
 

 

 

 

Dokážeme měnit své sny v realitu 

Lukáši Kotlárovi je dvacet let. Ovšem za zkušenosti, které 

má za sebou, by se v životopise nemusel stydět člověk o 

generaci či dvě starší. Podílí se na mezinárodních 

projektech, pomáhá jako dobrovolník v zahraničí, věnuje 

se problematice ústavní výchovy v Česku… A vedle toho 

stihl vystudovat prestižní gymnázium Open Gate, naučit se 

plynně dva jazyky a zcela propadnout kouzlu politologie a 

mezinárodních vztahů na vysoké škole. 

„Vždy pro mě bylo prioritou žít aktivní život a pracovat pro své 

okolí. Chtěl bych ukázat, že pokud někdo dostane v životě 

šanci, podporu a naslouchá vnitřní motivaci, může dokázat 

měnit své sny v realitu,“ říká Lukáš. Dobře ví, o čem mluví. Na 

vysoké škole studuje díky finanční podpoře Kellner Family Foundation. Díky stipendiu z Fondu 

vzdělání od ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se pak připravuje na svůj 

odchod z dětského domova v jihomoravském Uherském Ostrohu. „Samostatnost a nezávislost 

považuji za důležité cíle, ke kterým mířím. Na mé cestě mi pomáhá spousta lidí a já se svým 

způsobem snažím navracet dary, kterých se mi dostává,“ vysvětluje. V budoucnu by se proto 

chtěl věnovat činnostem, které budou pozitivně ovlivňovat a inspirovat celou naši společnost. 

„Chtěl bych být přínosem a dobrým vzorem. Motivovat mladé lidi, aby se nebáli velkých snů.“ 

V případě Lukáše rozhodně nejde o fráze bez obsahu. Inspirovat by nás totiž tento energický 

mladík mohl už nyní. „Jsem šéfredaktorem časopisu Zámeček pro dětské domovy. Také 

projektovým koordinátorem v národní kanceláři Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. A 

animátorem v Českém Animačním Teamu. Působil jsem v iniciativě za udělení Nobelovy ceny 

míru Siru Nicholasi Wintonovi. V rámci dobrovolnictví a výměnných pobytů jsem navštívil Indii, 

Španělsko, rumunský Banát, Anglii, Bulharsko a další země. Věnuji se problematice ústavní 

výchovy v ČR a zajímá mě národní i mezinárodní politika…“ 

Po tomto výčtu člověka ani nenapadne ptát se na koníčky a volný čas. Přesto si na ně Lukáš 

čas najde. Baví ho cestování, fotografování a také tanec a hudební nástroje. Poslední dobou 

si užívá i moderování večerních kvízů pro veřejnost.  

Vzdělání je ovšem pro něj prioritou. Věří přitom, že je potřeba jej zkombinovat s mimoškolními 

aktivitami, pokud chce v budoucnu uspět. „Myslím, že soustředit se pouze na vzdělání by byla 

škoda. Nikdy jsem nevěřil, že ambiciózními a úspěšnými se stáváme ve svých 26 letech po 

dokončení VŠ. Naopak, je to velice dlouhodobý proces.“ Zároveň je přesvědčený, že každé 

šance se má využít. „Je důležité se nebát neúspěchu. Ten je běžnou součástí života a může 

nás navíc posunout výš.“ Lukáše, doufejme, vynesou jeho životní cesty hodně vysoko. 

 

 



 

 

 

 

Hlavní je, nenechat se potopit 

„Jsem vděčná, že nemusím každý den chodit 

domů v devět večer unavená z práce.“ Tipnete si, 

komu může patřit tento výrok? Sedmnáctiletou 

slečnu by asi hádal málokdo.  

Hlava to mnohým nebere… Proč neřeší barvu rtěnky 

a počet přátel na Facebooku? Víte proč? Protože musí 

tvrdě pracovat na tom, aby mohla studovat a věnovat 

se v životě tomu, co ji baví.  

Romana Hrdličková miluje sport a je v něm dobrá. Na 

hokejové základní škole se cítila jak ryba ve vodě. Pak 

přišel propad. Problémy v rodině, neúspěšné přijímací 

zkoušky na střední školu a donucené studium na 

zdravotnické škole. „Nebavilo mě to a nechtěla jsem to 

dělat.“  

Reprezentovala svoji školu ve šplhu, když narazila na soupeřky ze školy BPA. Od té doby 

nedokázala tato tři písmena pustit z hlavy. „BPA je škola bezpečnostního a sportovního 

charakteru zakončená maturitní zkouškou. Mimo povinných předmětů vyučuje předměty jako 

například právo, kriminologie, kynologie, karate, judo, zápas apod. Pořádá i kurzy zaměřené 

na horolezení, střelbu, cyklistiku a další sporty.“ Pro Romanu to znělo jako rajská hudba.  

S odhodlaností sobě vlastní se rozhodla. „V jednom týdnu jsem si vše vyřídila, podala 

přihlášku a začala se pomalu připravovat na přijímačky.“ Zvládla je. A pak přišla další studená 

sprcha. Rodiče na ni tlačili, aby se školou skončila. „BPA je soukromá a matka mi jasně 

naznačila, že si na ní musím vydělat sama. Byla to opravdu naivní představa, že zvládnu školu, 

brigádu a do toho problémy v osobním životě.“  

Na zdravotnickou školu se vrátit nechtěla. I když, nebýt ČSOB, VDV a jejich Fondu vzdělání a 

mnoha ochotných lidí v dětském domově, kam se mezitím přestěhovala, asi by podlehla. „Byla 

bych na střední, jen abych měla maturitu. I když jsem zásadně proti. Protože nezáleží na tom, 

jakou školu studujeme, ale na tom, zdali ten čas strávený ve škole opravdu využijeme. Zdali 

na to budeme mít hezké vzpomínky a zdali nás to bude naplňovat.“  

Díky stipendiu dnes může Romana studovat to, co ji baví a čemu věří. „Nejvíc si cením toho 

klidu. Vědomí, že nemusím všechno zaplatit sama, že nemusím chodit pozdě večer unavená 

z práce a bez energie na učení. Mám čas na učení a díky tomu věřím, že školu zvládnu.“  

Dál zatím neplánuje. „Ačkoliv mi bude za chvíli 18, stále tápu v tom, čím budu. Studium 

odpovídá požadavkům na přijetí k policii, armádě nebo jiným bezpečnostním složkám. 

Přemýšlela jsem i nad univerzitou.“ Momentálně je však největší prioritou úspěšně zvládnout 

maturitu.  

 



 

 

 

 

„Co bude dál, budu řešit, až to bude aktuální. S jistotou mohu říct, že se budu snažit rozvíjet, 

vzdělávat a posouvat v životě dál. Určitě nechci plakat nad tím, jaký je život. Každý máme 

možnost rozhodovat o tom, co bude dál, a to je pak už na nás. Hlavní je nenechat se potopit 

a všechno a všechny obviňovat. My jsme tím, čím chceme být. Proto bych chtěla poděkovat 

za možnost studovat školu, která mě naplňuje.“ 

 

 

Chci víc od života než jen výuční list 

Jen málo teenagerů má své hodnoty tak jasně 

uspořádané jako Stanislav Vlk. Možná to bude 

nelehkým startem, který mu život připravil. Své 

dětství ovlivnit nemohl. O to pevněji a 

svědomitěji se nyní, na prahu dospělosti, stará o 

svoji budoucnost. 

První krůček na cestě ke svému snu si splnil v létě, 

kdy ukončil učební obor kuchař. „Neskutečně mě 

naplňuje vařit a vymýšlet nové recepty. V kuchyni 

zapomínám na okolní svět a soustředím se jen na 

vaření,“ říká Standa. Spousta lidí si možná 

představuje jen škrábání brambor a zahušťování 

omáček, ale o tom kuchařina není. „Je to neskutečně 

zábavný a kreativní proces. Můžete donekonečna zkoušet nové kombinace a postupy, 

objevovat neznámé suroviny a nikdy jejich možnosti nevyčerpáte.“ Standa se o tom přesvědčil 

na praxích i brigádách. Chtěl ale sbírat zkušenosti, jaké mu škola dát nemohla. A tak, jakmile 

to bylo možné, vyjel i na zkušenou do Německa. „Tam jsem si uvědomil, že na úspěchu musí 

člověk tvrdě pracovat a že se musím snažit, abych ve společnosti něco dokázal. Nechci být 

totiž dítě, na které si lidi ukážou: Ten je z děcáku a má jen učňák.“ 

Tu první část už Standa nezmění. V dětském domově žije většinu svého života. „Otec pil a 

nestaral se o nás. Matka se nám vůbec nevěnovala. Takže mě v devíti letech – zanedbaného 

a nevychovaného – umístili do Klokánku.“ Byl tam společně se sourozenci a nemůže si tamní 

pobyt vynachválit. „Věnovali se nám, dali nám základy slušného chování a naučili nás 

komunikovat s ostatními.“ Posledních pět let je Standa i se svými sourozenci v dětském 

domově v Kroměříži. A je zde šťastný: „Vychovatelé jsou hodní, zajímají se o nás a pomáhají 

nám na cestě životem.“ 

Ta Standova nyní vede na nástavbové studium oboru podnikání. „Rozhodl jsem se studovat, 

přál bych si dodělat maturitu a něco v životě dokázat. Jsem neuvěřitelně šťastný, že jsem 

získal stipendium z Fondu vzdělání od ČSOB a VDV. Hodně mi to usnadní život. Budu se moct 

  



 

 

 

 

věnovat škole naplno a jít za svým cílem.“ Tím je kromě maturitní zkoušky i další studium a 

časem třeba otevření vlastní menší restaurace.  

Na rozdíl od svých vrstevníků Standa přemýšlí hodně dopředu. „Přál bych si v budoucnu 

spokojenou rodinu. Moc bych chtěl být hodný táta a spokojený manžel, protože to jsem doma 

nikdy neměl.“ 

Nezbývá než držet palce. A třeba si za pár let budeme při návštěvě restaurace ukazovat 

prstem na majitele: „Ten je z děcáku. A podívejte, kam to dotáhl!“ 

 

 

 

 

 


