
n arodili se na přelomu tisíciletí, 
teď začínají měnit svět k lepšímu. 
Studují umělou inteligenci nebo 

třeba japonštinu, nebojí se vyjádřit svůj styl 
ani názor. Míří vysoko, někteří dokonce 
doslova: do nebeských výšin a klidně 

i rovnou do vesmíru. Plní si svoje sny. 
A někdy také sny jiných lidí. Svým zapálením 
a odhodláním vás dostanou: akrobatický 
pilot Lukáš, crazy vizážistka Yababy, 
„kosmická popelářka” Roberta, vánoční 
filantrop Vojta i večerní spisovatelka Hana.
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C O S M O  R E P O R T

Představujeme vám poslední nadupanou pětici mileniálů! S akčními Čechy, 
kteří už před třicítkou stihli úžasné věci, mluvila  Bára Topinková.

Jac í  j sou  mi l en iá lové 

v  ro ce  2020? 

Čím  vás  můžou  insp i rova t?

V O J T A

H A N A

Y A B A B Y 

L U K Á Š

R O B E R T A

„M
áme svůj s t y l i názor na svět…“
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člověka. Ideální nástroj 
pro seberozvoj! 

Pilot musí být tělesně 
zdatný sportovec, navíc 
i koncentrovaný a chytrý 
člověk. Potřebuje skromnost, 
pokoru a respekt. Letecká 
akrobacie je běh na dlouhou 
trať. Tělu i mozku trvá, než 
si vštípí ty správné návyky, 
a při nácviku nových prvků 
se nesmí spěchat. Všechno 
musí být absolutně přesné. 
Když otáčím letadlo okolo 
osy, vždycky si představuju 
pravidelné dílky pizzy. 
Postupně si každý rok 
vylétávám vyšší kategorii 

obtížnosti, momentálně 
mám tu nejvyšší: Unlimited.

Nejradši bych létal 
každý den, ale musím taky 
pracovat, takže se do letadla 
dostanu jednou týdně. 
Hodně v tomhle sportu záleží 
i na svalové síle a kondici, 
proto dělám silovou přípravu 
a snažím se nejíst nesmysly. 
I tak se po dvaceti minutách 
akrobacie cítím jako 

po zápase MMA v kleci. 
Kdyby někdo viděl ty modré 
otlaky od pásů! 

Můj sen? Že si vylétám 
titul absolutního mistra světa 
a ještě vyhraju Red Bull 
Air Race, kde se létá mezi 
brankami jako při lyžování. 
Obojí najednou zatím nikdo 
z českých pilotů nedokázal.

Moje přítelkyně žije 
létáním se mnou. Momentálně 
si taky dělá pilotní licenci 
a před nedávnem jsem ji 
v letadle požádal o ruku. Vzal 
jsem ji nahoru při takovém 
západu slunce, že by to 
nenatočil ani režisér Pearl 
Harboru. Pak jsem jí podal 
prstýnek a zeptal se jí rádiem. 
Hlavou dolů, samozřejmě.“ 

„Po nebi jsem pokukoval 
vždycky, ale odmala jsem 
závodil v plavání a především 
lyžování. Pak jsem nastoupil 
na stavební fakultu ČVUT 
a začal pracovat v rodinné 
firmě. Můj otec i dědeček 
totiž servisovali vysokotlaká 
potrubí a já jdu v jejich 
stopách. Létání se řadí mezi 
drahé koníčky a rodina mě 
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Lukáš Pařízek 
30 let, akrobatický pilot,  
žije v Praze, @the_unlimited_story, 
15 700 sledujících

 „Zásnuby? 
Hlavou dolů!”

„Akrobatické létání si od pilota  
      žádá absolutní přesnost.  
  Když otáčím letadlo okolo osy, 
představuju si pravidelné dílky pizzy.” 

zatím částečně sponzoruje. 
Pilotní kurz mi doma dovolili 
až ve třiadvaceti. Začínal 
jsem na letišti ve Vrchlabí 
a pilotování mi šlo tak, 
že jsem kurz dolétával 
ve spirálách a vývrtkách. 
Když jsem zjistil, že se 
létání dá provozovat i jako 
sport, rovnou jsem přešel 
do akrobatické školy. 
Objíždím letiště v Rakovníku, 
Benešově a v Karlových 
Varech, jedu tam, kde zrovna 
najdu tréninkové letadlo 
a instruktora. Na létání se mi 
líbí, že spojuje velké nároky 
na fyzickou a mentální stránku 
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KDYŽ SAMA NESKLÁDÁM 
HUDBU, POSLOUCHÁM:  
„... svobodný klasický 
britský rock. Alt - J, Arlo 
Parks, Beabadoobee, Glass 
Animals, Greentea Peng. 
Americký popík nemusím.“ 

CRAZY MAKE-UP DĚLÁM, 
PROTOŽE:  
„... jsem ráda kreativní, 
baví mě hrát si a pracovat 
s barvami. Nedávno jsem 

C O S M O  R E P O R T

Yababy  
20 let, make-up artistka,  
zpěvačka, influencerka,  
žije v Praze, @ela_yababy,  
63 400 sledujících

Tahle hudebnice? Rozená 
cover star! Z dětské modelky 
se stala vizážistkou proto, 
že ji kvůli barvě pleti nikdo 
neuměl dobře nalíčit. Sama 
se specializovala na make-up 
pro etnika, až se vypracovala 
i ke crazy věcem a hororům. 

AŽ SKONČÍ ZÁKAZY,  
CHCI ODLETĚT DO: 
„... Asie. A taky se chci zase 
podívat do Ghany, kde žije 
rodina mého otce. Člověk si 
tam vždy uvědomí, jak jsme 
rozmazlení. Dřív jsem se 

často srovnávala s ostatními, 
smutnila, že nemůžu mít 
všechno jako oni. Ale realita, 
kde bydlí v jednom domě 
třicet lidí, vás opravdu naučí 
radovat se z drobných věcí.“ 

HUDEBNÍ NÁSTROJ, KTERÝ 
SI SE MNOU KAŽDÝ SPOJÍ: 
„... ukulele. Moje maminka 
se živila jako violoncellistka, 
hrála pro emoční divadla.
Já mám doma víc nástrojů 
a moc ráda je střídám.“

třeba jela do Švýcarska líčit 
hororový short film.“

HUDEBNÍ KLUB, CO MĚ BAVÍ: 
„… pražská Vzorkovna. 
Rock, swing, blues, pokaždé 
tam hraje někdo jiný. Miluju 
undergroundové kapely 
a tady mají fakt výběr!“

COVIDOVÉ OBDOBÍ MI 
ZPOMALILO PLÁNY NA: 
„... studium japonštiny. Měla 
jsem v místní škole zamluvený 
kurz i ubytování. Teď musím 
počkat, než se vlna přežene.“ 

NA NOČNÍM STOLKU MI LEŽÍ: 
„... mix manga komiksů 
a knížek o buddhismu nebo 
seberozvoji. Sleduju anime, 

mám návyky jako ve svých 
šestnácti, ale současně si 
říkám, že už bych se měla 
chovat dospěle. Proto mám 
rozečtenou i knihu Bohatý 
táta, chudý táta.“ 

V MÉM ŠATNÍKU:  
„... se všechno rychle mění. 
Oblékám se podle nálad 
a životní fáze, nepotřebuju nic 
drahého. Během karantény 
jsem tolik nenakupovala, 
ale minulé léto proběhlo ve 
znamení oversized košilí 
ze second handu Homeless 
Praguee. Zpočátku si ze mě 
doma dělali legraci, ale pak 
si na tenhle styl zvykli.“

STYL, CO SE MI NEJVÍC LÍBÍ: 
„... devadesátky smíchané 
s londýnským hipster vintage. 
A samozřejmě japonské 
subkultury jako harajuku. 
Výrazné paruky a šperky 
ve tvaru jídla, to je ono!“ 

JAKO ŽIVOTNÍ CÍL SI DÁVÁM: 
„... neškatulkovat se, být 
šťastná a do dvou let cestovat 
po světě minivanem.“
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„V Ghaně si pokaždé uvědomím,
       jak jsme rozmazlení. Do dvou  
   let chci cestovat po světě 
v minivanu. Hodně mě láká Asie.”

„Neškatulkuju se!”
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banky mezi sebou můžou 
posílat kódy a hesla, která 
se nedají vysledovat.“ 

„Kdybyste se mohla setkat 
s kýmkoli ze světové vědy...”
„Ráda bych si popovídala 
s vynálezcem laseru 
Theodorem Maimanem.“

„Máte v sobě víc holčičího, 
nebo klučičího?”
„Hraju fotbal za fakultu, 
umím to rozjet v kapele 
na bicí. Hodí se mít rozhled 
na obě strany, ale taky 
mě baví móda. Ve škole 
za princeznu nejsem, ale 
na každoročním plese 
fakulty si svoje ženství 
opravdu užívám.“

‚flow‘ se dostanu celkem 
kdekoliv. Teď třeba píšu 
doma. Nemyslím na to, co 
potřebuju nakoupit, jen se 
soustředím sama na sebe. 
Pomáhá mi maximálně 
nějaká podkresová hudba.“ 

„V divadelním kroužku jsem 
snila o povolání herečky. 
Ale brzy mi došlo, že nemám 
na herectví dost extrovertní 
povahu. Cítila jsem ale, že 
bych se měla věnovat umění, 
a hledala jinou cestu. Šla jsem 
na DAMU a tam se naučila 
pracovat s textem.“

„Ke psaní nepotřebuju ani 
konkrétní nastavení, ani místo.  
Umím psát v bytě, na gauči 
u mamky i ve vlaku. Do modu 

„Klasická otázka à la Big 
Bang Theory: Který přístroj 
pustíte jako první, když 
přijdete do laboratoře?”
„Laser. Já kávovar nemám.“

„Fascinovala vás věda 
a technika už jako dítě?”  
„Jako malá jsem chtěla být 
kadeřnice. Pro technické vědy 
mě nadchli až učitelé. Proto 
mi vadí, když si děti stěžují, že 
po nich ve škole chtějí práci. 
Dobrý učitel může být pro váš 
život naprosto klíčová osoba.” 

„Pohádky píšu ráda, protože 
pozitivně ovlivňují společnost. 
Miluju hlavně ty, které se věnují 
minoritním tématům. Teď jsem 
pomáhala na svět knížce 
Pohádky na předpis. Sedm 
pohádek, které se odehrávají 
v nemocnici. Každé z dětí se 
tam ocitne z jiného důvodu, 
ale každé nakonec zažije něco 
hezkého. Něco, co ho smíří 
s jeho strachem z té instituce.“

„Ideální pohádka na Vánoce? 
Shrek! Ten díl, kde se Fiona 
stane odbojářkou v alternativní 
realitě. Během Vánoc výjimečně 
nečtu, ale na pohádky se 
dívám. Hezká změna!“ 

Roberta Bimbová
25 let, fyzička, žije v Praze, 
@rb_andb

„Můj čip by našel i UFO!”

„Co byste chtěla vynalézt?” 
„Dostupnější detekční čip, 
jaký se používá pro kvantovou 
kryptografii. Díky němu si 

„Čemu se aktuálně věnujete?”
„Pokračuju v PhD. studiu 
a taky vyvíjím čip detekující 
signál z vesmíru díky fotonům 
odráženým od objektů. 
Umí najít třeba námi vyslaný 
laserový paprsek.“ 

„A co mimozemšťany, ty by 
dokázal vyhledat?”
„No jasně! Třeba někdy přiletí 
a najde je zrovna ten můj.“ 

„Fyzika prý není obor pro 
ženy. Ještě tohle klišé platí?” 
„Ani omylem, na jaderce 
(FJFI ČVUT) se holkám daří. 
A neplatí ani, že kluci z naší 
fakulty působí jako slizcí 
nerdi. Studují tu sympaťáci, 
na nichž rozhodně nepoznáte 
obor na první pohled.“

„Píšu kdekoli, i  ve vlaku.”
Hana Lehečková
30 let, spisovatelka, za svůj román 
Svatá hlava získala Cenu Jiřího 
Ortena, žije v Praze

„Mám civilní zaměstnání, 
pracuju jako redaktorka 
v nakladatelství Albatros. 
Takže nechodím do žádné 
fancy kavárny, ale do 
kanceláře, kde zpracovávám 
denní agendu. Pro sebe 
a za sebe píšu teprve 
po návratu domů. Psaní 
nejde dělat prvoplánově 
pro vydělávání peněz. 
Chci se vypovídat a baví 
mě ten proces.“ 

„Knihy nás seznamují s jinými 
světy a jinými způsoby 
myšlení. Díky nim můžeme 
chápat rozpory, se kterými se 
v životě setkáváme. Učí nás 
být tolerantnějšími.“
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Přidali jsme přání nová 
a během tří hodin lidé splnili 
dalších tři stovky.“ 

2. prosince 
„Sbíráme přání od dětí, 
třídíme je a postujeme 
na naše stránky. Ukazují se 
přitom v režimu náhodného 
výběru, abychom nikoho 
nezvýhodňovali. Snažíme se 
obdarované motivovat, aby si 
psali o dárky, které je nějak 

C O S M O  R E P O R T

Na střední škole založil 
společně s kamarádem 
filantropický projekt, který 
plní vánoční přání dětem 
z dětských domovů nebo 
z finančně slabých rodin. 
Tenhle moderní Ježíšek 
nás nechal nahlédnout do 
svého adventního diáře!   

1. prosince
„Studuju umělou inteligenci 
v Mnichově na technické 
univerzitě. Plnění dětských 
přání se s kamarádem 
Martinem věnujeme v době 
adventu jako dobrovolníci. 

rozvinou. Playstation vám 
moc rozvoje asi nepřinese, 
ale strašně rádi zařizujeme 
darování hudebních nástrojů, 
sportovního vybavení, 
vstupenek do fitka nebo třeba 
vybavení do prvních bytů.“

10. prosince
„Naši pomocníci makají 
o sto šest. Dvě až tři 
kamarádky nám pomáhají 
s vyřizováním mailů, my 
dva zajišťujeme IT podporu 
našeho ‚inzertního 
přejícího portálu‘. Pomocí 
administračního webu si 

každý dětský domov přímo 
vyplní, co děti potřebují. Náš 
web funguje jako spojovací 
uzel. Píšeme: OK, přání jste 
si vybrali, pošlete dárek 
na tuhle adresu.“

15. prosince
„Obdarované dítě zaškrtne 
v systému, že balíček došel. 
Pokud ne, hned zařazujeme 
přání zpátky na burzu, aby 
ho Ježíšek stihl včas splnit.“ 

24. prosince
„Jako malý jsem psal 
s velkýma očima Ježíškovi 
seznam na dvě stránky A4. 
Přál jsem si drobnosti i herní 
počítač za sto tisíc, ale 
největší radost mi udělalo 
pořádné horské kolo. Kromě 
dárků si užívám těšení se 

„Přeju si vyvinout program, díky 
kterému by za nás počítače četly 
a srozumitelně vyřizovaly maily.”

Vojta Paukner 
24 let, zakladatel projektu  
„Milý Ježíšku“, žije v Neratovicích,  
milyjezisku.eu

„99 % přání 
plníme!”

Už na střední nás bavilo různě 
organizovat akce, ale přáli 
jsme si dělat něco dobrého 
pro druhé. Tak vzniklo ‚Milý 
Ježíšku‘, portál spojující děti 
z dětských domovů a dárce, 
kteří plní jejich přání. V roce 
2013 kamarádka postla naši 
aktivitu na Facebook. Během 
čtyřiadvaceti hodin se čísla 
vyšplhala na tisíce sdílení a tři 
sta padesát splněných přání. 

na Vánoce. Tu atmosféru, 
která jim předchází. A jo, 
včetně úklidu.“

25. prosince
„Celkově už jsme splnili přes 
jedenáct tisícovek přání, 
u srdce nás hřeje úspěšnost 
přes 99 %. Osobně si přeju 
mít jednou vlastní start-up 
na zpracování přirozeného 
jazyka. Vyvinout program, 
kdy si počítač sám přečte 
mail a srozumitelně 
na něj odpoví.“
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