
Jmenuji se Ondřej Lukeš a narodil jsem se v roce 1991 v Pardubicích. V roce 2010 jsem 

dokončil studium Gymnázia Dašická. Následně jsem nastoupil na VŠE, kde jsem po půl roce 

skončil. Další rok jsem nastoupil znovu na VŠE, abych opět po půl roce skončil. Poté jsem 

studoval půl roku na FHS UK. Potom jsem nějakou dobu pracoval jako operátor call centra 

České pojišťovny. Následně jsem zhruba rok nedělal skoro nic, jenom konzumoval 

marihuanu všemi možnými způsoby a koukal na filmy. Po roce jsem se probral, a logicky 

nastalou finanční situaci jsem byl nucen řešit tím, že jsem jezdil s českými dělníky do 

zahraničí montovat regálové systémy (také zhruba rok). V průběhu let jsem taky pracoval 

v několika různých barech a na stavbách. Ke studiu na FAMU jsem se dostal v podstatě 

náhodou. Zdánlivě proplýtvanými roky, kterých ale zpětně vůbec nelituju. Naučil jsem se 

diskutovat prakticky s každým, dokážu se vcítit do odlišných perspektiv, pronikat mimo moje 

sociální i myšlenkové bubliny, celkově nebýt rigidní v mém nazírání na svět a taky se dobře 

bavit.  

 

Moje koncepce není politická, jelikož, chápu-li to správně, funkce člena AS by ze své 

podstaty politická být neměla. Moje koncepce je taková, že v případě zvolení do AS FAMU 

budu ke každému jednotlivému bodu přistupovat maximálně zodpovědně a svědomitě, a že 

ve funkci senátora nebudu hájit zájmy ani své, ani své katedry, ani jakéhokoliv názorového 

uskupení, ale zájmy školy jako takové, a hlavně zájmy studentů, pro které tu škola je, a kteří 

by měli všichni bez výjimky mít právo na to, aby byl jejich hlas slyšet (mají-li o to zájem). A 

je úplně jedno, jestli se někomu jinému zdá zrovna onen jejich konkrétní problém marginální. 

Chtěl bych, aby každý věděl, že pokud se cítí utlačovaný nebo by chtěl na škole třeba něco 

změnit, může se na mě kdykoliv obrátit (a to i v případě, že do AS zvolen nebudu).  

 

Osobně jsem se dříve z pozice běžného studenta aktivně snažil zabývat některými tématy, 

týkajícími se základního chodu školy, nad kterými mi zůstával rozum stát. Například: „Proč 

nemůžeme mít normální webovky?“ nebo „Proč mají na DAMU a HAMU studentskou slevu 

na jídlo, ale v Klubu FAMU to nejde?“ S pandemií vyvstaly větší problémy, ovšem rád se 

k těmto tématům v budoucnu ještě vrátím. Momentální bezprecedentní situaci zvládá škola, 

dle mého, v rámci možností dobře. Osobně mi možná chybí trochu větší snaha v rámci péče o 

duševní zdraví studentů (např. skrze různé moduly), která je nyní důležitá víc, než kdy jindy. 

Rád bych se zasadil o větší aktivitu školy v tomto směru.  

 

Na závěr bych se rád krátce vyjádřil k současné „situaci“: Nedávno se mi do rukou dostala 

Tibetská kniha mrtvých. Jejím Alternativním názvem je „Vysvobození v Bardu skrze 

naslouchání“ - Vysvobození z věčného koloběhu života a smrti skrze naslouchání. Možná je 

to naivní, ale rád bych apeloval na to zkusit něco podobného i u nás na škole – vysvobození 

z věčného koloběhu řešení stále stejných kauz a konfliktů skrze naslouchání. Zkusit být vůči 

sobě shovívaví, vzájemně se respektovat i když spolu nesouhlasíme, nežít v minulosti a 

starých křivdách. Na FAMU jsem potkal hrozně moc skvělých lidí napříč katedrami, a 

vždycky mě fascinovalo, jak nezištně jsou si skoro všichni ochotní vzájemně pomáhat, když 

je to potřeba. A já doufám, že jednou budu jednou na naší školu vzpomínat spíš takhle, než 

jako na instituci plnou individualistů, kteří si nejsou schopni naslouchat.  
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