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Vzdělání

N A Š I  A B S O LV E N T I 

Diana Dušková, 
Roman Podlaha

D
iana a  Roman maturovali na  ČAG v  roce 
2013. Během studia se Roman aktivně vě-
noval psaní, byl členem redakce školního 
časopisu ForYou, zažil společný úspěch v  
literárních soutěžích. Po  absolvování ČAG 

získal magisterský titul v oboru Anglistika a Historie. Dia-
na se během svého studia na ČAG věnovala výtvarné ate-
liérové kresbě a aktivně fotila. Titul získala v oboru Ději-
ny umění se zaměřením na sociální fotografii. Po vystu-
dování společně založili nábytkový ateliér TeakPeak, 
kde se převážně 
věnují navrhování 
vlastního solitérní-
ho nábytku. Jejich 
tvorba se objevila 
například v magazí-
nech CzechDesign, 
Forbes nebo Elle 
Decoration. V  roce 
2021 byli nomino-
vání na  „Objev ro-
ku“ v  prestižní me-
zinárodní designo-
vé soutěži Edida.  

„Z ČAGu jsme si oba odnesli spoustu zkušeností a ka-
ždého z nás obohatil v  jiném směru. Společně vnímáme 
jako největší benefit otevřenost školy vůči rozmanitým stu-
dentským tužbám. Pedagogové vás svým přístupem vybíze-
jí k originálnímu, nezávislému přemýšlení. Každý student 
pak do školního kolektivu může přinést nové vhledy z růz-
norodých oblastí. ČAG vás vedle kvalitní přípravy na vy-
sokou školu naučí i „vyčnívat“ v pozitivním smyslu slova, 
což byla například pro nás, začínající podnikatele, důleži-
tá schopnost. S láskou vzpomínáme na doslova rodičov-
skou péči naší třídní učitelky 
paní Tůmové, ale i na inspi-
rativní poškolní debaty s pa-
nem učitelem Klierem, Žákem 
nebo Veberem,“ říkají Diana 
a Roman.  

www.cag.cz
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V
 dnešním BUDlive 
si můžete přečíst 
článek o  historii 
parku Dukelská. 
Jeho podoba se 

má v blízké době změnit. Rad-
nice vypsala zakázku na úpra-
vu parku, které předcházela 
na  místní podmínky poměr-
ně značná veřejná diskuse. 
Na  dotazníkovou akci v  roce 
2019 přišlo téměř 300 odpo-
vědí, proběhlo i  setkání tvůr-
ců projektu s občany v parku. 
Existují webové stránky, kte-
ré se chystané úpravě parku 
na  lokalitu se zpřístupněným 
břehem, s  volnočasovým hři-
štěm a  úpravou pěšin věnu-
jí. Sečteno podrženo – chys-
taná úprava parku nebyla 
žádným bleskem z čistého 
nebe. A  je mi proto záhadou, 
že se letos pár dnů před akcí 
probudili nespokojenci, kteří 
se dali do  psaní petic, sháně-
ní odborných posudků a  sna-
hy projekt úpravy parku zasta-
vit, nebo omezit. Nejčastějším 
argument proti úpravě parku 
je nesouhlas s  vykácením 18 
vzrostlých stromů a  ohrože-
ní kondice zbývajících dřevin 
v  průběhu stavebních prací. 
V  době uzávěrky tohoto čísla 
není znám výsledný efekt peti-
ce, ale dílčího úspěchu nespo-

kojení občané dosáhli. Zamezit 
„prvnímu kácení“ plánované-
mu na únor se podařilo. No, ne-
vím. V principu nemám vůbec 
nic proti občanskému projevu 
a peticím. Mají smysl, protože 
úředníci potřebují cítit tlak li-
dí, který zabrání excesům typu 
nesmyslného kácení stromů 
na  Maláku před několika lety. 
Ale kdo nechá uplynout bez 
většího zájmu dva roky diskusí 
okolo parku Dukelská, aby pak 
vyrazil do  boje za  svou prav-
du v  hodině dvanácté, dělá 
budoucím snahám o veřejnou 
diskusi jen medvědí službu. 
Tato taktika totiž pouze nahrá-
vá střelcům, kteří tvrdí, že pro 
příště bude jednodušší prostě 
přijít s pilou, pokácet a posléze 
jen pokrčit rameny: hmm, sta-
lo se. Jako se přihodilo nedáv-
no například s dubovým stro-
mořadím u Zavadilky.  

Jan Cempírek, vydavatel

K petici Dukelská

Kvíz

Víte, která ulice ...
... v centru města má jen tři 

popisná čísla a nikdo v ní 

nechce bydlet? Odpověď 

na str. 62.

Vizualizace nové 
podoby parku 
Dukelská


