerismus ne-
vytváří, dokud se hlouběji nepodíváme na konkrétní 
případy a oblasti.

Podle průzkumů z řady let průměrný Čech utratí za 
Vánoce 10 až 15 tisíc korun, přičemž každý desátý Čech 
si na vánoční nákupy půjčí peníze. Pro mnoho lidí tudíž 
Vánoce rozhodně nejsou levnou záležitostí.

Nemůžeme také opomenout vliv konzumerismu na 
životní prostředí, které je dnes zatíženo v důsledku nad-
měrné produkce a spotřeby ekonomických statků, pod 
čímž si můžeme představit plýtvání potravinami, emise 
výrobních či spotřebních prostředků, objem využité 
půdy a vody či veškeré jiné faktory týkající se životního 
a výrobního cyklu.

Další negativní vliv konzumerismu se projevuje na 
pracovním trhu. Zvýšená produkce zboží o Vánocích 
s sebou přináší i vyšší nároky na pracovní sílu. V glo-
bálním společenství se produkty běžně vyrábí a prodá-
vají v různých státech. Většina výroby však pochází ze 
států, ve kterých dominuje primární a sekundární sek-
tor. V těchto oblastech nemusí mít pracovníci zrovna 
vhodné a férové pracovní podmínky, dochází k poru-

šování lidských práv a neobvyklé nejsou ani nucené 
neplacené přesčasy. Stojí nám tedy za to, abychom pod 
stromečkem měli nejnovější iPhone 14, když se za ním 
skrývá utrpení člověka, který ho vyrobil?

Je pro mě těžké a náročné užít si Vánoce v jejich sou-
časné konzumní podobě. Vánoce by měly stmelovat, 
ne rozdělovat, zejména v nynější nelehké době. Pojďme 
tedy tvořit pohodové a udržitelné Vánoce, při kterých se 
každý bude cítit dobře a bezpečně.

.
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Chtěli byste tu příště vidět svůj text? Napište nám na chronicle@amo.cz!

ADAM DIDECKÝ
Sekrét EÚ

Ak niekto povie, že Vianoce sú len o darčekoch tak ur-
čite nehovorí celú pravdu. Samozrejme, že Vianoce sú spo-
jené s ich dávaním a aj ich prijímaním, no ich podstata ne-
stojí len na tejto jednej črte. Nemôžem zabudnúť na všetky 
ozdoby v dome - adventný veniec, obrovský spievajúci 
Mikuláši, osem metroví Vianočný stromček a okolo neho 
päťstoštyridsaťsedem kilometrov svetiel, ktoré sa kryjú 
s dvoma tonami ozdôb, vianočné obrusy, koberce, obliečky 
na periny a vankúše. Vianočné filmy alebo časti seriálov, 
pesničky či koledy, päť chodové večere najskôr doma, po-
tom u starých rodičov, rodinných priateľov, tiet či strýkov. 
Všetko toto samozrejme niečo stojí a väčšinou to sú okrem 
času aj peniaze.

Veci, ktoré som ale spomenul navždy zostanú len ve-
cami a ničím iným. Ani ten najkrajší a najväčší vianočný 
stromček sa nikdy nepremení na vášho empatického pria-
teľa, ani ten najlepší vianočný darček nenahradí vašu mi-
lujúcu mamu, ani tie najjagavejšie svetielka na dome alebo 
na balkóne bytu, nikdy nebudú svietiť ako oči vášho otca, 
vždy keď vás uvidí. Ani pesničky, koledy, filmy či seriály 
nehovoria o tom čase, ktorý počas Vianoc a sviatkov strá-
vime doma, sú to ľudia. Títo ľudia o tom hovoria, tešia sa 
z toho, prežívajú to, cítia to a svoje pocity aj vyjadrujú. 
Áno robia to najme darčekmi alebo upečenými koláčmi, no 
vždy za tým stojí ten pocit lásky a vďaky za to, že aj tento 
rok s vami mohli stráviť Vianoce.

Vianoce sú o ľuďoch, o rodine, o priateľoch, sú o tom 
ako sa s týmito ľuďmi stretnete a aspoň na chvíľu zabud-
nete na všetko zlé, všetko čo sa vám tento rok nepoda-
rilo, všetko čo sa pokazilo alebo skočilo. Tieto pocity totiž 
nahradí jeden jediný pocit – ten pravý Vianočný. Pocit 

kedy stojíte medzi svojimi blízkymi, a možno je to len na 
zlomok sekundy, no aj napriek tomu si vtedy uvedomíte, 
že Vianoce naozaj nie sú len o darček. Sú o pokoji, láske, 
pochopení, rodine a o zdieľaní týchto pozitívnych poci-
tov s ľuďmi na ktorých vám záleží a s ktorými ste radi. 
A preto si nemyslím, že Vianoce sú príliš komerčné. Áno 
ten aspekt tam určite je a s približovaním Štedrého dňa sa 
stupňuje, no Vianoce sú len také komerčné ako si ich ka-
ždý človek urobí a ako veľmi na tej ich materiálnej stránke 
trvá.

.
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