
doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. 

Do AS DAMU jsem se rozhodl opět kandidovat, neboť jsem se ve stávajícím období s jeho agendou 

dobře seznámil, což se samozřejmě hodí i nadále... AS DAMU je důležitým orgánem školy, 

platformou, v níž může docházet i k silné spolupráci nejen mezi pedagogy a studentskou komorou AS, 

což se v současnosti dařilo, ale i vrbou, která dokáže leccos vyslechnout a v rámci svých jasně 

definovaných možností i konat.  Rozhodl jsem se tedy kandidovat podruhé, jelikož lze dále a 

důsledněji tříbit strategie, které nám umožní na DAMU zajištění onoho kýženého klidu na práci, 

vlídné zacházení, bratrství a mír, snahu o prosazení třeba školky pro studenty i zaměstnance, ale i boj 

proti špatným estetickým rozhodnutím či šovinistickým postojům, palčivým školním neduhům. 

Samozřejmě je nutné, aby byla do hry navrácena environmentální agenda, jíž pandemická situace 

vytlačila na okraj zájmu, aby se opět vznesly požadavky různých forem náhrady studentům za 

polovičaté studium během pandemie atd. I proto je v přístupu čili metodě a plánu třeba mít stále na 

paměti slova Mistra Suna (anebo jen praktikovat wu-wej a nechat vše plynout či jen sledovat 

zarůstání polí lebedou): 

Válka je tou největší věcí státu 

místem života a smrti 

cestou k přežití či zkáze 

A tak třeba ji zkoumat 

 

Pět vláken spřádá osnovu 

Z nich splétáme plán 

a rozplétáme podstatu strategie 

 

První se jmenuje Cesta 

druhé se jmenuje Nebe 

třetí se jmenuje Země 

čtvrté se jmenuje Vojevůdce 

páté se jmenuje Metoda 

 

Cesta spojuje mysl lidu s vládcem 

aby s ním dokázal zemřít 

aby s ním dokázal žít - 

bez ohledu na nebezpečí 

 

Nebe předvádí proměny Jin a Jang 

střídání zimy a tepla 

posloupnost ročních období 

 

Země znamená výšku a hloubku 

daleké blízké 

schůdné a neschůdné 

planiny širé a těsné soutěsky 



Země je život a smrt 

 

Vojevůdce znamená moudrost a inteligenci 

důvěru vztah 

chrabrost a přísnost 

 

Metoda znamená důmysl a řád 

v řízení důstojnictva 

v organizaci zásobování 

 

O této pětici vláken  

každý vojevůdce ví 

Zvítězí kdo ji pochopil 

prohrává kdo ji nepoznal 

Jejím pořádáním tvoříme plán 

a dobíráme se podstaty 

 


