
 

Přílohy 

Rozhovor s Josém Judah JIMENEZEM, pamětníkem kampaně Do So 

jméno: José Judah Jimenez 

země narození: Trinidad a Tobago 

věk v době voleb (r. 2010): 17 let 

Do So Campaign cílila na trinidadské prvovoliče, tedy na jedince okolo věku 18–25 let. 
Dotazovaný, José Judah Jimenez, tehdy chodil na střední školu, patřil do střední 
ekonomické vrstvy a byl aktivní v taneční komunitě. 

rozhovor zpracován: v Praze dne 19. 12. 2019 

A1: Můžeš mi prosím popsat nejdříve obecně, co si z této doby pamatuješ? 

Pamatuji si, že šlo o souboj mezi dvěma stranami na Trinidadě, ,,Union”, tedy UNC, 

ti jsou bíložlutí a PNM, červení. 

Co se mi ještě vybavuje je, že tehdy probíhala celá kampaň na Facebooku, hlavně 

přes fanouškovské stránky, ale tehdy ještě nejvíce přes BBM. BBM, tedy Blackberry 

messenger, v té době strašně frčel na Trinidadě, všichni měli Blackberry mobily a na něm 

byla aplikace na textování. Ta aplikace fungovala na tzv. scanning pin a byli přes něj 

posílané zprávy buďto soukromě anebo do skupin, dneska bych to přirovnal třeba k službě 

Imessage od Applu nebo WhatsAppu. Byl to opravdu musthave a dominovalo to mezi 

námi jako hlavní médium komunikace v té době. 

PNM nebyla tehdy skoro vůbec viditelná, bylo o ní málo slyšet, nedocházelo u ní k moc 

shromážděním a tak. Mezi mladými byla asi oblíbenější strana UNC, která víc rezonovala 

s naší generací. Hlásali tehdy ,,Tohle je vaše, vaše země” a tak. Do té doby to bylo spíše, 

že hlas mladých nikoho nezajímal, tohle bylo nové, dávali nám najevo, že nám 

naslouchají, že nás podporují. 

Byla to skvělá doba, díky volbám bylo hodně party a oslav. Kromě toho teda ještě o tom 

mluvili moderátoři v rádiu třeba i o včerejší nebo zítřejší party, pak samozřejmě rádiové 

reklamní spoty, bylo i hodně proslovů kandidátů v televizi během primetimu – zpráv v 7 

hodin večer, dokonce si i pamatuji, že dávali nějaké speciální animované pořady, co se 

týkaly nadcházejících voleb, i jsme měli doma nějakou takovou kazetu. Ve škole pak byly 

vylepené plakáty, které i kolovaly na sociálních médiích. 



 

Celé to vypuklo tak 1 až 2 měsíce před volbami, si myslím, víc ne. Bylo to blízko voleb 

už. Do So byl hrozný trend a všechny nás uchvátil a dostal jako lavina. 

Co bylo smutné bylo, že to po volbách všechno hrozně utichlo, ty akce a nadšení. Možná 

to bylo tím, že byl vyhlášen tzv. SOS Emergency state kvůli vysoké kriminalitě pár 

měsíců na to. Byla to extrémní změna. 

A2: Co byl první moment, kdy jsi poprvé přišel do styku s kampaní Do So? 

Poprvé jsem se střetl s plakáty na ulici. Pamatuji si přesně, jak mě to překvapilo, protože 

to bylo úplně ze dne na den. Večer jsme šli spát, nikde nic, a ráno, když jsem šel do školy, 

všude po ulicích města byly žluté plakáty Do So. Všechny sloupy byly žluté, dokonce 

i na hlavních silnicích mezi městy. 

A3: Jaký jsi z toho měl dojmy? Líbilo/nelíbilo se ti na tom něco? 

Hm, to asi ne. Spíš jsme jen mluvili o tom, jak jsou jejich shromáždění a party oblíbené 

a „in“.  

A4: Spolupracoval jsi ty, anebo někdo z tvého blízkého okruhu přátel, jakkoli 

s touto kampaní?  

Přímo spolupracoval, to ne. Jen jsme šli s proudem, protože jsme chtěli být taky in. Mezi 

mladýma se to hodně šířilo, jako divoký oheň. Všude kolovali virální memes, že mladí 

mají konečně hlas. Bylo to celé hodně přirozené. Samozřejmě měli i svoje oficiální 

webové stránky a profily, to ale nebylo úplně ono. Co se týče jejich shromáždění (rallies), 

byli to spíše mladí lidé, kdo z toho udělali party. Promotéři používali jejich slogan 

a udělali z toho promováním party, nebo tak to na mě aspoň působilo. Pamatuji si i, 

že na dveřích klubů měli plakáty s názvy jako Do So Night atd., až tak to bylo populární. 

T&T je opravdu malá země, informace se šíří rychle a každý zná každého. Hlavně, 

když většina populace souostroví žije v pár větších městech. 

A5: Dokázal bys odhadnout, kolik ze tvých přátel rezonovalo s kampaní Do So? 

Tak 9/10 kamarádů, dokonce i ti, co se odmítali politicky angažovat. Šlo opravdu 

o skupinovou věc. Jako parta kamarádů jsme se s tím identifikovali a podporovali to, žili

tím. Ještě tak 5 let po tom jsme se fotili se zkříženýma rukama.



A6: Vím, jakou má na T&T kultura váhu, hlavně hudba a tanec. Byla 

vyprodukována nějaká písnička přímo pro tuto kampaň? Byla s kampaní Do So 

spojená více nějaká osoba z hudebního světa? 

Písničky byly hodně, teda ty, co na událost voleb nebo na samotnou kampaň narážely, 

zmiňovaly jí. Že by ale byla nějaká oficiální jako hymna kampaně, to si nemyslím. 

A7: Všimla jsem si, že byl i vytvořen oficiální taneční krok Do So. Víš, kdo ho 

vytvořil a o jakou osobu šlo? 

Ten krok vznikl spíše přirozeně. Nebylo to, že by najednou přišel nějaký známý tanečník 

a začal ho vyučovat. Jednalo se o překřížené ruce, které byly různě zapojené 

a modifikované do choreografií. Mělo to hodně variací a bylo spíše bez pravidel. Sám 

bych to popsal spíše jako kombinaci oficiálních známých tanečních kroků, 

ke kterým se přidal tento Do So prvek. 

Šlo o to vyjádřit, že je něco naše. Význam ve spojení s hrdostí a ochranou našeho. 

A8: A co ty významné osoby, byl s kampaní někdo mimo politiku spojen? 

Obecně skoro všichni lokální soca umělci. Ti vždy vystupovali na shromážděních 

a zpívali své písničky, někdy i poupravené pro tu příležitost. Dokonce i mimo zpívání 

někdy burcovali obecenstvo – všechny přítomné na volebních shromážděních. 

A9: Zmínil si letáky ve škole. Byla kampaň ještě nějak přítomna ve školách? 

Ano, říkáme tomu ,,bazaar“. Je to taková školní party, někdy trochu spojená s přednáškou 

na nějaké téma, co trápí mladé. K tomu pak vždycky probíhal i giveaway promo věcí, 

např. jsem dostal Do So tričko. Kromě toho, jak jsem říkal, byly toho plné sousedství, 

jezdila polepená auta, na ulicích promotéři přes mikrofon hlásali informace o kampani 

a vyzývali k podpoře. 

A10: Jaké další komunikační kanály byly využité? 

Rádio, televize a BBM s Facebookem hlavně. Pak jak jsem říkal, na ulici se tomu 

prakticky nedalo vyhnout a časté volební shromáždění, kde každý chtěl být. Opravdu 

dokázali propojit klasické volební shromáždění a naše kulturní oslavy jako fêtes, limes, 

j‘ouverts atd. 

A11: Zmínil jsi také Do So tričko. Pamatuješ si, jaká byla třeba cena a co dalšího se 

dalo sehnat? 



 

Nejsnadněji se věci dali sehnat přímo na shromážděních. Měli hlavně trika, nálepky, 

obědové sáčky a krabičky, kelímky, různé klobouky a čepice, jo a gumové náramky, 

to byl tehdy velký trend. 

A12: Máš tedy dojem, že cílová skupina kampaně byli mladí lidé? Probouzelo to 

nějaké emoce? 

Rozhodně, tajné párty, popř. tajení před rodičemi rozhodně působilo na mladé dospívající 

jedince. Cítili jsme se pak rebelsky a sounáležitě, a k tomu hodně cool. Opravdu jsem tím 

tehdy žili a ovlivňovalo nás to. 

A13: Pamatuješ si i nějakou reakci konkurenční strany PNM? 

Jak se to víc šířilo, PNM přišlo s odpovědí na kampaň Do So, šlo o vizuál, kde se 

stiskávali dvě ruce na červeném pozadí (to je barva strany a zároveň barva trinidadské 

vlajky). Snažili se komunikovat, že Do So vyjadřuje násilí a separaci (překřížené 

vzdorující ruce), zatímco oni lásku a pospolitost (podání rukou). Moc se jim to ale 

nepovedlo, vím, že jsme si mysleli, že jsou trapní. Působilo to na nás, že ví, co chceme 

slyšet a záměrně nás jen balamutí. Dokonce pak i lidé naschvál chodili protestovat 

ve žlutých tričkách na jejich shromáždění. Obrátilo se to proti nim. 
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