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Michaela Kokošková:

Srdce s láskou darované
překračuje pomyslné „mantinely“
Mgr. Michaela Kokošková je učitelkou
na ZŠ Masarykova ve Zruči-Senci v okrese
Plzeň-sever. Letos s devíti žákyněmi 9. B
přebíraly ve Studiu Ypsilon ocenění za 3. místo
v soutěži Srdce s láskou darované 2014. Jejich
Srdce pro Unii neslyšících oslovilo porotce
originálním nápadem a zpracováním.

„Chtěla jsem vám poděkovat za zrealizování soutěže Srdce s láskou darované.
Samotné vyhlášení vítězů v Ypsilonce mě i paní třídní učitelku dívek z 9. B
dojalo. Velice se mi líbí, že se nejednalo o ,samoúčelnou‘ soutěž, naopak, že
měla další pokračování, překračovala jakési ,mantinely‘, které většina soutěží
má. Všem zúčastněným poskytla tato akce mnoho výzev, zkušeností a nezapomenutelných vzpomínek, ke kterým se většina ráda vrátí. Navíc se mnohým naskytla možnost skutečně se zamyslet nad podstatnými věcmi (i když
ne vždy zcela radostnými), a to je pro mladé lidi důležité.“

Jana Vočková:

Podařila se nádherná věc
MUDr. Jana Vočková celý život pomáhá léčit
pacienty s onkologickým onemocněním.
V současné době už je v důchodovém věku,
ale stále ještě pracuje jako radiační onkolog
v onkologické ambulanci SPEA Olomouc.

„Po přečtení časopisu AGE 1‒2/2015 jsem zůstala v němém úžasu. Podařila
se vám nádherná věc. Soutěží Srdce s láskou darované jste dokázali, že děti
v Česku nejsou nevšímavé, lhostejné ani netečné k osudu svých kamarádů,
nemocných nebo opuštěných dětí. Mají rády své učitele a váží si rodičů i seniorů. Dokázaly to svými nádherně zpracovanými příběhy a krásnými srdci
vyrobenými s překvapivými nápady. Tato srdce děti jistě darovaly s upřímnou
láskou a také s vírou, že obdarované nejen potěší, ale i povzbudí v jejich často
nelehké životní situaci. Věřím, že z takových dětí vyrostou krásní, vzdělaní
a ohleduplní jedinci. Přeji soutěži mnoho dalších pokračování.“

Jan Schmid:

Vítám pokračování soutěže
pro dětské týmy
Profesor Jan Schmid je český režisér, herec,
kulturní publicista, textař, výtvarník, ilustrátor,
scenárista, dramatik, divadelní manažer
a organizátor a divadelní pedagog. Studio
Ypsilon založil před padesáti lety a po celou
dobu usiluje o jeho naprosto originální,
nanejvýš tvůrčí a poetický charakter založený
na kolektivní improvizaci vynikajících
hereckých osobností.

3 / 2015

„Vítám další pokračování týmové dětské soutěže Srdce s láskou darované
s myšlenkou někoho obdarovat a vyjádřit mu svůj obdiv, ale především s výsledkem vytvořit umělecké dílko na toto téma, jež pak udělá dotyčnému radost a také bohatě vypoví o stavu a samotném tvůrčím procesu dotyčné skupiny mladých autorů. Divadlo Studio Ypsilon bude opět rádo patronem jako
v úspěšném minulém ročníku.“

ÚVODEM

O hokeji a úsměvu
Kdo mě zná, ví, že nejsem žádná hokejová fanynka. Hokej mě vlastně běžně nezajímá, v životě
jsem nebyla na extraligovém utkání a ani se tam
nechystám. Snad jen když hrají naši hokejisté na
olympiádě nebo na světovém šampionátu, sedám
občas k obrazovce u některých klíčových zápasů.
Letos jsem ale tu hranici překročila. Atmosféra
velkého očekávání, která s přibližujícím se datem
zahájení pražského mistrovství světa houstla den
ode dne a ve finiši doslova od hodiny k hodině,
nakonec dostala i mě. Chtěla jsem vidět aspoň
jedno utkání „naživo“. A šťastnou shodou okolností jsem se natrefila k tomu z našeho národního hlediska nejvydařenějšímu – k vítěznému
čtvrtfinálovému duelu s Finy. Poprvé v životě
jsem se octla přímo v epicentru hokejového dění.
A jsem ráda, že jsem tam byla.
Jak moc a jak hezky fandili lidé přímo ve vysočanské hale, muselo být zřetelně vidět (a slyšet!)
i z televize. Jenže být součástí té atmosféry, jedním z více než sedmnácti tisíc jejích subjektů, to
je jiná káva. A úžasný zážitek. Protože všichni
kolem mne spontánně a neúnavně naplňovali
skvěle zvolené motto tohoto pražského šampionátu ‒ hockey and smile ‒ až i mne naladili na
svou vlnu.
Přiznám se, že mě překvapili. Slyšela jsem spíš
hodně o tom, jak dovedou mnozí fotbaloví fandové (pokud se jim dá tak říkat) svým řáděním
v hledištích stadionů dávat najevo spíš než lásku ke svým klubovým barvám zavilou nenávist
k soupeři, ať je jím toho dne kdokoliv. Tady se
fandilo jinak. Vesele, úsměvně, veskrze pozitivně.
Nebylo možné se nepřidat, i když před organizovaným poskakováním jsem přece jen přibrzdila.
Ale popravdě, přímo na místě pochopíte, že i na
něm něco je. Něco ohromujícího. Uvnitř kotle
poznáte, jakou vytváří pozitivní energii.
Toho večera hráli naši skvěle, Jaromír Jágr nejskvěleji, postoupili mezi čtyři nejúspěšnější týmy
turnaje a lidé si to jaksepatří užívali. Když se rozcházeli do noční Prahy, bylo všude vidět radost
a slyšet šťastný smích.
Jenže ti lidé tak fandili, i když se mužstvu vůbec
nedařilo. A stejně vstřícně se chovali taky k soupeřům našeho mužstva! Potvrdili mi to i ti, kteří hokejové dění sledují mnoho let. Třeba můj
tchán, který na hokej chodí už bezmála sedmde-

sát let a o jeho české historii napsal sedm knih.
Říkal, že ze všeho nejvíc mu ta letošní atmosféra připomínala štvanický zimní stadion z února
1947. Jako kluk, kterému táhlo na jedenáctý rok,
byl u toho, když náš tým poprvé získal pohár mistrů světa. Jen těch fanoušků bylo letos mnohem,
mnohem víc – a té nádherné euforie jakbysmet.
Světové hokejové klání je za námi. A i když naši
nakonec žádnou medaili nezískali, přece jen si
Česko jeden rekord připsalo. Letošní mistrovství
světa v Praze a Ostravě bylo nejnavštěvovanější v historii – 64 zápasů navštívilo přes 740 tisíc
fanoušků. A jejich energie doslova omráčila celý
hokejový svět.
A tak si říkám, jak by bylo krásné, kdyby se ta
energie alespoň zčásti přelila i do našich dalších
všedních dnů. Kdybychom se na sebe dál usmívali, dělali si radost a pozitivně se dokázali postavit všem štrapácím, které před nás občas život
a doba postaví.
Na stránkách našeho časopisu se o to budeme dál
snažit. Posuďte sami, zda se nám to daří.
Jana Jenšíková
P. S. A jestli nadšení z mistrovství odláká pár stovek, nebo alespoň desítek kluků a holek od počítačů ke sportu, budeme mít další důvod k úsměvu.
3 / 2015
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6 FEJETON

EPIŠTOLY
Nejen o balvanu

Dávno nevím, proč jsem vlastně začal pár kroků od chalupy hloubit jámu
právě na tom místě. Zato mám podnes v živé paměti, jak ostří krumpáče kříslo
o kámen, až mi od násady v dlaních zabrnělo. Zkusil jsem kopnout o pár pídí
dál, potom znovu a ještě jednou… Pokaždé jsem narazil na tu samou překážku
a uslyšel ten samý zvuk.

Nevíš,
kdo je tvým
opravdovým
přítelem,
dokud se
s tebou
neprolomí
led.

Takový šutr! Původní záměr byl rázem ten
tam. Když jsem očistil celou horní plochu
nečekané překážky, ležel přede mnou nepravidelný kamenný kruh o průměru tak asi tří
čtvrtí metru. Který opravdový chalupář by se
lhostejně obrátil zády k takovému objevu?
„Páni, to je senzační placák,“ zhodnotil situaci
přivolaný syn. „Poklad pod ním nebude, na to
nejsme dost klikaři. Ale jen proto ho tu přece
nenecháme jen tak v zemi!“
Poklad pod kamenem vskutku nebyl. Ale to
jsme zjistili až mnohem později. Protože když
jsme kolem kamene odkopali a odryli dost
země, abychom mohli pořádně zapáčit, znovu a znovu jsme naráželi na tvrdou překážku.
„Houby placák,“ opravil se syn. „Jsme na skále.“ Ale i to byl mylný odhad, jak se prokázalo
dalším kutáním.
Za plotem už drahnou chvíli postával soused.
„Vykašlete se na to, blázni, a pojďte na pivo,“
navrhl. Ale současně už otvíral vrátka a hrnul
se k nám. „Dej sem ten krumpáč, ještě si s ním
něco uděláš.“
Už jsme si zvykli, že místní lidé takhle hodnotí mnohé naše neobratné snažení. A že
to vůbec nemyslí zle. K chlapské práci prostě patří hec. V pravý čas spolehlivě podepře upadající náladu.
A tak jsme ryli a kopali do šíře i do hloubky
a přitom do sebe vzájemně rejpali tak dlou-
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ho, až jsme stáli po pás v jámě kolem balvanu
jako hrom, se kterým se stále ještě nedalo ani
hnout. To už nás posílil další soused. Žena pobíhala kolem a jásala nad kamenem: „Je nádhernej! Ten musíte dostat ven.“ Syn se na ni
dlouze zahleděl: „Báječnej nápad, mami. Fakt
dost dobrej. A my jsme si chtěli ten šutrák
jen pořádně okouknout ze všech stran a potom zase zahrabat.“ Bystře odhadla chvíli pro
ústup. „Jdu vám udělat kafe,“ řekla. „Teď ne!“
zavrčeli jsme jako jeden muž. Skopali jsme
povlovný svah, po kterém jsme chtěli balvan
vyvalit z jámy. Už jsme s ním i drobet pohnuli,
ale to bylo tak všechno.
Abych to neprotahoval: druhý soused skočil
pro třetího, a ten v cuku letu přijel s traktorem a hromadou řetězů. Dál už to šlo jako
po másle. Když bylo po všem, opláchli jsme
se, dali si tu kávu, vyrazili na pivo a setrvali
v hospodě v delším srdečném rozhovoru, jak
říkávají politická komuniké. V našem případě
to byla pravda.
Když jsme u politiky: v souvislosti s chalupařením jde jedna řeč, že lidé prchali na chalupy před všudypřítomnou totalitou. Že se tam
jezdili ponořit do hlubiny klidu a bezpečí. No,
nevím, neviděl bych to politicky… Důkazem
budiž skutečnost, že chalupaření s novým režimem rozhodně nevymřelo, dokonce jsem
nedávno zaznamenal jakýsi průzkum, že nejčastější dovolená v Čechách je právě na chalupě…
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A za sebe samého mohu s jistotou říci, že
mou hlubinou bezpečí, opřenou o pevnou
rodinu a dobré přátele, nikdo moc nikdy
nepohnul ani v Praze. Jestli někdo věří, že
o víkendech nebo o dovolené na chalupě
vzdoroval totalitě, ať si té iluze užije. My, lidé
z velkoměstského činžáku, jsme prostě jednoho dne chtěli mít pár kroků na zahradu a do
lesa. I za tu cenu, že si pro ty krásné chvíle budeme jezdit dost daleko. To jsme hledali. A našli, o tom nic.
Navíc jsme přitom jaksi mimochodem
objevili i něco ještě mnohem pěknějšího a neskonale cennějšího. Něco, co nás
tam připoutalo daleko pevněji a natrvalo.
Opravdové sousedství, ve kterém lidé nežijí jen vedle sebe, ale pospolu. Vzájemnost.
Solidaritu v tom nejčistším a nejpravějším
slova smyslu.
„Nevíš, kdo je tvým opravdovým přítelem,
dokud se s tebou neprolomí led.“ Kdesi jsem
četl, že je to eskymácké přísloví. Možná je,
možná není, vzal to čert. V každém případě
je to moudrá věta. A nemusí jít vždycky hned
o život. Ono docela stačí, aby technicky zcela nenadanému člověku v té divočině začalo
zčistajasna stávkovat auto. Nebo aby si třeba
jen zlomil vrták patnáct kilometrů od nejbližšího obchodu s kutilskými potřebami a ještě
k tomu v neděli.

na samém kraji civilizace prostě víc potřebují jeden druhého. A tak se v tom odmalička
učí bruslit.“ Nic nového pod sluncem. To platí
také o nenechavém chytráctví, které dokáže
shodit kohokoliv a cokoliv.
Copak jeden druhého potřebujeme jen
někde na samotě u lesa?
Ale zpátky ke kameni. Stojí uprostřed našeho trávníku. Už jsme vyslechli i to, že tam trčí
jako pěst na oko. Aťsi. My víme, že tam není
jen proto, aby se na něm slunily naše kočky.
Cosi nám každý den znovu připomíná.
Klidně si pro mne za mne myslete, že jsem si
pracně vykoumal pointu příběhu o balvanu.
Ale je pravda pravdoucí, že má z jedné strany
zřetelnou podobu lidského srdce. Kdo nechce věřit, ať nevěří. Neubude.
Text: Miloslav Jenšík
Foto: Shutterstock

Čím víc kde
dávají lišky
dobrou noc,
tím víc je
tam doma
samozřejmá
přátelská
vzájemná
pomoc.

Čím víc kde dávají lišky dobrou noc, tím víc je
tam doma samozřejmá přátelská vzájemná
pomoc. Nebo třeba dobrá rada. Jenom nesmí
být člověk moc cimprlich, protože tam se na
to nehledí. Tam vám nikdo neřekne: „Poslyšte,
příteli, opravdu nemám v úmyslu se vás jakkoli
dotknout, ale mám-li být upřímný, nemohu se
zbavit dojmu, že si nepočínáte příliš racionálně.“
S tím se rozhodně počítat nedá. Spíš uslyšíte:
„Ty moulo, co se to toho pouštíš, když nevíš jak?
A ještě ke všemu nemáš ani pořádnej vercajk! To
by tě ubylo, kdyby ses přišel poradit nebo říct,
abych ti s tím píchnul?“ Nepochybně by se to
dalo vyjádřit i decentněji. Ale proč, proboha?
Jsou chvíle, kdy pár dalších rukou nebo
půjčené nářadí jsou nad všechny zdvořilostní ﬂoskule, které kdy kdo vymyslel.
A které jsou koneckonců pro kočku i tehdy, když právě neteče do bot.
Už slyším všeznalé skeptiky, kterých je všude
kolem nás jak naseto: „No, a co má být? Lidé
3 / 2015
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ROZHOVOR

Dalibor Štrunc:

Učím a učím se
Pokud hodně
dávám, vrací se
mi víc, pokud
chápu, jsem
chápán, pokud
naslouchám,
bývám vyslyšen.
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Není to tak dávno, kdy jsem zažila jeden z těch koncertů, co člověka doslova
chytí za srdce a odnese někam do vlastního nitra, do oceánu vzpomínek
a hlubokých emocí. Moravský komorní orchestr skvostně doprovázel mladou,
krásnou a talentovanou cimbalistku. Premiéru měla skladba „Malované na
cimbál“, kterou napsal Dalibor Štrunc, člověk s cimbálem propojený tělem
i duší. Seděl tehdy v hledišti a soustředěně sledoval výkon své žačky Barborky.
Už tenkrát mne napadlo, že bych ráda věděla, jaký prožívá v tu chvíli pocit.
Učitel, jehož žák vystupuje na pódiu, skladatel, který právě stvořil nové dílo,
muzikant, který hudbu miluje a pro hudbu žije. A tak stoupám po starém
schodišti konzervatoře a vdechuji atmosféru plnou útržků hudby. Mířím do
cimbálové třídy, kde proti sobě sedí učitel i žačka, každý u jednoho cimbálu.
Celá místnost je prosycena neuvěřitelně vlídnou, jiskrnou a milou atmosférou.
A já se mohu ptát.

AGE

Co se vám tehdy honilo během koncertu
hlavou?
DALIBOR: Bylo toho hodně. Jednak jsem v duchu opečovával Barunku, aby dovedla svůj výkon
do zdárného konce, aby se jí nesvazovaly ruce
tím, že je to premiéra, že hraje skladbu svého
kantora, i tím, že koncert nahrával Český rozhlas.
Těch „tížidel“ pro nás oba byla celá řada, zároveň
jsem však byl pyšný na to, jak studenti i ona skvěle hrají, a koneckonců i na samotnou skladbu. Je
to povznášející pocit, když poprvé slyšíte něco, co
vám dalo velké úsilí i kus veliké radosti. Nevěděl
jsem samozřejmě, jak to dopadne a jak to lidé
přijmou. V oblasti vážné hudby to byl můj první výraznější počin. Nakonec to bylo jedno velké
potěšení. Ten večer byl odměnou za moji pedagogickou i autorskou činnost zároveň. Barča byla
pro mne v tomto případě velkou inspirací a spouštěčem stavidla, které muzikant potřebuje otevřít,
aby něco takového stvořil a dotáhl do konce.

že díky tomu je lidová hudba mým nejsilnějším
inspiračním pramenem. Můj přístup k cimbálu
byl trochu komplikovanější. U nás doma se totiž dědily housle. Starší bratr hrál na housle a já
jsem vnímal tak trochu bolestivé lekce, kterými
u otce procházel. Bolestivé hlavně v tom smyslu,
že housle zpočátku neznějí moc příjemně. Už
v šesti letech ve mně bujela vzpurná myšlenka, že
já na housle hrát nebudu. Rodiče mi dali na výběr
a já jsem si s jasným přesvědčením vybral cimbál.
Líbil se mi, přitahoval mě.

Jaké to je hrát skladbu, kterou složil váš
pan profesor, a zároveň vědět, že poslouchá
v hledišti?
BARBORA: Pokud bych si měla vybrat jediného
člověka, kterého bych v tom sále chtěla, byl by to
právě pan profesor. Je to jeho skladba, pracovali jsme na ní spolu, propojili jsme své myšlenky
a srdce, abychom ji dotáhli k dokonalosti. Je to
krásný pocit, když vím, že tam sedí a že ode mne
ani nečeká absolutní bezchybnost. Samozřejmě,
že si oba vždy přejeme, aby se to povedlo. Ale vím,
že ty společné hodiny práce nám nikdo nevezme,
ať už se to více podaří dnes, nebo jindy. Ve chvíli, kdy člověk cokoliv tvoří, by to neměl dělat pro
dílo samotné, ale pro pocity, které z něj plynou.

BARBORA: Já jsem začínala jako klavíristka.
Hrála jsem také na flétničku v cimbálové muzice. Jednou mi pan ředitel František Říha, který
cimbálovku vedl, navrhl, zda nechci začít chodit
na hodiny cimbálu do nově otevřené třídy ve Veselí nad Moravou. Tehdy odcházela cimbalistka
z muziky a bylo potřeba ji nahradit. Řekla jsem
si, proč ne? Bylo mi tehdy dvanáct. Nepocházím
z typicky muzikantské rodiny, maminka a dědeček sice prošli hudební školou, ale to bylo vše.

Cimbál má zvláštní fluidum

9

U mých žáků tohle není úplně pravidlem. Někteří
vyrůstali ve velmi hudebním prostředí, ale jsou
také případy, kdy si děti ten nástroj vybraly úplně
samy, nezávisle na tom, že by se inspirovaly u rodičů. Cimbál má zvláštní fluidum, specifickou
barvu, nespočetné výrazové možnosti. Pokud vás
jednou vtáhne do svého kouzelného světa, není
cesty zpět.

Všechno souvisí se vším

Vše má svůj
čas, a když
člověk dělá věci
poctivě, tak se
mu to vždycky
nakonec vrátí.

Jak se stane, že se z aktivního a úspěšného
hráče stane pedagog?
DALIBOR: Jako kluk a student této své alma
mater jsem si přál hrát v BROLNu a v Javorech,

U cimbálu zřejmě platí víc než u jakéhokoliv
jiného nástroje předávání „z otce na syna“,
velká inspirace z vlastní rodiny. Jak to bylo
u vás? Vycházejí všichni vaši žáci z rodin, kde
cimbál už dávno byl?
DALIBOR: Je nesmírně důležité, v jakém prostředí člověk vyrůstá. Formuje ho totiž, ať chce
nebo ne. Já jsem měl velké štěstí, že jsem se narodil do rodiny zanícených folkloristů. Maminka
byla zpěvačka a tatínek dlouholetý primáš rožnovského souboru Radhošť. Lidovou písničku
jsem tedy sál od stejného momentu jako mateřské mléko. Rodiče mne brali na svá vystoupení,
zpívalo a hrálo se doma, v autě a při jakékoliv
rodinné oslavě. To je přesně ten vklad, který do
sebe člověk dostává, aniž by o tom věděl. Myslím,
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Dalibor Štrunc (48)
je jedním z nejžádanějších
českých cimbalistů, působí
také jako hudební skladatel,
textař, zpěvák a pedagog.
Svou koncertní činnost
kombinuje s pestrou
studiovou prací, od roku
2000 vyučuje hru na cimbál
na brněnské konzervatoři.
Věnuje se interpretaci
nejen lidové, ale i vážné
hudby, pravidelně nahrává
ﬁlmovou a televizní hudbu.
Jeho cimbál zní v několika
desítkách zahraničních
i českých ﬁlmů a inscenací.
Po návratu do Brna v roce
1992 střídá angažmá
v několika souborech
současně: v Javorech Hany
a Petra Ulrychových, BROLNu
a vlastním uskupení Cimbal
Classic. Spolupracuje s řadou
špičkových hudebních těles,
mj. také s Filharmonií Brno.
Jako interpret je výrazným
a osobitým představitelem
moravské cimbálové
tradice, na první poslech se
odlišující od dalších středoa východoevropských
cimbalistů. Jeho prokázaná
hráčská zdatnost inspirovala
i několik současných
skladatelů vážné hudby, kteří
mu věnovali některá svá díla.
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případně zahrát si s filharmonií či jinými uskupeními, natáčet hudební nosiče nebo hrát na
velkých scénách. To všechno se mi měrou vrchovatou splnilo, ale že jednou budu učit na konzervatoři, že mě to bude nesmírně bavit a naplňovat,
na to bych nevsadil ani zlámanou grešli. Říkám
tomu s oblibou aristokratický koníček a jsem tam
rád. Mám kolem sebe mladé lidi a s nimi se v čase
vracím zpátky. Nejen profesně, ale i lidsky. Poznal
jsem, že všechno souvisí se vším. Pokud hodně
dávám, vrací se mi víc, pokud chápu, jsem chápán, pokud naslouchám, bývám vyslyšen. Učím
a učím se. Vracím, co jsem se dostal a dlužím.
Možná i předávám to, co jsem nestihl či neuměl
dát vlastním dětem. Je to poslání bez velkého
potlesku a tučných odměn, ovšem s o to větším
smyslem. To, že mám všechny své žáky a práci
s nimi upřímně rád, je pocit k nezaplacení.
Studentům konzervatoře je víc než 15 let.
Znamená to, že už zřejmě mají za sebou
„kritické období“, kdy chtěli s hraním na
nástroj z nějakého důvodu skončit. Má tohle
období každé dítě, které se učí na něco hrát,
byť je talentované? Měl jste ho i vy? Jak ho lze
zvládnout?
DALIBOR: Tímto obdobím si asi projde úplně
každý. V raném dětství mají děti své sny a přání a říká se, že pokud má člověk sen, má také
potenciál ho uskutečnit. Věřím tomu, protože já
jsem si už v šesti letech přál být zpěvákem a ze
svého záměru dělat muziku jsem vlastně nikdy
neustoupil. Velmi pak záleží na tom, jakého pedagoga dítě potká. Na jeho přístupu, empatii,
citu a schopnosti rozpoznat talent a další předpoklady. V začátcích jsem měl štěstí na milou
a kultivovanou paní učitelku, která, přestože
jsem byl rošťák par excellence, se mnou uměla
pracovat s trpělivostí a láskou. Jenže pak musela odcestovat do zahraničí a objevil se pan
učitel, se kterým jsem si naopak vůbec nesedl,
který pro moji chlapeckou duši neměl pochopení. Celé čtyři roky jsme vedle sebe žili jenom
z donucení. Do hudebky jsem tenkrát chodil jen
proto, že to chtěli rodiče.
Naštěstí přišly události, které většinou rozhodují
o nasměrování člověka k jakémukoliv koníčku,
zálibě, potažmo profesi. Začal jsem poslouchat
muziku, která mě bavila, a na rok se v pravou
chvíli vrátila moje paní učitelka a připravila mě
na přijímací zkoušky na konzervatoř. Nevěřím
na náhody, myslím, že vše je někde napsáno, a tohle byl jeden z takových „osudových“ momentů.
U svých studentů pozoruji drobné krize, které ale
spíš souvisejí s dospíváním a s různými životní-

mi situacemi, nejsou to krize vyloženě hráčské.
Někdy se na chvíli přestane dařit. Žák si přestane
věřit, vidí, že spolužáci postupují rychleji, a může
mít pocit, že je něco špatně. Snažím se je vždy
uklidnit, vše má svůj čas, a když člověk dělá věci
poctivě, tak se mu to vždycky nakonec vrátí.
BARBORA: Já jsem měla takové krizové období ve třinácti čtrnácti, hned na začátku hraní na
cimbál. Po dvou letech etud a stupnic a různých
povinných cvičení jsem si řekla, že to vůbec
není to, co bych chtěla dělat. Já jsem si chtěla
umět něco zahrát. Mamince jsem oznámila, že
už na cimbál nebudu chodit. Měla jsem však
velmi vřelý a přátelský vztah s paní učitelkou
Múčkovou. Maminka byla výborný psycholog,
protože mi tehdy řekla, že to půjdu paní učitelce
oznámit sama. Když jsem přišla do hodiny, promítlo se mi v hlavě celé to dvouleté úsilí, uvědomila jsem si, že to vlastně nebylo tak špatné a že
bych jen měla paní učitelce říct, kam bych to
své úsilí chtěla směřovat. Nakonec jsme si spolu
sedly a o všem jsme si popovídaly. Paní učitelka
se pak vždy snažila, abychom společně vybraly
to, co mi nejvíce sedne, co se mi bude líbit. Ta
volnost pro mne byla důležitá.

Funguje klima důvěry
Osobnost učitele a způsob jeho práce mají
na studenty zásadní vliv. Co se vám nejvíc
osvědčuje?
DALIBOR: Svým žákům se snažím rozumět, vžít
se do jejich pocitů, vzpomenout si na to, co pro
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mne bylo tenkrát, když jsem byl v jejich věku,
důležité. Přistupuji k nim jako k lidem, kteří tady
a teď žijí nějaký život a já ho žiju s nimi. Té profesní stránce dávám tak půlku, protože si myslím, že
pokud bychom spolu nekomunikovali a nepoznali se, tak by stejně něco drhlo. Muzika je o uvolněnosti, o přirozenosti, o tom, že když se člověk
v nějaké situaci cítí dobře, tak ta radost z něj jde
ven, dokáže ji rozdat, a to přesně je potřeba. Máme
tedy spíš kamarádský vztah, který cíleně buduji.
Ne proto, abych si žáky získal na svoji stranu, ale
proto, že i já se v tom procesu chci cítit přirozeně.
Klima důvěry funguje víc než nějaká přísnost, než
dril, než jenom věčné debaty o muzice. Na škole
tohoto typu a vlastně nejen tady by se člověk měl
rozvíjet i po jiných stránkách. Muzikantská osobnost vyžaduje, aby se v ní pěstoval cit, harmonie,
láska. Pokud má být muzika pravdivá, je potřeba
všechny tyto věci rozvíjet.
Čím vám váš učitel nejvíc pomáhá
překonávat nesnáze a získávat novou chuť do
hraní?
BARBORA: Je to přesně tím způsobem, jakým
vyučuje. Má k nám přátelský, otevřený vztah.
Konzervatoř rozvíjí mimo jiné i moji duši a základní přirozené lidské vlastnosti. Pan profesor
mi je ukazuje, otvírá, vede mé cestičky a dělá
to vlastně nenápadně. Tím, že se otvírám sama
sobě, otevírám se vlastně hudbě a to mi dává
novou chuť hrát. Objevuji v sobě prameny, po
kterých se pak svezu a už jsem v řece a plavu.
Je to moc krásné a přirozené. Druhou věcí je
absolutní důvěra a pochopení pro nezdary. Pan
profesor mě učí vnímat, že vše je tak, jak má být,
a že i nezdar je další cesta k úspěchu.
Dnes mají mladí lidé neomezený přístup
k nahrávkám různé kvality. Jak jim pomáháte
se v tom vyznat a rozpoznat správný směr?
DALIBOR: To je hodně důležitá otázka, protože každá mince má dvě strany. Dnes skutečně
existuje obrovské množství informací, které
jsou volně k dispozici. Jezdím po soutěžích
a vidím, jak hrají i menší děti v cimbálových
muzikách. Zdá se mi, že se díky napodobování „vzorů“ trochu ztrácí osobnost jednotlivých
hráčů. V něčem se zhlédnou a tím pádem nezačnou hledat svůj vlastní zdroj, na který by
se měli napojit, aby dokázali dát výpověď své
muzikantské duše.
BARBORA: Většinou se mezi sebou známe, předáváme si různé informace, doporučujeme si
nahrávky. Vedli mne vždy i učitelé, ukazují, kdo
je nejlepší v jednotlivých stylech hry. Nechám

se inspirovat, ale mnohem víc se snažím hledat
sama sebe.
Jedním z témat tohoto vydání AGE je
„Nevyhazuj staré pro nové“, jak se na toto
tvrzení díváte?
DALIBOR: Obecně je potřeba mít na paměti, že
všechno nové bude jednou staré, a tak si važme
všech svých přítomných okamžiků. Ony určují,
co z našich životů bude k zahození.
V našem časopise zanedlouho vyhlásíme
druhý ročník literárně-výtvarné soutěže
pro děti Srdce s láskou darované. Děti
budou opět společně vyrábět srdce
a přemýšlet, komu je dát. Komu byste
ho darovali vy?
DALIBOR: Nezávisle na sobě nás s Barčou napadlo, že bychom to srdce dali všem učitelům,
kteří tím srdcem skutečně učí, a všem těm žákům, kteří ještě nepotkali v životě někoho, kdo
to jejich srdce někam povede.
Za všechny děkujeme a přejeme vám ještě
hodně krásných hudebních zážitků.
Text a foto: Vlasta Piskačová

SLUNOHRANÍ
AGE je opět jako mediální partner u toho
Šestý ročník Novoměstského Slunohraní přinese
letos kromě hudebních workshopů zaměřených
na komorní hudbu sérii tří koncertů pod širým
nebem. Na nádvoří Horácké galerie v Novém
Městě na Moravě zazní 8. 7. podmanivý hlas
jazzové zpěvačky Melanie Scholtz, 9. 7. se mohou
posluchači těšit na osobité vystoupení houslistky
a zpěvačky Ivy Bittové. Slavnostní závěrečný
koncert otevře 10. 7. Janáčkovo kvarteto, které
ve spolupráci s Bohuslavem Matouškem zahraje
Dvořákův Smyčcový kvintet Es dur. Druhá
polovina koncertu bude patřit Letnímu orchestru.
Ten bude tradičně složen ze všech účastníků
smyčcových workshopů. Kromě skladeb Antonia
Vivaldiho přednese pod taktovkou Richarda
Kružíka také koncertní fantazii pro cimbál
a orchestr „Malované na cimbál“ Dalibora
Štrunce. Na cimbál bude hrát Barbora Jagošová.

Barbora Jagošová (23)
je výraznou představitelkou
mladé nastupující generace
moravských cimbalistů,
kteří mají talent, chuť
i všechny další předpoklady
emancipovat cimbál na
úroveň nástrojů s daleko
bohatším historickým
uplatněním. Souběžně
se studiem na brněnské
konzervatoři začala
studovat i bohemistiku
na Masarykově univerzitě.
Je členkou a sólistkou
nadžánrové brněnské
kapely Cimballica. Jako
citlivá interpretka soudobé
hudby se věnuje propagaci
cimbálu i v samostatné
koncertní činnosti po
celé České republice i na
Slovensku a uvádí v život
skladby zejména současných
moravských autorů.

www.slunohrani.cz
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V pěti se to lépe táhne
Zlatníci, šperkaři, cizeléři a vůbec umělečtí řemeslníci; výrobci nejvyšších
státních vyznamenání i uměleckých šperků stejně jako nejrůznějších
insignií – univerzitních i řádových, plaket, replik korunovačních klenotů,
kování na vzácné historické faksimile, ale třeba i designových log
a odznaků, zlatých šperků s kameny i bez, a dokonce též uměleckých křížů
na stará boží muka – to vše a mnoho jiného se vejde pod jméno Triga.
Pod název neobyčejné pražské rodinné ﬁrmy Kazdů. Její příslušníci jsou
navíc milovníky neobvyklých sportů: dlouholetí mistři světa v kick-boxu
i full-contactu či milovníci letů na motorovém rogalu.

Jak to začalo
Petr Kazda, zakladatel a dnes jediný šéf pražské
společnosti Triga, v rámci tradičních uměleckých
řemesel mnohaoborový fachman, se narodil před
65 lety ve východočeském městečku Železnice.
Vychodil tu základní školu, aby roku 1965 nastoupil na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově do čtyřletého oboru rytec kovů s maturitou.

Rodinný tým Kazdů

„Po maturitě jsem sháněl zaměstnání,“ vzpomíná, „chtěl jsem rýt známky, což mi ale nakonec
nevyšlo. Nastoupil jsem tedy do Uměleckých
řemesel na Žižkov, do medailérské dílny k panu
Podivínovi. Mezitím jsem dělal dvakrát přijímačky na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou k panu profesorovi Nušlovi.“

Opakovaně to nevyšlo, neboť mladý a nadějný
výtvarník Kazda neměl ten správný sociální
původ: tatínek byl totiž živnostník. A tak nakonec musel na vojnu. Ani tam se ale nevzdal:
„Byl jsem půl roku v péešce v Bratislavě, odkud
jsem dělal zkoušky na Umprum potřetí – a to
jsem se dostal k profesoru Malejovskému. Mezitím mne převeleli do Loun ke kanonýrům,
kde jsem se stal velitelem děla. Nicméně brali
mě tam i jako kreslíře, a tak jsme byli s jedním
kamarádem písmomalířem vyčlenění do takzvaného kinosálu, kde jsme dělali nejrůznější
poutače. Tam jsme se zašívali. A do toho jsem
začal takzvaně stříhat metr, protože mne přijali
na vysokou a já měl jít po roce do civilu...“
Jenomže! „Najednou přijeli kontráši – a prý že
jsem ukradl samopal!“ Ale bylo to celé trošku
jinak. „Můj mladší brácha našel doma na půdě
tátův Sten Gun, takový ten typický anglický automat, který se Gabčíkovi zasekl, když střílel na
Heydricha. Nebyly k tomu náboje, nic. Patnáctiletý bratr s tím lítal venku s klukama a někdo
ho udal. Táta dostal podmínku, prý to měl na
komunisty, no a mně řekli, že do žádný školy
nepůjdu. Nepustili mě z vojny.“
Odsloužil tedy i další rok a vrátil se do Uměleckých řemesel v Praze, kde podle svých slov
v podstatě jenom patinovali. „Pan šéf měl krásně zařízenou dílnu, nás ale na žádnou mašinu
nepustil. Dělali jsme podřadné práce. A tehdy
mne oslovilo kulturní středisko v Jičíně, jestli
bych pro jejich potřebu neudělal Valdštejna. Já
to vzal a vytvořil jim medaili i razidlo Valdštejna podle motivu Chaury. Tehdy to šlo nějak do

3 / 2015

TRIGA 13

celého světa. To byla moje první fuška. Dneska
se ty medaile dělají sochařským způsobem: výtvarník přinese sádru a tak dále, ale já to tehdy
dělal přímou cestou pozitiv-negativ.“

Zlatníkem a soukromníkem
V podniku Umělecká řemesla zůstal Petr Kazda
sedm let. „Pak přišla nabídka ze Soluny, zda
bych nešel mistrovat na lití. A já šel. V podstatě
jsem se tam naučil úplně jiný typ řemesla. Odlévání zlata. Zpracovávali jsme třeba šedesát kilo
zlata měsíčně. Z voskových modelů se dělaly
stromečky, zasádrovalo se to a odlévalo: do zlata
a do stříbra, výjimečně do bronzu. Abych uživil
rodinu, fušoval jsem i do zlatničiny.“
Jako mistr zlatník zůstal pan Kazda v Soluně
až do roku 1991, ale mezitím nastaly převratné
možnosti: „Po revoluci jsme se domluvili s jedním kamarádem, že bychom se udělali pro sebe.
On měl k dispozici domek a tam jsme začali
podnikat. Zakázky byly veliké, prostor nás časem omezoval, a tak jsme po dvou letech koupili větší dům, ve kterém sedíme dodnes. Dělali
jsme tehdy ve velkém lehké zlaté prstýnky, takových šedesát tisíc kusů ročně, protože byla velká
poptávka ze strany velkoobchodů.“

Budování firmy
Jaké neuvěřitelné výrobní prostory a také unikátní historické stroje skrývá onen nový dům
v pražských Modřanech, kde si právě povídáme,
na první pohled není znát. Ale jak budu posléze překvapen, co všechno se sem vejde! Však si
také najali stavební firmu, která rekonstrukci
spojila se speciální přístavbou prostor nezbytných pro řadu specializovaných strojů. Ty pan
Kazda odkoupil od původního zaměstnavatele:
„Oslovili mne tehdy z Uměleckých řemeslech,
že podnik končí. Všechno to krachovalo, a přitom se tam za komunistů sdružovala všechna
pražská umělecká řemesla. Měli spoustu dílen:
skláře, goblény, zlatníky, pozlacovače, nás medailéry, truhláře. Podnik byl tehdy schopen na
klíč zařídit třeba velvyslanectví. Šlo o původně
znárodněné řemeslníky, opravdové fachmany,
kteří své práci rozuměli. A ti si pak vychovali
nás jako nástupce. Po revoluci se chtěl každý
udělat pro sebe. No, a mne oslovili, jestli bych
nechtěl u nás ve firmě umístit všechny ty zásadní historické stroje, co mají desítky tun a na
které nikde není místo. Proběhla veřejná soutěž,

v rámci níž jsme je koupili. My jediní na to měli
prostory a ty mašiny tady umístili.“
Mnohé z nich jsou opravdovými historickými
unikáty, dokonce až z posledních desetiletí devatenáctého století. Dodnes precizně fungují, byť
po některých moderních úpravách. Výtečně prý
konkurují supermoderním strojům řízeným počítačem. Majitelé Trigy převzali i některé původní
zakázky. A přibrali též cosi zcela nového.

Letování

Faksimile Strahovského
evangeliáře

„V tu dobu jsme se zúčastnili soutěže na výrobu
státních vyznamenání. V devadesátém třetím
končila federace, vznikla Česká republika a výtvarníci byli osloveni, aby přišli s návrhy, které
pak měla vyrábět nějaká česká firma,“ ozřejmuje

>>
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mi majitel Trigy. „A my to vyhráli. Obrovská klika
byla, že jsme už měli všechna potřebná zařízení
pod střechou.“ Stali se tak monopolními dodavateli státních vyznamenání Pražskému hradu.

Tři synové i žena v rodinném
podnikání
Triga dnes funguje jako ryze rodinná firma.
„Pracují tu moji tři synové i manželka,“ vysvětluje otec Kazda. „Dvojčata jsou ročník 1975, takže
jim teď bylo třicet devět.“ Drobná jemná práce ve
firmě se nicméně jakoby neslučuje s jejich chlapáckými (a že jsou to chlapi jak hory!) výkony na
mezinárodních kolbištích, kde jsou bratři Kazdové opakovaně již po léta mistry světa v kick-boxu
a full-contactu. „V těch provazech blbnou už od
svých osmnácti let,“ dodává otec Kazda.
Zlatníky se dvojčata Petr a Honza vyučili ještě
v Soluně a později na SUPŠ Turnov, a když roku
1998 skončili maturitou, začali rovnou pracovat
v rodinné firmě. Mezitím nejmladší syn Venca vystudoval účetnictví. Dnes prý se jako další právoplatný člen Trigy stará „o všechny papíry“, o rozvoz či nákup materiálu. „Kromě toho se naučil
připravovat materiál, leccos odkoukal, takže razí
a dělá i jiné věci manuálně,“ dodává tatík Kazda.
„Je rychlej a vůbec schopnej.“
Nedalo mi to a na místě jsem položil pár „akčních“ otázek přítomným synům-zlatníkům-kick
boxerům. Zejména tedy, jaké to je pracovat v rodinné firmě? „To vám řekneme, až tady nebude
táta,“ směje se dvojče 1, zatímco druhé se rozpovídá: „No, já bych řekl, že to má své výhody i nevýhody. Když něco uděláme špatně, jsme okamžitě hlupáci, to je normální.“ Zazní všeobecný
smích. „Ale zase: když jedeme na mistrovství světa, táta nás bez problémů pustí. Můžeme kdykoliv
na trénink. To bychom v jiné práci nemohli.“

Řád bílého lva, I. třída
Žezlo Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně
Rektorské žezlo Mendelovy
univerzity v Brně
3 / 2015

Zajímalo mne také, jak často takoví mistři světa
trénují. „Každý den brzy ráno před prací,“ odvětí dvojčata. „Problém nastane jen vždycky těsně
před mistrovstvím. Za těch dvacet let, kdy jsme
mistry světa, máme ale v českém full-contactu
takové postavení, že nemusíme jezdit nominace.
Prostě jednou za rok odjedeme na mistrovství
světa, na které se připravujeme tři měsíce. Teď
zrovna jsme přivezli medaile z Londýna. Předtím Španělsko, Amerika. Po celém světě.“ A jaká
mají nejvýznamnější ohodnocení? „Opakovaně
mistři světa, mistři Evropy, mistři republiky.
Dohromady máme třiatřicet medailí.“ Stejně mi

ale vrtá hlavou, jak tento tvrdý, chlapácký sport
koresponduje s jemnou prací zlatníků? S tím
však oba bratři nemají vůbec problém, to spíše naopak: „Lidi se většinou diví, protože je to
cizelérská práce, ale nám to vyhovuje, protože
člověk se tu úžasně odreaguje.“
A ještě jedna věc mě napadá: jestliže oni sami
jsou tvůrci vyznamenání i medailí, tedy odborníci na slovo vzatí, a zároveň medaile dostávají v roli mistrů světa, jak hodnotí konkurenci?
Dvojčata se unisono ušklíbnou: „Většinou jsou
to fušeři. Z hlediska provedení se tohle vůbec
nedá srovnávat s prací, kterou děláme tady. Na
to se nedá koukat jako na řemeslo.“ Takže kýče
bez hodnoty? „Ne úplně všechny,“ pokrčí svými
mohutnými rameny dvojče 1 a jeho bratr dodá:
„Některá medaile třeba není špatná, ale tu si pak
doděláme: opatinujeme, pozlatíme – a pak vypadá hezky. Však i my jsme dvakrát dělali medaile přímo na mistrovství světa.“

Realizace
Nicméně zpátky do firmy. Triga je dnes uznávanou značkou, takže zákazníci si tu podávají dveře.
Mnohdy se navíc sejdou velmi zajímavé zakázky.
„Obvykle se na nás obrátí nějaký výtvarník nebo
firma, přijdou s nápadem, my se k tomu vyjádříme z technického hlediska a společně to vyrobíme,“ vysvětluje šéf Kazda realizační postup.
„Zajímavá byla třeba zakázka, kdy se dělalo asi
třináct děkanských, fakultních a rektorských
řetězů a k tomu žezla. My tu máme v jednom
baráku jak zlatničinu, tak lisařinu. Pak nastupuje letování, montáž a zlatnická. Přidávají se tam
mnohdy i kameny. To všechno jsme schopní
udělat pod jednou střechou, což je unikum.“
Občas vstoupí i do výroby artefaktů mnohem
rozměrnějších, do klasické sochařiny. Ale to už
má pan Kazda v rukách fotoalbum s řadou realizací, z nichž vybere jednu hodně neobvyklou:
„Poblíž naší chalupy u Turnova jsme dostali zakázku obnovit místní kříž, boží muka zbouraná
v padesátých letech. Návrh udělal sochař Michal
Vitanovský: kříž, v jehož centru je plastika z rubínového skla, ve kterém je navíc vidět skleněná
podoba Krista. Když to prosvítí slunce, nádherně září. Kameník udělal kámen, jiný kamarád
nám odlil sklo, nakonec tomu požehnal sám biskup z litoměřické diecéze.“ A já tu nyní vidím,
byť pouze na fotografiích, sluncem prosvícený
artefakt, který opravdu hned tak nepotkáte!
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A hned na vedlejší stránce koukám na nějaký
povědomý secesní šperk. Stačí naznačit zájem
a už mi jedno z dvojčat přináší zlatý originál ve
firemní šperkovnici, zatímco tatínek vysvětluje:
„Ten jsme dělali pro vnučku Alfonse Muchy, po
kterém se zachovala spousta nerealizovaných
kreseb. Přinese nám kresbu, my namodelujeme
šperk, ona to schválí a s jejím souhlasem vznikne
tento design. Nebo tady: když vznikly ceny Thálie, udělovaly se tyto herecké masky ve zlatě a ve
stříbře z naší dílny. Mimochodem, jako první ji
dostal Josef Kemr.“

Aktuálně
„Pražský výtvarník Karel Zeman zhotovil sádrový model jízdy králů,“ ukazuje mi nejnovější
návrh Kazda starší. „Náklad ještě přesně nevíme, bude to v bronzu a má to používat starosta
Vlčnova k nejrůznějším slavnostním příležitostem. Anebo tahle medaile k nedávno vydané knize, bestselleru Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel od Jonase Jonassona podle návrhu Michala Vitanovského. Dělali jsme zatím
malý náklad: pět ve stříbře, dvacet v bronzu.“
Zapomenout pak rozhodně nesmíme ani na zakázky z Pražského hradu, byť v poslední době
už nejsou tak početné jako za Václava Havla.
„V rámci loňského státního svátku 28. října
jsme dělali novou sérii vyznamenání. Přišla
objednávka na tři bílé lvy, medaile za zásluhy – a opravovali jsme původní řády. Nějakým
způsobem to oxiduje, i když je řád zlacený či
stříbrný, takže je musíme dočistit. Naposled
jsme takto museli opravit třicet státních vyznamenání: ať už to byl lev, Masaryk nebo medaile
za zásluhy.“

Zlatník v oblacích
Petr Kazda senior má už po léta neobvyklého
relaxačního koníčka. Létání. Je to vášeň, k níž se
dostal jaksi náhodou.
„V roce devadesát šest mne kamarád pozval na
let dvoumístným motorovým rogalem,“ vzpomíná šéf Trigy s úsměvem. „Přistáli jsme a já si řekl:
‚V životě už na to nesednu.‘ Nakonec mne přemluvil, koupili jsme pořádný motor, udělali křídla a podvozek a měli společné rogalo. Musíte mít
nalítáno nějakých dvacet hodin, než za to můžete
sednout dopředu. Uděláte pak navigační let podle
kompasu a můžete lítat. Tak jsem si koupil rogalo,
rozbil ho, postavil si nové...“
Stavěl ho doma v dílně. Pořídil si laminátovou lodičku, použil původní motor, ale všechny trubky
a další vybavení, včetně designu, už si vymyslel
a vyrobil sám. „A od té doby lítám v podstatě
každý víkend. V zimě jen na krátko, na delší trasy to chce dobré počasí. Letěli jsme s kamarády
republiku, do Rokycan přes Nymburk, Louny.
Rogalo je takové malé letadélko. Musíte tam mít
i nejrůznější technická vybavení, jako výškoměr,
rychloměr, vario na stoupání a klesání. Máme
i nejrůznější moderní techniku, džípíesky. Pořád
něco vylepšujeme. Lítá to až sto čtyřicet, ale většinou se letí kolem stovky. Nejčastěji lítám sám.
Víte, jak je to hezké, proletět se třeba támhle nad
Českým rájem?!“
Krása! Přejeme Kazdům mnoho nebeských zážitků, ať už v dílně, na mistrovství světa nebo v oblacích.
Text: Luboš Y. Koláček
Foto: archiv Trigy a autor článku

Triga rodiny Kazdových vyrábí
širokou škálu výrobků, ať
už jsou to insignie, státní
vyznamenání, klasické
medaile, proofové medaile
z ryzího zlata a stříbra. Kromě
toho má například aktuální
kolekci kolem tří set typů
prstýnků. Značku jejich dílny
mají také nejrůznější typy
odznaků, zlacené miniatury
českých korunovačních
klenotů v dárkové kazetě či
drobné vzácné specialitky,
jako třeba růženec pro papeže,
který si objednala Biskupská
konference. Mimochodem,
dílnu Trigy navštívil i kardinál
Duka, který vyrazil medaili
a požehnal lisu.
Petr a Jan Kazdovi jsou
několikanásobnými mistry
světa v kick-boxu a fullcontactu
< Kazda starší na svém rogalu
s vnukem
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Mám
v ordinaci
pomalu více
klientů, kteří
ztratili smysl
života, než
pacientů
s duševními
chorobami.
Max Kašparů:

Pokud nefunguje rodina,
nemůže fungovat ani společnost
Jaroslav M. Kašparů
v redakci AGE
3 / 2015

„Máme diktaturu lidských práv bez odpovědnosti a povinností. Přirozené
normy chování jsme zrelativizovali. Za co se dřív lidé styděli, tím se dnes
chlubí. Nemůžeme se pak divit, že nám stoupá počet dětí a mládeže, u nichž
v dospělosti vykazujeme nepravé poruchy osobnosti,“ říká psychiatr Max
Kašparů. Při jeho návštěvě v redakci AGE jsme se mohli spolu s ním zamyslet,
jak naše společnost řeší důsledky a opomíjí příčiny těchto společenských jevů.
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Flexibilní hodnotový systém
Lidé měli vždycky sklon si minulost
idealizovat. Navíc vy jako psychiatr vycházíte
jen z určitého vzorku populace. Nemáte
přehnané obavy?
Nemyslím. Podle dlouhodobých výzkumů nepřibývá ve světě nejzávažnějších duševních chorob.
Schizofrenií zůstává asi jedno procento, mírně ale
stále roste počet depresí. Zabývám se psychiatrií
dětí i dospělých čtyřicet let a v posledních letech
pozoruji prudký nárůst počtu dětí a adolescentů
s poruchami chování a s konzumací drog a alkoholu. Stále zřetelnější je posun vzorců chování
a hodnot společnosti. Za co se dřív lidé styděli,
tím se dnes chlubí, a čím se dřív chlubili, za to
aby se dnes styděli. Mám v ordinaci pomalu více
klientů, kteří ztratili smysl života, než pacientů
s duševními chorobami.
No to jsou silná slova…
Co se dřív pošlapávalo, to dnes šlape po nás. Měli
jsme tu dva režimy, které pošlapávaly lidská práva. Totalitu fašismu a totalitu komunismu. Teď
tu máme třetí totalitu ‒ totalitu lidských práv bez
povinností a odpovědnosti. Ta válcuje všechno.
Ale abych jen neteoretizoval, uvedu typický příklad za všechny. Jeden z mých pacientů, osmnáctiletý toxikoman, začal brát ve velkém drogy
už ve čtrnácti letech a nyní prodělal toxickou
psychózu. Po návratu z léčebny odmítá chodit
do práce nebo do školy, bydlí u matky a nechává se od ní živit. Občas vydírá sebevraždou, aby
si prosadil svou. Počet těchto mladých lidí, kteří
nechtějí pracovat, studovat a parazitují na rodičích, také pomalu roste. Nazývám tyto mladé lidi
„sjednocenými Evropany“ – protože prosazují
svá nezadatelná lidská práva a nezcizitelné občanské svobody, ale nehrozí jim žádná povinnost.
Jak tyto pacienty léčíte?
Na jejich neduhy žádná medikace neexistuje.
Nejde o psychiatrickou chorobu v pravém smyslu slova, ale často o některou z poruch osobnosti
nebo o zanedbanou výchovu.
V čem spočívají její kořeny?
Porucha osobnosti bývá z části dědičná nebo
k ní má jedinec vrozené dispozice a nevhodná
výchova ji ještě dotvrdí.
S termínem „porucha osobnosti“ jsem se
setkala jen v odborné literatuře, v běžné
praxi se o ní skoro nehovoří. Používáte tento
termín při charakteristice svých klientů?
Dokud není klient plnoletý, není vhodné ten-

to termín použít. Jeho osobnost se do té doby
označuje jako disharmonický vývoj. Může se
vyvinout k lepšímu i horšímu, takže konkrétní
specifikace není ještě společensky korektní.

Děti se neučí tím,
co slyší, ale tím, co vidí
Dokážete na základě svých mnohaletých
zkušeností předpovědět pravděpodobný další
osud disharmonicky se rozvíjejícího jedince?
Obvykle mi napoví již chování rodičů, protože
děti jsou často jejich věrnými kopiemi. Když
ke mně se svým potomkem přijdou rodiče,
sami nepozdraví, nepředstaví se, nepoděkují,
nevhodně se chovají, mohu předpokládat, že
je s jejich synkem za mnou poslala škola nebo
sociální pracovník pro jeho špatné chování. Při
rozhovoru s dítětem po očku pozoruji rodiče.
Třeba když se kluk přizná, že kouří již od čtvrté
třídy, nebo jejich dcera žije sexuálním životem
od čtrnácti let, jen se shovívavě usmívají. Dřív
se rodiče za takového potomka styděli.
Nedávno jsem vypracovával znalecký posudek
na žáka, který napadl učitelku židlí. Jeho otec
pak u komise vysvětloval, že učitelka říkala věci,
s nimiž jeho syn nemohl souhlasit. A to ji musel
napadnout, divil jsem se? „Syn hledá výrazové
prostředky a zatím ještě neví, že jí mohl oponovat verbálně,“ namítl otec. Naši společnost ovládají peníze a zákony. Nejčastější slovo už v dětském slovníku bývá „právo“. Náš život ovládly
liberalismus, bezbřehá tolerance a tzv. korektnost. Ve výsledku bloudíme po hladině života
jako bludní Holanďané.

Mizí hranice
mezi krásou
a ošklivostí,
dobrem
a zlem,
pravdou
a lží.

Před katolickým kostelem
v rodné Žirovnici
>>

Do nedávné soutěže Srdce s láskou darované,
kterou náš časopis spolu se svými sponzory
vyhlásil, se přihlásil překvapivě velký počet
dětských kolektivů. Většina pocházela
z venkova, menších měst, případně
okrajových částí větších měst. Čím to?
To je zajímavé sociologické datum, jímž by stálo
za to se zabývat detailněji. Zřejmě tam ještě fungují pevnější sociální vazby, protože se tam lidé
více a déle znají. Anonymita velkých měst a atomizace rodin vede k citovému nezájmu o druhé.
V jednom rozhovoru jste řekl, že na morální
díry dáváme technické záplaty. Jak jste to
myslel?
Když je ve škole šikana, namontujeme tam kamery. Proti řádění fotbalových vandalů vybudujeme vyšší železné ohrazení. To jsou ovšem
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Jaroslav M. Kašparů
měl vždycky svou hlavu.
Za minulého režimu se
začal věnovat hypnoterapii,
psychoterapeutické metodě,
uznávané vědní disciplíně,
s níž pracují specialisté po
celém světě. „V minulém
režimu jsem s hypnózou
dost narážel. Soudruzi
věděli, že netrpím tzv.
vědeckým světonázorem,
a v hypnoterapii viděli právě
u mne nepřátelský nástroj
na ideologické ovlivňování
pacientů. Na výukové kurzy
jsem musel jezdit skoro tajně,
a když jsem postoupil na
lektorský post, musel jsem
to tajit zcela,“ vzpomíná
s úsměvem. „O této léčebné
metodě panuje dosud
mezi lidmi neprávem řada
mýtů a polopravd, živených
senzačními zprávami
v médiích nebo filmovými
příběhy či brakovou
literaturou. Proto musím
na přednáškách nejprve
vysvětlovat, co hypnóza
není. Používám tuto
psychoterapeutickou metodu
jako podpůrnou léčbu skoro
čtyřicet let. Osvědčuje se
ale jen v určitých případech
a u některých pacientů.
Hypnozolog nedisponuje
žádnými zázračnými
vlastnostmi, ale každopádně
musí být zkušeným
odborníkem. Hypnóza může
pomoci, nepatří však do rukou
samouka,“ vysvětluje lékař.
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morální problémy, které se nedají úspěšně řešit
ekonomicky ani právně.

Zmatení pojmů
Světoznámý humorista Ephraim Kishon
si v knize Picassova sladká pomsta
střílí z pseudomoderního umění
a zdeformovaného citu pro krásu. Nemáte
také dojem, že se nám pozvolna z krásného
umění vytratila krása?
Nejen z umění a nejen krása. Člověk je duchovní
bytost, která byla obdařena schopností rozlišovat
mezi protikladnými kategoriemi. Tato vlastnost
je však postupně potlačovaná a mizí hranice mezi
krásou a ošklivostí, dobrem a zlem, pravdou a lží.
Proč, když se dnes člověk ohradí proti
bezohlednému chování, bývá hned nařčen
z moralizování?
Protože už neplatí obecná morálka, ale každý
má morálku svou. Tradiční hříchy chápeme po
svém. Pýcha je považována za zdravé sebevědomí, chamtivost za ekonomický zákon, závist za
boj za spravedlnost, hulvátství za svobodu projevu, zanedbaná výchova dětí za tvorbu vlastního
názoru, nestřídmost za zvyšování životního standardu a lenosti se říká prokrastinace. Víc věříme
cizím názorům než vlastním očím a zdravému
rozumu.
Mluvíme o potřebě kritického myšlení,
a přesto se tolik lidí nechá manipulovat
módními trendy a přebírá názory tzv. celebrit
v médiích a na sociálních sítích. Copak už tak
málo z nás chce být originál?
Současná společnost miluje povrchnost, protože
je to pohodlné. Nemusíme tolik přemýšlet a sami
se rozhodovat. Reklamy nás nabádají, abychom
staré věci vyhodili a pořídili si nové. Stejně potom zacházíme i s mezilidskými vztahy. Neopravujeme, vyhazujeme.
Povrchnost se projevuje ve vzdělání i zábavě. Podívejte se například do vodní říše. Vše, co plave
na hladině, je většinou mrtvé. Co je životaschopné, skrývá se v hlubinách. Včetně pokladů.
Tyto společenské změny ale nenastaly se
změnou režimu.
Problém nesouvisí jen se změnou režimu, ale
s paradigmatem doby vyznávající zcela jiné hodnoty. Ve hře je několik faktorů. Ještě za socialismu
přetrvávalo v obecném povědomí, co je a co není
vhodné. Začátkem devadesátých let doznívala

ve vztazích slušnost, kterou si v sobě po staletí
nesly předchozí generace. Za druhé tu fungovalo
veřejné mínění. Zejména na venkově, kde se lidé
mezi sebou lépe znají než ve velkých městech.
Když dítě celý týden marodilo, rodiče ho nepustili v neděli ven za kamarády, i když v pondělí už
mělo jít do školy, protože by to vypadalo, že se jen
ulejvalo z vyučování. Říká se tomu korektiv slušnosti. Současný Evropan vyznává nedotknutelnou trojici: liberalismus, toleranci a korektnost.
Máte jiný názor než většinový? Pak jste nekorektní a netolerantní. Zakážete něco dítěti? Pak nejste
liberální. S těmito třemi vlastnostmi nemusíte nic
a smíte všechno.

Zrelativizovali jsme vztahy
Kdy se to v naší společnosti zlomilo?
To se nezlomilo. Jde o pozvolný proces. Když
chcete vyvrátit strom z kořenů, taky ho musíte
nejprve rozkývat. V mezilidských vztazích převzal tuto roli relativismus. My jsme si zrelativizovali hodnoty. Vozím si s sebou na přednášky
olovnici, abych studentům ukázal, jak je důležité
budovat pevné vztahy. Dřív bez olovnice žádný
zedník nepostavil pevnou a rovnou zeď. Jeho syn,
také zedník, je moderní, obejde se bez osvědčených přírodních zákonů, staví podle rozkmitané
olovnice, ale zeď se mu stále hroutí pod rukama.
Co se dá postavit podle kyvadla? A se společností
je to stejné. Normy v mezilidských vztazích, které
byly nepřekročitelné, jsme rozkmitali ‒ zrelativizovali. Všechno můžeme, nic není tabu. A pak se
divíme, že nám všechno padá.
To pro naši společnost nevypadá moc
optimisticky.
Vždyť taky nejsem optimista.
A přesto se nevzdáváte?
Nemám ve zvyku skládat ruce do klína, rezignovat na zdravý selský rozum a přehlížet zjevná fak-
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ta. V padesátých a šedesátých letech bylo v celé
republice pár dětských psychiatrů. Když jsem nastoupil po studiích do praxe, měl jsem v ordinaci
jedno nové dítě za měsíc. V současné době působíme dva dětští psychiatři jen na pelhřimovském
okrese a nové případy přijímáme denně. Ty děti
nejsou nemocné, ale mají problémy způsobené
relativizací vztahů v rodinách. Chybí jim pevně
stanovené normy chování a cíl. Dítě potřebuje
především lásku, jistotu a řád.
Prý jste kdysi položil mladým lidem otázku:
„Máte domov ve sjednocené Evropě, možnost
registrovaného partnerství, neomezené
možnosti cestování, přes sto televizních
kanálů, neomezenou volbu zábavy, perfektní
antikoncepci, skvělé deodoranty, garantovaná
lidská práva a nezcizitelné občanské svobody.
Nic z toho vaši předci neměli. Tak proč mi
plníte psychiatrickou ordinaci a pácháte
sebevraždy?“ Jakou jste dostal odpověď?
Sprchu urážek, že zesměšňuji své pacienty. Ti nadávající nepochopili, že v tom, co jsem vyjmenoval, není zdroj lidského štěstí.

Nejvíc selhává rodina
Co se to stalo se společností, v níž čím dál
víc školáků pije alkohol a experimentuje
s drogami?
Zkusím to vysvětlit na příkladu. Každý kapitán
lodi musí znát tři věci: pravidla námořního provozu, techniku bezpečného řízení plavidla a cíl,
kam chce doplout. Dvěma prvním věcem se mohou časem mladí lidé do určité míry naučit sami,
ale v situaci, kdy ani jejich rodiče neznají smysl
života, smysl mateřství a otcovství, hledají mladí
marně jméno přístavu.
Kdo selhává nejvíc?
Rodina. Rádi zpochybňujeme tradiční model rodiny a hledáme jiné, volnější formy soužití. Rodinu se pokoušíme nahradit třeba střídavou péčí.
Bez úspěchu. Když nefunguje rodina, těžko může
fungovat společnost.
V minulosti hrála významnou roli při výchově
také škola. Sám učíte na vysoké škole, a tak
víte, že se společenské postavení pedagogů
změnilo. Hledají u vás odpovědi na své otázky
a pomoc?
Kdybych měl sestavit statistiku povolání svých
pacientů, tak učitelek mám v kartotéce dost.
A nedivím se. Jsou pod tlakem dětí, ředitelů, kolegů i rodičů. Přemýšlí, jak vyjít se všemi, když

každý chce něco jiného. Říkávám jim: „S někým
se dá vyjít, s někým musíte vyběhnout.“ „Ale
s kým mám vyběhnout, aby nevyběhli se mnou?“
ptají se. Ředitel na ně tlačí, že žáci nesmí propadnout, protože škola by byla špatně hodnocena.
Kolegyně z vyšších ročníků jim říkají: „Opovaž se
mi ho sem pustit, když neumí předepsanou látku.“ A rodiče svádějí vinu za studijní a výchovné
problémy svého dítěte na pedagoga nebo tlačí na
ředitele...

Štětec, nebo hlína?
Býváte někdy s rozumem v koncích?
Občas. Třeba když za mnou přijde dáma v domácnosti, dobře finančně zajištěná úspěšně podnikajícím partnerem, která chce, abych jí udělal
testy, zda má větší vlohy na malování nebo keramiku. Jestli jí má její partner pořídit spíš malířský
ateliér nebo keramickou pec, aby se doma nenudila. To pak mávám bílým praporem.
A jaké si budujete obranné mechanismy,
abyste se nestal dalším z pacientů?
Kromě životodárné křesťanské víry mám tři koníčky: ochotnické divadlo, psa a knížky. V nich se
vypíšu z pocitů, které spolu s pacienty prožívám.
Budeme se těšit i na vaše slíbené články v AGE
a přejeme vám mnoho sil do další práce.
Text: Věra Vortelová a Jana Jenšíková
Foto: Marek Jenšík a archiv Maxe Kašparů

Doc. dr. Jaroslav
Maxmilián Kašparů
Psychiatr, pedagog,
premonstrátský jáhen,
spisovatel, esperantista
a divadelní ochotník.
Vystudoval postupně
stomatologii na LF UK
v Praze, všeobecné
lékařství v Bratislavě, etiku
v Českých Budějovicích,
teologii na Spišské Kapitule
a pedagogiku v Prešově.
Působí jako forenzní
psychiatr a vysokoškolský
učitel. Je velmi žádaný jako
vedoucí duchovních cvičení.
V roce 2012 byl zapsán
do České knihy rekordů jako
držitel největšího počtu
vysokoškolských titulů.
Některé z jeho publikací
byly přeloženy do polštiny,
italštiny, francouzštiny,
slovenštiny a esperanta.
Vystupuje pravidelně
v Českém rozhlase a České
televizi. Žije a pracuje
v Rynárci a Pelhřimově,
je ženatý a má dvě dcery
a dva vnuky. V době uzávěrky
tohoto vydání AGE byl
zvolen novým členem Rady
České televize.

S jedním ze svých vnuků
< Na prknech, která znamenají
svět
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O prázdných krabicích
Četl jsem svého času soudničku, která informovala o případu mladé vedoucí prodejny elektrospotřebičů. Ona elegantní žena prodávala svěřené zboží, ale krabice, ve kterých bylo zabaleno, si ponechávala
a vracela je zpět do skladu.
Když přišel do prodejny na inventuru zboží podnikový kontrolor, měl oči spíše pro mladou paní vedoucí než pro zboží v její prodejně. Prošel sice celým skladem, udělal soupis všech krabic, které v něm
našel, ale protože byl líný, do žádné z nich se nepodíval. Zvláště ne do těch, k nimž se muselo nahoru
po žebříku. Jejich obsah už byl dávno prodaný a tržba za něj skončila v kapse pohledné paní vedoucí.
Když jsem si tuhle soudničku přečetl, cosi známého mi připomínala. Nás a časy, ve kterých žijeme.
Zpovrchněli jsme. Žijeme v době, která miluje povrchnost. Povrchní vzdělání, povrchní zábavu, povrchní názory, povrchní mezilidské vztahy.
Pojďme ale k jednotlivostem.
Následkem zalíbení si povrchního vzdělání je skutečnost, že řada maturantů neumí pravopis a má žalostný všeobecný rozhled.
Následkem zalíbení si povrchní zábavy bylo vymření komiků
v Čechách. Komik, na rozdíl od baviče, potřebuje inteligentní
obecenstvo. Bavič to má jednodušší. Přijde na jeviště, vysloví pár
vulgárních slov a davy v sále řvou smíchy. Davy pochopily.
Všechny povrchnosti mají své důvody.
Prvním je naše nenáročnost v hledání smyslu
věcí. Stačí nám, jako onomu inventurníkovi,
předmět vidět, aniž by nás zajímal jeho obsah. K čemu to, když pravda o obsahu je
napsaná na krabici.
Druhým důvodem povrchnosti našeho života je lenost. Proč stoupat po žebříku kamsi nahoru? Proč se namáhat? Stačí, když nás
ona sličná paní vedoucí – v podobě našich
nejrůznějších společenských celebrit –
o obsahu poučí už dole, pod regálem.
Vraťme se na závěr do skladu a vezměme si
p
příklad
z oné paní vedoucí i pana kontrolora.
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Text: Max Kašparů
Foto: Shutterstock
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se musí cvičit stejně
jako hra na housle
Jak se může člověk změnit, když ho omezuje jenom zákon?
A potřebuje vůbec naše přírodovědně a technologicky orientovaná
společnost etiku? V současné době se lidé tuto otázku ostýchají
položit nebo ji z pragmatických důvodů vytěsňují. Nejsme nikde
ukotveni, a jak říká psychiatr Jaroslav Maxmilián Kašparů, ztratili
jsme směr a stali se z nás bludní Holanďané.
Podle některých odborníků začal proces postupného bloudění v době, kdy vyspělá technika přesáhla člověka. Ten v nastalém chaosu přestává dodržovat nepsaná, ale osvědčená morální pravidla.

O čem se nemluví,
jako by neexistovalo

Inteligence
a moudrost
nejsou totéž.
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Starší společnosti to měly v tomto ohledu jednodušší, protože za mravními zásadami stály
náboženské autority. Moderní, převážně ateistické společnosti, jako je česká, však chybí vzory, a proto mají problém s tím, kdo má mandát
prosazovat platnost mravních zásad. O morálce
se raději moc nemluví, a o čem se nemluví, jako
by neexistovalo.
„Kdyby se mě někdo zeptal, koho bych měl
dát za vzor v této společnosti, tak bych prostě nevěděl. Nemáme vzory, které by se pyšnily
vlastnostmi jako sebezápor, obětování se, pravdomluvnost, držení slova. Dnes je slib floskule,
nic neznamená,“ poznamenal během nedávného rozhovoru pro náš časopis psychiatr Jaroslav
M. Kašparů. „Před nikým neneseme odpovědnost. A před kým bychom ji měli nést? Před
dějinami? Před lidmi? Ale ti umřou jako my.
Takže nemusíme nikomu za své chování skládat účty.“

Mohu jednat velmi neeticky,
a přesto legálně, ale i velmi
eticky, a přesto ilegálně
Přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK,
biolog, pedagog a římskokatolický kněz Marek
Orko Vácha demonstruje na svých přednáškách
na příběhu mytické postavy pastýře Gýga, jak se
může změnit život člověka, který se stane beztrestným. Spisovatel se inspiroval experimentem,
jejž popisuje ve svém spisu Republika řecký filozof Platón. Pastýř Gýgés nalezl prsten. Když si jej
navlékl, stal se neviditelným. Mohl krást, ubližovat jiným, mohl dělat cokoli s jistotou, že se na to
nepřijde. Jak by se za takové situace změnil náš
život, ptá se Platón? Pokud vůbec ne, pak žijeme
mravně.
Možná se někomu tento příběh vybavil v souvislosti s řáděním mladistvých vandalů drancujících obchody v srpnu 2011 ve Velké Británii.
Tamější společnost byla tenkrát doslova šokována. Ještě větším překvapením však bylo pozdější
zjištění, že nešlo o protesty mladé generace proti
Mezinárodnímu měnovému fondu, globálnímu
kapitalismu či bezohlednému chování nadnárodních korporací vůči přírodě. Šlo jen o obyčejné loupení a rabování poměrně dobře situovaných lidí ze střední třídy, kteří se chtěli mít
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bez práce líp. „Pokud jediné, co mi brání, abych
loupil, kradl, lhal a podváděl, je pouze strach, že
mě chytnou, pak je samotný koncept svobody
v ohrožení,“ poznamenal tehdy na vrub těchto
událostí britský filozof Jonathan Sacks.
Jak snadno se v určitých historických souvislostech dostane do rozporu zákon a morálka,
ukazuje Marek Vácha na působení nacistických
lékařů v koncentračních táborech, kde dělali
výzkumné pokusy na lidech. Po druhé světové
válce si lidé kladli otázku, jak se něco takového
mohlo stát v jednom z nejkulturnějších evropských národů? Na rozdíl od vojáků, kteří jednali
na základě rozkazů, tito inteligentní a vzdělaní
lidé vlastně jen pokračovali ve svém předchozím bádání, jenže už ne na myších, ale na lidech.
A byla jim zaručena beztrestnost.
Po válce nacisté před soudem argumentovali, že
se nedopouštěli ničeho ilegálního, protože postupovali v souladu s norimberskými zákony z roku
1935, které umožňovaly perzekuci Židů. U norimberského tribunálu však s touto argumentací
narazili. Morálka je totiž založena na představě,
že existují věci, které jsou špatné, ačkoli mohou
být posvěceny zákony a ačkoli je činí většina.
Děsivá zkušenost druhé světové války všem připomněla, že inteligence a moudrost nejsou totéž.
Britsko-polský sociolog a autorita v oblasti analýzy pozdně moderní doby Zygmunt Bauman píše
ve své knize Modernita a holocaust, že to nejúděsnější není fakt, že bychom se mohli v Osvětimi stát oběťmi. Ještě děsivější je, že chybělo jen

málo a byli bychom mezi těmi, kteří pokusy dělali. Pokud v sobě člověk nemá zažité etické normy
nebo v něm vyhasne Kantův „mravní zákon ve
mně“, pak se mohou dít strašné věci ve chvíli, kdy
mu je zaručena beztrestnost.

Pravidla, základní
předpoklad svobody
Filozof Jan Sokol ve své knize Etika a život píše:
„Souvislost mezi hrou a svobodnou společností
není nahodilá a není to pouhá metafora… Díky
společné zkušenosti spravedlivé čili ‚férové‘ hry
se pak lidé nakonec odvážili prosazovat i v tvrdém životě hlavní prvky hry: pravidla, nestranné soudce a snahu o spravedlnost.“
Hrubým a nebezpečným omylem je proto názor,
že pravidla omezují svobodu. Dobře vymyšlená
pravidla nejsou omezením svobody, nýbrž její
podmínkou. Například omezení pravidly silničního provozu je nutnost, protože jeho účastníci
mohou předpokládat, jak se zachovají ostatní.
Skutečnost, že nemusíme při sobě běžně nosit
zbraň ze strachu z druhých lidí, je důsledkem
tisíciletého úsilí zavádění a prosazování nepsaných pravidel. Omezují sice naši libovůli, ale zároveň i libovůli druhých. Obecně jsou konflikty
sice produktivní a vedou k vyšším výkonům,
ale mohou ohrozit spoluhráče. Pro společnost
je proto jedinou přijatelnou koncepcí společenského života model hry, kde se soupeří a zároveň spolupracuje, konstatuje ve své knize filozof.
Text: Věra Vortelová
Ilustrační foto: Shutterstock

Spiritualita po česku
Mýtus o tom, že jsou Češi
ateistický národ, vznikal
postupně na základě
nepřesného výkladu dějin,
který vždy píší vítězové
a po svém reprodukují
politici, novináři
a umělci. Na sociálních
sítích, v čajovnách nebo
u astrologů probouzíme
své mantry, hledáme
vnitřní ticho, sílu, kterou
chceme v sobě probudit.
Láká nás ezoterika,
tajemnost, nahlédnutí
za závěs, probuzení
něčeho neuchopitelného
v sobě. „My vůbec nejsme
ateistická země. Jenomže
hledáme cestu bez
nároků, bez desatera.
Jestli se chci opravdu
vydat na cestu, pak
nesmím lhát, podvádět,
krást, cizoložit. Přikázání
znáš,“ říká Marek Vácha.
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Kamarád je kamarád,

TÝM JE TÝM
> Vladimír Zábrodský
ve dnech letošního světového
šampionátu s Jaroslavem
Kotoučem, šéfredaktorem
nakladatelství Olympia
(vlevo), a Miloslavem
Jenšíkem (vpravo)
Slavný první útok našich
mistrů světa z roku 1947
v Praze: zleva Ladislav Troják,
Vladimír Zábrodský
a Stanislav Konopásek

„Když se Standa Konopásek přistěhoval do Prahy, Jarda Juhan si ho všiml na
veřejném bruslení a upozornil na něho mého otce. Už nevím přesně proč,
ale na jednom z jeho prvních tréninků jsme zkusili hrát spolu – a ono to
šlo… Standa mezi nás okamžitě zapadl, jako kdyby s námi hrál odjakživa.
Řekl bych, že to bylo až osudové.“
Tak ve svých memoárech vypráví Vladimír Zábrodský, jeden z největších hráčů české hokejové historie, o zrození legendární útočné dvojice. A o pár stránek dál: „Bylo pro nás oba velké
štěstí, že jsme se potkali.“
To tedy bylo! A nejen pro ty dva. Jejich intuitivní spolupráce na ledě, k dokonalosti vypilovaná v nesčetných zápasech a trénincích, měla
v letech 1947 a 1949 lví podíl na prvních dvou
světových prvenstvích našeho hokeje.

Síla velké legendy
Stanislav Konopásek už není mezi námi. A Vladimír Zábrodský rovných padesát let žije ve
Švédsku. Na naši zemi však on, jeho zesnulá
žena ani synové Vladimír a Jan, kteří daleko
odtud dál vedou rodinnou tenisovou školu, nikdy nezapomněli. A jejich rodná země navždy
uchová ve své paměti jednoho z největších hokejistů, kterého kdy měla. Znovu se to potvrdilo
v nedávných dnech mistrovství světa v ledním
hokeji, které se u nás hrálo již po desáté.
Když Vladimír Zábrodský v doprovodu Reného
Fasela, prezidenta Mezinárodní federace ledního hokeje, a Tomáše Krále, prezidenta Českého
svazu ledního hokeje, vstoupil na led až ke stropu do posledního místečka naplněné pražské
haly, rozbouřila se, jako kdybychom v té chvíli
dali vítězný gól ve finále turnaje. A statisícům
dalších fanoušků se v tu krásnou chvíli trochu
víc rozbušilo srdce u televizních obrazovek.
Roku 1998 uspořádala redakce deníku MF Dnes
anketu Český hokejista dvacátého století. Účastníci z řad předních trenérů, hokejových osobností
a publicistů měli za úkol jmenovat deset podle jejich mínění nejlepších hráčů historie; ti se pak na
základě každého hlasu podělili o body od deseti
do jednoho. Hlasoval jsem tehdy jménem týdeníku Gól a Vladimíra Zábrodského zařadil na čtvrté
místo – ale s jistým zahanbením se musím přiznat
ke svým tehdejším obavám, zda veliký borec, kterého jsem vždy tolik obdivoval (a jsem nadmíru
hrdý na to, že se smím považovat za jeho přítele),
není už přece jen trochu zapomenut. Vždyť už
více než třicet let žije v exilu. A po většinu toho
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času se totalitní režim snažil ze všech sil, aby se
jeho jméno vytratilo z národní paměti…

tenisového prostředí. A Standa měl zase kamarády hlavně mezi cyklisty.“

Vladimíru Zábrodskému však tehdy patřilo třetí
místo hned za Dominikem Haškem a Jaromírem
Jágrem – první mezi všemi hráči přednaganských
generací národního mužstva! Takhle by se zformovala první šestice vyvolených, kdybychom
s každým hráčem počítali důsledně na jeho stálém postu v sestavě: Dominik Hašek – Jan Suchý,
František Pospíšil – Jaromír Jágr, Vladimír Zábrodský, Jiří Holík. Svůj hlas dali jejímu střednímu útočníkovi i mnozí účastníci ankety, kteří ho
nikdy v životě neviděli na ledě. Taková je síla velké
legendy!

Proud hovoru nás přenesl k týmovému duchu.
„Teambuilding, to je u nás ve Švédsku velká móda.
Hotová věda,“ usmál se Vovka. „A jak tu tak koukám kolem sebe, u nás v Česku jakbysmet. To je
samozřejmě ohromná věc: vytvořit tým, který táhne za jeden provaz a nejvíc se semkne, když se mu
nedaří. Platí to v každém kolektivním počínání,
zdaleka ne jenom v hokeji. Jenže jak na to? Je to veliká a záhadná alchymie. Jako hráč i trenér jsem se
o tom něco nakoumal. Určitě k tomu nestačí, aby si
třeba v nějaké firmě při společném grilování ředitel předával s hlavním inženýrem s rukama za zády
červený klaunský nos. I když pro tu chvíli to může
být náramná psina… Postavit opravdový tým, to je
běh na dlouhou trať. Vybrat správné lidi na správné pozice. Dát jim jasný cíl – náročný, ale dosažitelný. Neustále motivovat každého zvlášť a všechny
dohromady. Stavět na přednostech každého člena týmu, ale nepřehlédnout ani jeho slabá místa.
Vědět, kdy přitlačit a kdy zase povolit. Nesesypat
se při prvním nezdaru, ale z každé prohry vytěžit
maximum pro příští úspěchy. Když tohle všechno
začne klapat, může dojít i na společný výlet s rodinami nebo třeba na relaxační pingpongový turnaj.
V obráceném pořadí to moc fungovat nebude.“

Vytvořit kvalitní tým
je alchymie
Ale vraťme se ke dvojici, která se tolik zasloužila o naše první trumfy na světovém hokejovém
ledě. Oba se narodili roku 1923 – Vovka (tak
mu po jeho ruské matce dodnes říká celá česká
sportovní veřejnost) 7. března, Standa 18. dubna.
Hráli spolu od deseti let, a fanoušci je už proto
považovali za nerozlučné kamarády. „Ale tak to
nebylo, vždyť to víš,“ vzpomínal Vovka při našem
nedávném setkání ve dnech světového šampionátu. „S hokejkami jsme byli jedno tělo, jedna
hlava, jedno srdce. O to přece jde. Ale jen jsme
dohráli, táhlo nás to každého jinam. Každý, komu
se sport stane životní posedlostí, si v něm logicky najde přátele. Mimo led jsem si rozuměl spíše
se staršími spoluhráči Božou Modrým a Vildou
Šťovíkem. Ale nejvíc mě to už odmalička táhlo do

Vida, kam jsme až dospěli ve vzpomínání na jedinečnou souhru dvou nezapomenutelných hokejistů. Odhlédnuto od hokejového ledu – nerýsuje
se tu vlastně další velké téma pro náš AGE?
Text: Miloslav Jenšík
Foto: Josef Seifert a archiv V. Zábrodského

Dědo, jak to tenkrát bylo?
Místy vážné, místy docela
nevážné vyprávění o devíti
světových hokejových
šampionátech, které hostila
naše země před letošním
mistrovstvím, je rozhovorem
historika českého hokeje
Miloslava Jenšíka s jeho
(skutečným) dvanáctiletým
vnukem Vojtou. Knížka z dílny
nakladatelství Olympia
je doprovázena kresbami
karikaturisty Břetislava
Kovaříka. Je určena nejen
dětským čtenářům.

V předvečer uzávěrky tohoto
čísla AGE se VLADIMÍR
ZÁBRODSKÝ stal vítězem
divácké ankety České televize
NEJLEPŠÍ KAPITÁN, která
proběhla ve dnech mistrovství
světa v ledním hokeji. Jako
kapitán vedl národní mužstvo
v závěrečných dnech MS 1947
v Praze, na ZOH a MS 1948 ve
Svatém Mořici a na MS 1949
ve Stockholmu, kde byl i jeho
hrajícím koučem. Reprezentace
pod jeho vedením vybojovala
své první dva tituly mistrů
světa, olympijské stříbro a tři
evropská prvenství.
Blahopřejeme do Stockholmu
a přejeme hodně zdraví!
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V březnu jsme se vydaly (za
odměnu za náš časopis Rim,
rim, rim – dnes) s terezínskou
štafetou na cestu do Terezína.
Zažily jsme tam neuvěřitelné
zážitky, mezi nimi byl takový,
který nám umožnil zkusit si
alespoň z části dobu v Terezíně
v letech druhé světové války,
mluvily jsme s pamětníky, se
kterými byla opravdu legrace.
Zastavily jsme se i v Židovském
muzeu a dřívějších kasárnách,
kde jsme se dozvěděly
informace, které byly opravdu
smutné. Nesmíme zapomenout
na večerní procházku, kde jsme
vešly do pevností Terezín a za
znění terezínských písní jsme
tiše chodily a četly si básničky,
které dřív psali kluci v našem
věku. Sešlo se nás patnáct
nejúspěšnějších týmů z celé
republiky, krásné bylo, že
z naší školy jsme byly tři týmy!
Děkujeme všem, kteří tuto akci
plánovali, a těšíme se, že se
opět sejdeme!

> Autorky Ilona Hypšová
(vpravo) a Eliška Pejšková se svou
učitelkou Ivonou Krčilovou
(uprostřed)
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na život a na smrt
Arnošt Lustig a Jiří Justic. Kamarádi na život a na smrt. Za druhé světové
války je spojil židovský původ a nucený pobyt v koncentračních táborech.
Jiří dokonce zachránil Arnoštovi život.
Arnošt Lustig tento silný příběh později popsal takto: „V dubnu 1945 nás Němci poslali
transportem smrti do Dachau. Šest dní jsme
nejedli a pili jen dešťovou vodu. Když vlak jednou zastavil uprostřed lesa, losovali jsme, kdo
zkusí ukrást chleba z proviantního vozu. Volba
padla na mě. Doběhl jsem k vagonu, aniž by
mě stráže spatřily. Jenže na zpáteční cestě už
jsem za sebou slyšel: „Halt!“ Ještě jsem stačil
hodit chleba klukům, jenže se dostal do rukou
cizím vězňům, kteří ho okamžitě zhltli. Esesák
mě chytil a řval, že když jídlo nevrátím, zastřelí mě. Viděl jsem tlustý prst, kterým mačkal
spoušť revolveru. Vtom můj kamarád Jirka Jus-

tic skočil mezi mě a hlaveň pistole. ‚Nestřílejte, nevidíte, že chleba nemá?!‘ Esesák užasnul.
Nemohl pochopit odvahu chlapce, který mu
vpadl do rány a zaštítil mě svým tělem. Tak si
jen uplivl, že jsme dvě židovský hovna, a daroval nám život. Ve skutečnosti vzdal čest odvaze
a přátelství, o němž mohl jen snít.“
Jméno českého spisovatele Arnošta Lustiga,
který už čtyři roky není mezi námi, proslavil po roce 1945 doma i v zahraničí bezpočet
jeho působivých knih, v nichž se většinou vrací k osudům Židů za druhé světové války. Jiří
Justic je jakoby jeho opakem. Plachý tichý pán,
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který zvažuje každé slovo. Po válce se oženil
a se svou ženou a dvěma dětmi prožil skromný
život v Praze. Dnes je mu přes devadesát let a je
milujícím dědečkem.* S Arnoštem Lustigem
jej silné přátelství poutalo celý Arnoštův život.
V rámci soutěže Převezměte terezínskou štafetu, kterou fantasticky zorganizovalo pražské
gymnázium Přírodní škola, jsme s Jiřím Justicem napsaly rozhovor, o který se s vámi chceme podělit. Myslíme si totiž, že na některé skutečnosti bychom neměli zapomínat.

< Jiří Justic v době natáčení
rozhovoru

V rámci soutěže Převezměte
terezínskou štafetu vytvořily
Ilona Hypšová a Eliška Pejšková
časopis Rim, rim, rim – dnes,
který navazuje na ten, který se
našel ve zdech Terezína. Práce
je neuvěřitelně chytla

Pane Justici, jak jste žil před nástupem do
koncentračního tábora?
Jako každý patnáctiletý šestnáctiletý kluk. Učil
jsem se automechanikem.
Kdo byl dále transportován z vaší rodiny?
Celá moje rodina šla najednou.
Jak se jmenoval první koncentrační tábor?
Nejprve nás odvezli do Terezína, pak do Osvětimi a později do Buchenwaldu.
Který z nich byl nejhorší?
Nejhorší určitě Osvětim.
Jak jste se cítil, když jste jel do prvního
koncentračního tábora?
Nikdo netušil, co bude, v Terezíně tehdy byla
kasárna, kam nás zavřeli a nikdo nikam nesměl!
Pracoval jste v táborech?
Ano, jako údržbář ‒ to mě zachránilo před likvidací neboli posláním do plynu.
Měl jste tam kamarády? Pamatujete se na
jejich jména?
Ano, měl, ale již zemřeli. Nejznámějšími byli
Arnošt Lustig, Olda Stránský, Krause…
Přežil ještě někdo z vašich blízkých?
Moje maminka.

*Jiří Justic se bohužel tohoto
vydání AGE už nedočkal. Zemřel
v době redakčního zpracování
rozhovoru v prvomájovou noc
ve věku 93 let.
I díky Krasoňačkám zůstane
vzpomínka na něj zachována.

Co jste dělal po válce? Jak dlouho trvalo, než
jste se dostal do normálních kolejí?
Nejprve jsem strávil rok v sanatoriu v Kostelci
nad Černými lesy, kde jsem se léčil z tuberkulózy, pak jsem studoval dvouletou průmyslovou školu. Bylo těžké se opět plně začlenit.
Za rozhovor děkují Ilona Hypšová
a Eliška Pejšková, ZŠ Hálkova, Humpolec
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Jak se pozná účastník soutěže
SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ?
No přece podle speciálního odznaku
Celkem 10 500 dětí z celé České republiky, které se zúčastnily prvního
ročníku soutěže Srdce s láskou darované, se pyšní originálním holograﬁckým
odznakem, který pro ně vyrobil hlavní partner soutěže, společnost Filák.
Spolu s dalšími dárky ze sortimentu Kreativ Optys jim je osobně přivezli
zástupci Optysu. Na této dvoustraně se vám pokusíme zprostředkovat
alespoň něco z té nádherné atmosféry, která předávání dárků provázela.
né odznáčky s názvem soutě„Naše třída 5. B přebírala cenu – krás
a výtvarná soutěž se nám
že Srdce s láskou darované. Tato literární
celá třída jako jedna
jsme
li
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kter
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OPTYS. Těšíme se na další spoluprá
.“
protože bychom se chtěli určitě přihlásit
Žáci 5. B, ZŠ Podbořany, Husova

„Chtěli bychom moc poděkovat orga
nizátorům za možnost
zúčastnit se soutěže Srdce s láskou daro
vané. Naše třída Kuřátka se soutěže zúčastnila, a přestože
jsme nevyhráli, tak děti
rády vzpomínají na vyrábění srdce pro
paní Elišku. Děkujeme
sponzorům za dárečky a panu Matěji
Hanákovi za předání.
Děti samotné předání dárečků prožívaly
opravdově, tak jak
je jim to vlastní, a ještě několik dní chod
ily s odznáčky na oblečení a každému je ukazovaly. Bylo
velice pěkné, že každý
zúčastněný dostal malou pozornost. O
to více se děti budou
těšit na další soutěže, které jim nabídne
me.“
Za třídu Kuřátka učitelky Jitka Hrazděr
ová
a Nikola Mišková, MŠ V Zahradách,
Ostrava-Poruba
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měn žákům
Z předávání od
v
Praha 5-Zbrasla

v ZŠ Vladislava

Vančury,

„Naše třída se zapo
jila do soutěže Srdc
e s láskou darované
O soutěži jsme se do
.
zvěděli prostřednict
vím časopisu AGE.
Děti vyráběly srdíčk
a a přemýšlely, kom
u je darují. Většina
si přála srdíčko věno
vat svým rodičům,
sourozencům či jiným příbuzným. Ve
svých slohových pr
ac
ích žáci dali najevo, jak důležitá je pr
o ně rodina. Vše jsm
e
nafotili a poslali.
Byli jsme příjemně
překvapeni, když ná
s
na
vštívil zástupce
společnosti Optys,
partner časopisu AG
E, a předal nám za
účast v soutěži milé
dárky. Ještě jednou
děkujeme a těšíme
se na další výzvu.“
Jana Fajtová, třídní
učitelka 2. třídy ZŠ Bř
ezová, okres Sokolov

„Soutěž Srdce s láskou darované se nám
všem velmi líbila. V dnešní době, kdy je kolem nás mnoho zla a
násilí, je dobré a nutné připomínat, že je krásné mít někoho rád a
pomáhat si… Téma se nám
prolnulo v podstatě do všech předmět
ů. I když jsme nevyhráli,
nevadilo nám to, protože odměnou nám
byl už jen úsměv a překvapení naší paní ředitelky, kterou jsme
obdarovali naší společnou
prací – srdcem z lásky. Jednoho dne však
někdo zaklepal na dveře,
a jaké bylo naše překvapení, když k
nám paní ředitelka přivedla
pana Jaroslava Shrbeného z Optysu, kter
ý nám přišel osobně poděkovat za účast v této soutěži a rozd
at malé dárečky. Nikdy jsme
se s tím ještě nesetkali, že by k nám přím
o do školy někdo osobně
přijel a dětem a paní učitelce poděkov
al za účast v soutěži a povzbudil děti k další práci. Děkujeme a
těšíme se na další soutěže.“
Jindřiška Skokanová, třídní učitelka 1.
ročníku,
ZŠ a MŠ Slapy, okres Praha-západ
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Brzy vyhlásíme další ročník výtvarné a literární soutěže
pro dětské týmy Srdce s láskou darované.
Soutěžit se bude od 15. září 2015 do konce listopadu.
Sledujte zářijové vydání časopisu Age a web

www.age-management.cz.
Těšíme se na všechna vaše srdíčka!

Soutěž vyhlašují a pořádají

Hlavní partner

Partneři

Záštita

Mediální partner
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Růžová planeta
S jistou nadsázkou lze říct, že v červnu se svět včetně České republiky
zbarví do růžova. Desetitisíce lidí v 58 zemích se na důkaz podpory žen
trpících rakovinou prsu zúčastní tradičního pochodu organizovaného
společností Avon. Letos to bude jubilejní patnáctý ročník. V Praze akce
proběhne v sobotu 6. června se startem na Staroměstském náměstí a letos
poprvé s cílem na Rohanském ostrově.
Smyslem je podnítit ženy k pravidelným vyšetřováním prsu. Patronkami pochodu bude celá
řada známých osobností, z nichž uveďme například Simonu Stašovou, Kateřinu Brožovou, Moniku Absolonovou nebo Mahulenu Bočanovou.
Originální vstupenkou a důkazem projevené
podpory je růžové tričko, které se spolu s růžovými nafukovacími balonky již stalo symbolem
celé akce. Tričko není k dostání pouze prodejními kanály pořádající kosmetické společnosti, ale
také v dalších vybraných obchodech a je možné
jej zakoupit i na startu.
Od 1. května jej lze koupit také v prodejnách bytového textilu značky SCANquilt, která je stejně
jako v minulých letech jedním z hlavních partnerů pochodu. V pražských prodejnách a také
na svém e-shopu nabízí tričko, jehož prodej navíc podporuje jednorázovou dvacetiprocentní
slevou na celý sortiment této značky.
Ivana Šachová, jednatelka a majitelka firmy, se
snaží myšlenku pochodu propagovat v řadách
široké veřejnosti i mezi zaměstnanci. Ve více než
35 prodejnách totiž pracují samé ženy, proto považuje tohle téma za mimořádně aktuální: „Čím
více se o něm mluví, tím lépe. Ráda bych touto
formou nejen je, ale celou veřejnost upozornila
na důležitost preventivního vyšetření. Letos budou v nabídce kromě triček pro ženy a muže poprvé i trička pro děti. Výtěžek z prodeje triček
jde na dobrou věc a je úžasné vidět, jak se tato
solidární myšlenka spontánně rozšířila nejen
v Praze – a s doprovodnými akcemi i v jiných
městech – ale i po všech kontinentech.“ Dosud
se na celém světě na uvedený účel vybralo více
než 90 milionů amerických dolarů.
Text: Jozef Gáfrik
Foto: Avon.cz
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Helena Kohoutová:

BAVÍ MĚ
dělat lidem radost
Naše soutěž Srdce s láskou darované má mnoho příznivců a pozorovatelů.
Víme, že jí hodně lidí kolem nás drží palce. Někteří se už zapojili, jiní čekali,
jak dopadne první ročník, a vstupují s námi do druhého kola. Mezi ně patří
i Helena Kohoutová, majitelka značky Magic Helena, která představuje šest
módních obchodů a hlavně spoustu dalších aktivit. Už jsme se s ní setkali
i na stránkách AGE.
3 / 2015
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Čím tě dostala naše soutěž?
Už samotným nápadem. Vyrobit něco v týmu
s ostatními, darovat to konkrétní osobě a užít
si radost z tvoření i obdarování… Neznám jinou takovou soutěž pro děti. Líbí se mi, že je
určena všem školákům, nezaměřuje se jen na
výjimečně nadané děti, nebo naopak na ty
handicapované. Navíc mě naprosto dostalo,
že se jí už v prvním kole zúčastnilo přes deset
tisíc dětí. Jejich příspěvky byly úžasné, prohlížela jsem si je na webu a nevěděla bych, který
vybrat jako nejlepší. Líbí se mi, že jste odměnili všechny. Že jste žádné dítě nechtěli zklamat.
A video z předávání cen v Ypsilonce jsem si
opravdu užila.
Je známo, že s postupujícím věkem slyšíš
víc na podobné akce. Již několik let
spolupracuješ s Nadací Onkologie 21. století
na módních přehlídkách Sebevědomí
pro každý den, kde jsou modelkami ženy,
které prošly onkologickým onemocněním.
Pořádáš přehlídky pro nemocné
roztroušenou sklerózou, pro hluchoněmé,
pro seniory. Co bys chtěla udělat pro děti?
Mohu udělat to, co umím nejlíp. Opečuji trochu jejich paní učitelky, které je dovedou na
stupně vítězů, protože vím, že to jsou právě
ony, kdo dává do práce s dětmi svá srdce. Věnují dětem nemálo času „ze svého“. A tak bych
chtěla věnovat jeden den jim. Den, který budou mít jen pro sebe, kdy se bude někdo starat
o ně a na který budou rády vzpomínat.

Den jen pro sebe, bez starostí, to je pro
většinu žen lákadlo. Jak to bude vypadat
v tvé režii?
Trochu se inspiruji v Proměnách, které dělám
pro ženy všeho věku už čtrnáct let. Paní učitelky vítězných týmů u mne stráví jeden den.
Poradím jim, co jim sluší a jak to udělat, aby
se ještě víc líbily a cítily dobře. Budou mít svou
kadeřnici, a když budou chtít, odejdou s novým účesem. Vizážistka je krásně nalíčí a naučí
je, jak se správně namalovat. Se mnou si zahrají na „pretty woman“ a vyzkouší si nejrůznější
varianty oblékání. A to všechno nafotíme, takže si s sebou odnesou vzpomínku. Prostě jim
pomůžu najít styl, v němž se budou cítit jako
rybky ve vodě. Protože to je důležité, samotné
módní trendy a značkování, co je in nebo out,
to je pro kočku.
Paní učitelky, které se zapojí do soutěže
Srdce s láskou darované, se tedy mají
na co těšit.
Text: Jana Jenšíková
Foto: archiv Magic Helena

Helena Kohoutová (1956),
módní návrhářka,
supervizorka image,
školitelka v oblasti image,
majitelka ﬁrmy MAGIC
HELENA, ředitelka Ateliéru
proměn. Životem se řítí
stále větším tempem a říká,
že dnes má víc energie než
před dvaceti lety, kdy začala
podnikat. Když ji něco baví,
tak to dělá „na plný pecky“.
A ať je kdekoli, přitahují ji
„magičtí“ lidé.

Paní učitelky vítězných
týmů ve druhém ročníku
soutěže Srdce s láskou
darované si s Magickou
Helenou zahrají
na „pretty woman“.
3 / 2015
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Kuchyně napříč stoletími
Muzeum gastronomie najdete v centru Prahy, kousek od známého
obchodního domu Kotva. Je dozajista jediné svého zaměření v naší zemi,
prý i v Evropě a snad i na světě. Alespoň to tvrdí jeho zakladatelé, Ladislav
a Nina Provaanovi. Pravda, ve světě fungují asi čtyři stovky podobných
muzeí, ale ta jsou podle nich jen o jídle. Třeba o regionálních potravinách
a pokrmech či se zaměřením na jednu surovinu. Ale o historii přípravy jídel
se vypráví jen u nás.

Víte, že
už ve čtrnáctém
století řídili velké
hradní kuchyně
šéfkuchaři?
Že připravovaly
denně několik
set až tisícovku
jídel, a to nejen
pro pány?
Nejen to
se dozvíte
v pražském Muzeu
gastronomie.

> Kuchyně našich prababiček
3 / 2015

Cesta k muzeu
„Muzeum jsme vymysleli společně s mou ženou,“ začíná Ladislav Provaan své povídání.
„Její maminka psala gastronomickou literaturu, ve své době velmi populární. Čerpala
z rodinných tradic a zkušeností, a tak vznikla
například její nejslavnější kniha přeložená do
řady jazyků ‒ Receptář ve znamení zvěrokruhu. Manželčin tatínek byl uznávaný odborník,
začínal v Alcronu a řadu let jezdil s týmy kolegů po světě, kde sbíral i předával gastronomické zkušenosti. Byl například na světové výstavě
v Montrealu. A také on psal knížky o gastronomii.“

Od nápadu k realizaci projektu nevede většinou
jednoduchá cesta. Tam přispěl Ladislav, který
je architektem. Dlouho žil v zahraničí a věnoval se projektům moderních hotelů, například
až v Japonsku a Indonésii. „Měl jsem tak možnost poznat do detailu hotelové zázemí. Host si
sedne ke stolu a objedná si třeba nějakou místní
specialitu. Vím, co všechno jeho spokojenosti
musí předcházet především v účelně fungující
kuchyni, kde musí vše klapat jako na drátku.
Jde často o minuty i méně. S těmito rodinnými
i vlastními zkušenostmi jsme si se ženou řekli,
že by bylo dobré Pražanům a návštěvníkům našeho hlavního města včetně zahraničních něco
z té historie, vzájemnosti a vývoje gastronomie
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< Nina a Ladislav Provaanovi

ukázat. Aby lidé věděli, že třeba už ve čtrnáctém
století byly velké hradní kuchyně řízeny šéfkuchařem a každý kuchtík věděl přesně, co, jak
a kdy udělat.“
Nápad byl tedy na světě. Znamenal mimo jiné
najít pro muzeum vhodné prostory, a to nebylo
nic lehkého. „Oslovili jsme nejprve město Prahu, ale tam nakonec převážil absolutní nezájem
o něco podobného,“ pokračuje Ladislav Provaan ve vyprávění. „Tak jsme hledali sami a nakonec našli tento dům, jehož historie sahá do
čtrnáctého století. Pronajali jsme si jej od soukromého vlastníka, jenž má pro nás daleko větší
pochopení než celý Magistrát hlavního města.“

První návštěvníci
Muzeum otevřeli před třemi roky a první školy
i individuální návštěvníci včetně zahraničních
turistů je objevili poměrně brzy. Majitel muzea
se svěřil, že rád návštěvníky upozorňuje především na expozici z období raného středověku,
tak deváté až třinácté století. To už se strava
připravovala například v hradních a zámeckých
kuchyních. Málo se ví, že tyto kuchyně nepřipravovaly jídlo jen pro šlechtu, ale často pro
celou blízkou komunitu. Denně to bylo podle
velikosti panství třeba šest set až tisíc jídel. Samozřejmě něco lepšího pro panstvo a něco jiného pro ty ostatní. K mání byl chléb, polévky,
kaše, pivo.
Gastronomicky bohatá byla i renesance. Tehdy
začaly fungovat čtyři hlavní oddělení kuchyně

známé vlastně v určité podobě dodnes. V jedné zóně se zpracovává mléko, máslo, mouka
a těsto. V další maso a ryby. Ve třetí, takzvané
hlavní kuchyni se již podle receptur skládají
různé ingredience k sobě. Poslední oddělení je
dokončovací. Tam se například griluje nebo jinak upravuje jídlo do takové podoby, ve které se
předkládá hostům. Tento systém je znát dodnes
i v těch nejlepších hotelích, pravda, při využití
nejmodernějšího zařízení. Zajímavostí je, že už
od počátku byly v jednotlivých odděleních výklenky s ohništěm různé intenzity.
„Zahraniční návštěvníci si u nás mohou vyzkoušet i přípravu českých specialit, třeba ovocných kynutých knedlíků. Navštěvují nás hosté
nejen z Evropy a Ruska, ale třeba i z Japonska,
Číny, jezdí k nám hodně Izraelců, turisté ze
severských zemí, také z Anglie a Austrálie. Byl
u nás kuchař z Tasmánie a dokonce z Grónska.
Hodně k nám chodí školní výpravy, především
ze škol zaměřených na gastronomii nebo třeba
průvodcovství a cestovní ruch,“ pokračuje Ladislav Provaan.
Speciální prohlídku tu připraví i pro školáky.
A jejich zvídavost a zájem jsou prý fantastické.
„Je vidět, že je to baví, a zapomenou zlobit, spíš
se dál a dál vyptávají na nejrůznější podrobnosti, které dospělého návštěvníka ani nenapadnou,“ dodává Nina Provaan.
Právě z důvodu častých návštěv školních kolektivů spolupracuje muzeum s řadou našich odborných škol zaměřených daným profesním směrem. Chodí sem na praxi a v rámci ní připraví

>>
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> Černá kuchyně

V prvorepublikovém šenku
Vybavení domácnosti z konce
19. století
pro hosty třeba jednoduché menu především
z našeho typického regionálního výběru. Už zmíněné ovocné knedlíky, ale třeba i budějovické
šišky s prachandou z drcených sušených hrušek.
Praktikantky napečou i nějaké kousky pečiva na
ochutnávku. Jezdí sem také budoucí dietní sestry.
Všechny školní výpravy samozřejmě s pedagogickým doprovodem.
„Ale máme speciální prohlídky muzea i pro seniory. Ti často přijdou s obdivuhodnými znalostmi z gastronomie a z její historie, protože
mají čas na čtení odborné literatury a sem si to
přijedou prohlédnout na vlastní oči a pozeptat
se na to, co z knih nevyčetli. A často slýcháme ‒
jé, tohle jsme měli doma v kuchyni po babičce,“
usmívá se spokojeně Nina Provaan.

Z muzea do hotelovky
Poté, co mne zakladatelka provedla celým muzeem a dovolila udělat pár snímků jednotlivých
exponátů, mi ještě doporučila jednu ze škol, se
kterou mají výbornou spolupráci. Tak jsem se
vydal navštívit Střední hotelovou školu v Praze
10, ve Vršovické ulici. Povídala si se mnou paní
učitelka Zdeňka Hrbková.
„Mám nostalgické vzpomínky na pana Karla
Pinku. Díky němu jsem absolvovala spoustu
akcí a soutěží tematicky zaměřených právě na
gastronomii. Mluvím o tatínkovi paní Niny,
spolumajitelky muzea. Poznala jsem se s ním,
když jsem pracovala ve spotřebním družstevnictví a on tam působil jako odborník na gastronomii – stavbu menu, restaurační provoz, obsluhu
atd. Já jsem měla na starost právě profese kuchař
a číšník, proto jsme hodně spolupracovali. V té
době jsem už měla dost zkušeností z častého po3 / 2015

MUZEUM GASTRONOMIE 37

bytu se studenty v hotelích a restauracích, nešlo
jen o kuchařské profese, ale i o stolničení a manažerský přístup k těmto profesím. Moc jsem si
rozuměla i s maminkou paní Niny, Alicí Pinkovou, autorkou řady výborných gastronomických
publikací. Uměla do nich dát nejen recepty, ale
hlavně duši. Báječná inspirace. Úplně něco jiného, než když dnes kdejaká celebrita radí, jak
vařit.“
Zdeňka Hrbková měla často možnost se studenty vyjíždět i do zahraničí: Kypr, Japonsko, Čína,
Itálie. Šlo většinou o přibližně tříměsíční pobyt,
při němž prezentovali českou gastronomii ‒
ovocné knedlíky, cmundu, gulášky, svíčkovou
a další. „Vozili jsme si svoje suroviny, protože
v Japonsku nenajdete takové houby, které by
se hodily do bramboračky. Měli jsme dohodu
s některými našimi pivovary, které tam letadlem
nebo lodí vozily pěnivý mok a přibalily k tomu
i některé typicky české suroviny. Studenti se zároveň učili od našich hostitelů připravovat jejich
jídla, což se jim v praxi určitě hodí. A víte, na co
jsme se nejvíc těšili? Když nám někdo do těch

dálav přivezl bochník našeho chleba, který ve
většině světa vůbec neznají.“
Díky těmto zkušenostem ze světa a kontaktům
s rodiči Niny Provaan, dnes spolumajitelky gastronomického muzea, škola do učebních plánů
začlenila hned v prvních ročnících exkurzi do
pražského Muzea gastronomie, kde si studenti vyslechnou odborný výklad připravený majiteli muzea speciálně pro ně. A dnes se tam vracejí i starší
studenti třeba s rodiči, kteří jsou také odborníci
na gastronomii. Asi třetina studentů jsou, jak se
říká, jablka, která nepadla daleko od stromu.

Studentky Střední hotelové
školy v Praze 10 při práci

„Studentům se muzeum líbí, protože tam nejde
jen o to prolétnout rychle kolem zaprášených
exponátů, ale to muzeum doslova žije. Skvělé je,
že prohlídky jsou komentované přesně a citlivě
podle toho, o jaké návštěvníky jde. Od našich
prváků přes zahraniční turisty až po seniory,“
dodává Zdeňka Hrbková.
Text: Jiří Frey
Foto: autor článku a archiv SHŠ Vršovická

Generační rekonstrukce
zaplatíte stavebním spořením
Jak udělat z jednoho pokoje dva dětské? Jak pozměnit koupelnu, aby vyhovovala seniorům? Jak
snížit náklady na stále dražší energie? Invenci se
meze nekladou, jedno je jisté – k financování
těchto investic je jako ulité stavební spoření.

„Investice v řádu desítek až stovek tisíc korun
jsou přesně pro stavební spoření. Pokud nebudete mít nemovitost k zástavě, získáte nejvýhodnější úvěry na trhu právě ve stavebních spořitelnách,“ dodává Jiří Šedivý.

„Rekonstrukce a modernizace bydlení je doménou stavebního spoření. Nyní jsou navíc
nejnižší sazby. Pokud uvažujete o vylepšení své
nemovitosti, máte dobrou příležitost právě letos,“ radí tajemník Asociace českých stavebních
spořitelen Jiří Šedivý. Asociace sdružuje všech
pět spořitelen působících na českém trhu.

(dž)
Ilustrační foto: Shutterstock

V poslední době zesiluje trend tzv. generačních
rekonstrukcí. Například koupelna s vanou není
úplně vhodná pro seniory, kteří logicky preferují sprchový kout se sedátkem. A to je právě
typ investice, kterou umí stavební spoření profinancovat. Stejně tak spořitelny financují úpravy,
kdy rodiny rozdělí velký obývací pokoj na dva,
aby měly více pokojů pro děti, nebo si pořídíte moderní okna, abyste ušetřili za stále dražší
energie.
3 / 2015
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Když si obleču
kostým,
moje tělo si
vzpomene,
co hraju.

Věra Hlaváčková:

Život je tragikomický
Od roku 1990 odehrála na prknech Jihočeského divadla a před
českokrumlovským otáčivým hledištěm na osmdesát rolí. Jednoduše
spočteno, každý rok tak tři nové. Čtvrt stoletím divadelnictví broušená perla,
která letos slaví padesátku a prožívá svoje nejlepší roky. Perfect years… Když
nemusí hrát tragickou postavu, je Věra Hlaváčková sluníčko. Ať sedíte v hledišti
nebo se s ní potkáte třeba v samoobsluze. I když při čtení rozhovoru neuvidíte
onu novinářskou berličku v podobě slova „smích“ v závorce, vězte, že Věřin
nakažlivý smích pluje celým naším rozhovorem tak jako jejím životem.
3 / 2015
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Když hrajete Blanche v Tramvaji do stanice
Touha Tennesseeho Williamse, píší pak
diváci, že jim běhal mráz po zádech. Den
nato ztvárňujete třeba Barbaru v Perfect Days
a lidé padají smíchy ze židlí. Jak se herec
vnitřně „převléká“ z role do role? Je to jako
s ponožkami?
Je to trošku odlišné, ale v zásadě podobné jako
s těmi ponožkami. Celé je to o kostýmu. Herec si večer oblékne kostým a je tou postavou,
kterou si předtím nacvičil. Aspoň u mě to tak
funguje. Učíme se text, ta postava se hledá ‒
jak vypadá, jak jedná, jak myslí. Na roli pracuji šest až sedm týdnů. Když si obleču kostým,
moje tělo si vzpomene, co hraju. Těžko si obleču kostým na Blanche a chtěla bych hrát třeba
Blackout.
Stává se vám, že máte chuť zahrát si večer
něco veselého, od srdce, a přitom musíte hrát
pěknou potvoru?
Když večer hraji velkou roli, připravuji se na
ni celý den. Když jsem hrála třeba Blanche, tak
jsem si, kromě zkoušky dopoledne, nebrala žádnou práci. Celý den jsem šetřila síly na představení, protože je to role náročná psychicky,
ale i fyzicky. Není to tak, že se ráno probudím
a řeknu si: „Dnes večer sice hraju Blanche, ale
spíš bych si zahrála Lup.“ Celé tělo se podřizuje roli. Snažím se svým postavám přizpůsobit
i jídelníček. Když hraji nějakou velkou roli, tak
se nemůžu pořádně najíst. Ani v poledne ne,
protože by mi bylo na jevišti těžko. Když jsme
s Petrem Zelenkou zkoušeli Job Interviews, to
jsem se opravdu nemohla ani najíst. Já bych to
neuběhala, neudýchala. Spíš si myslím, že role
určují můj životní režim.

Které role se vám hrají lépe? Komické, nebo
tragické?
Podle mě je život tragikomický, takže se mi hrají
nejlépe ty role, kde je obojí ‒ tragika i komika.
A čím víc život sleduji, tak vidím i v divadle,
jak se všechny příběhy opakují, ať se odehrály
před dvěma sty lety nebo dnes. A že je to vlastně
všechno směšné.
Otázku „Jakou vysněnou roli byste si chtěla
zahrát“ asi dostáváte často, takže jinak: Jakou
roli byste si už nikdy zahrát nechtěla?
Do Jihočeského divadla jsem přišla v roce 1993
a odehrála jsem tu skoro 80 rolí. Málokterá herečka si zahrála tolik velikých rolí jako já, ze
spektra od Shakespeara, Čechova přes soudobou plejádu autorů. Myslím, že málokterá měla
tolik štěstí. Zkouším tři až čtyři velké role za rok.
Takže vysněná je pro mě taková, kterou zase dostanu. Já už jsem ve věku, kdy si těch krásných
a velkých rolí, které dostanu, vážím. Čím je herečka starší, tím dostává míň a míň rolí.
No, a kterou bych si už nikdy nechtěla zahrát?
Tak to je třeba ta ze hry Mobil. Hrála jsem reportérku, která tam všechno fotila a natáčela na
videokameru. Dvě a půl hodiny jsem neslezla
z jeviště, seděla jsem bosá s kamerou na zemi.
Celá hra byla složená z obrazů a já jsem každý
z nich uváděla. Musela jsem si zapamatovat asi
30 obrazů, jak šly po sobě. A stávalo se mi, že kolegové stáli v portále, měli vedle sebe nápovědu
a na jevišti se mě ptali: „Co tam teď je?“ To byla
taková zodpovědnost, že jsem si říkala: „A teď
to zkazím a řeknu něco jiného.“ Zároveň jsem
všechno snímala tou kamerou a to se promítalo
na celoplošná plátna. A pak na mě měl Martin

Já si myslím,
že mladá
generace
je úžasná,
svobodná,
má svůj
vlastní názor.
Věra Hlaváčková ve hře
skotské dramatičky Liz
Lochheadové Perfect Days
v Jihočeském divadle
>>

Opakujete si před představením těžká
místa?
Ano, v pět hodin si sednu, projdu si text, přeříkám si všechny stěžejní věty, abych neměla
okno. Není to tak, že bych vždycky zapomněla
úplně všechno, ale třeba se mi stane, že si nevzpomenu na nějaká určitá slova, která běžně
nepoužívám. Do divadla chodím docela časně, většinou na šestou. Když hraji Blanche,
dostanu natáčky, holky mě obletují. A já si
mezitím v hlavě projíždím, co mě na jevišti
čeká, která místa jsou těžká, se kterými mám
třeba trošku problém. Promítám si vlastně
film. Když jsem nachystaná na jeviště, v tom
jsem opravdu poctivá, tak se rozmlouvám několika svými oblíbenými jazykolamy. Z toho
se už u nás v divadle dělá legrace, že Věra bez
„hlavní role lorda Rolfa“ neodejde na jeviště.
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Glaser připomínky: „Věro, Bibianě (Šimonové)
jsi vzala zase jenom nohy. Ty jí musíš vzít půlku
obličeje, jedno ucho, jedno oko a jednu nohu.“
A já mu řekla: „Martine, já to tam s tou kamerou
prostě neumím.“ Takže tohle už bych opravdu
zažít nechtěla. Vlastně jsem tomu představení
sloužila. A bylo to opravdu strašně zodpovědné
a náročné. Horší, než hrát velkou roli.

Postava Barbs Marchallové
z Perfect Days patří k divácky
nejúspěšnějším rolím Věry
Hlaváčkové

Diskotéky nezničily živé kapely, YouTube
kina. Jak moc ničí nová média živé divadlo?
A co s tím?
Všichni se strachovali, že divadlo nová média
zničí. Po roce 1989 jako by lidé nechtěli přemýšlet. V práci toho měli moc a večer se chtěli bavit.
To chápu, ale podle mne se to začíná obracet.

Pociťuji kolem sebe hlad po kultuře a po divadle, lidé najednou chtějí přemýšlet. Naše představení Blackout je toho odrazem a důkazem,
jak moc jsme přetechnizovaní. Lidé se neseznamují venku, ale přes počítač. Jen sedí doma
a nikam nechodí, nanejvýš do kina, ale většinou
tam sedí sami a zase sami odchází. Kina jsou poloprázdná a drahá. Ale naše činohra je z 99 %
zaplněná. I tak těžká inscenace, jako je Oidipus,
si najde svého diváka. Oidipa jsme hráli asi patnáctkrát, ale stalo se nám, že derniéra byla úplně
plná a měli jsme standing ovation. Lidé se prostě vrací k věcem, které si mohou osahat, vrací
se k dřevu a vrací se i k tomu divadlu. A to je
přesně to, o čem jsme se před chvílí bavily, to
je genius loci té chvíle, je to prostě tady a teď. Je
to také diváky. I oni určují, jestli se budeme víc
smát. A já jsem ráda, že do divadla chodí stále
více mladých lidí.
Slavíte narozeniny, při nichž Jaroslavu
Vrchlickému přáli slovy „ctihodný kmete“…
Ještěže čeština nemá výraz pro „ctihodnou
kmetyni“. Co jste ve svém krásném věku
pochopila? A jak to děláte, že vypadáte
o patnáct míň?
No to mě až dojalo, to tam ani nepište, tomu nebudou věřit. Ale myslím, že je to radost ze života, mám ráda lidi, mám ráda život. Je to jenom
optimismus.
Hrajete různé ženy různých povah a různých
profesí. Je nějaká práce, povolání, profese,
kterou byste si ráda zkusila? Co by dělala
Věra Hlaváčková, kdyby nebyla herečkou?
Nebo by nedělala?
Já bych určitě pracovala, jsem hodně pracovitá.
A bezpečně vím, že bych byla psycholožkou,
chtěla bych pracovat s lidmi. Zajímala by mě
jejich duše. Což vlastně ani není tak daleko od
divadla.
Jaká je podle vás dnešní mladá generace?
A co ji podle vás může přivést zpět k divadlu
a ke knížkám?
Nedávno jsem četla rozhovor s jedním chorvatským režisérem, který studoval u nás v Čechách
a popisoval rozdíly mezi Chorvaty a Čechy.
Ten režisér si všiml, že na rozdíl od Chorvatů
a ostatních jižních národů spousta lidí v Praze
v metru čte. Takže to není zas tak špatné.
Já si myslím, že mladá generace je úžasná,
svobodná, má svůj vlastní názor. Má výhodu
v tom, že může kdykoliv kamkoliv vycestovat. Nemusí být zavřená v tom našem češství
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a může porovnávat, jak se žije jinde. To, že
k tomu nepotřebují knížky, je zase jiná věc, ale
nemyslím si, že by se knihy někdy ztratily, jako
se neztratí noviny nebo divadlo. Člověk chce
v ruce držet tak krásnou věc, jakou knížka je.
Teď mají jiné starosti, ale jednou se k tomu vrátí. I my v divadle hledáme to, co se bude mladým lidem líbit.
Všichni hrajeme celý život řadu rolí.
Sociálních rolí. Jakou z nich máte nejméně
ráda vy a proč? Je to role nezbedné dcery,
která namísto seriózní dráhy učitelky či
úřednice zběhla k divadlu, role přísné matky,
manželky?
Člověk se v životě potká se všemi těmi rolemi,
každou chvíli je něčím, je k tomu donucen životem. Ve dvaceti máte jiné starosti než ve třiceti nebo v padesáti. Moje kamarádka mi dala
k narozeninám seskok padákem a byl to pro mě
neuvěřitelný zážitek, protože když jsem padala dolů, tak jsem nebyla ani dcera, ani matka,
ani herečka, dokonce ani žena. Já jsem těch pár
minut v tom prostoru byla jenom sama sebou.
Takže si myslím, že by člověk měl celý život hledat a být sám sebou.
Co vás bezpečně rozčílí?
Nesnáším lhostejnost, k čemukoliv. A vadí mi,
že si lidi hodně stěžují. Podle mě by se měli víc
chválit a uvědomovat si, co všechno mají.

A co děláte, když je vám nejhůř?
Když je mi opravdu nejhůř, tak si popláču, třeba
si dám i skleničku. Potom se rozhodnu, co budu
dělat dál, a pak to udělám. Jsem člověk, který
řeší věci prakticky. Moje babička vždycky říkala:
„Máš jenom dvě možnosti – smát se, nebo plakat.“ Když to jde, tak se radši zasměju.
Text: Štěpánka Kotrbová
Foto: archiv Věry Hlaváčkové

Věra Hlaváčková (50)
Narodila se v Brně, studovala
brněnskou konzervatoř
a provdala se na jih Čech.
Zakotvila v Jihočeském
divadle, kde odehrála na
80 rolí. Diváci rádi vzpomínají
na její nezapomenutelnou
Emilii Marty ve Věci
Makropulos, na roli Pauliny
ve hře Polyeuktos, za kterou
dostala první Jihočeskou
Thálii, nebo na Kostelničku
v Její pastorkyni, za níž byla
oceněna dvěma Jihočeskými
Tháliemi – odbornou
a diváckou. Již třikrát byla
v širší nominaci na Cenu
Thálie, například za Elizabeth
Proctor z Čarodějek ze
Salemu. S rolí Věry ve hře Jobs
Interviews, kterou dramatik
Petr Zelenka napsal přímo
pro ni, se letos dostala do
nejužší nominace společně
s Vilmou Cibulkovou a Petrou
Hřebíčkovou. Na jevišti
Národního divadla poslední
březnovou sobotu čekala na
verdikt Thálie. Tentokrát byla
velmi blízko… Je vdaná a má
osmnáctiletou dceru Terezu.

< Poslední Jihočeskou Thálii,
v pořadí už devátou, získala Věra
Hlaváčková vloni
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Plot
Rukama přejíždím po drsném povrchu dřevěných latěk. Se zavřenýma očima vnímám dřevo
a snažím se proniknout do jeho duše. Cítím jeho
teplo. Najednou se něco stalo. Nepustí mě dál.
Staví si kolem sebe bariéru.
Otevírám oči. Nic se nezměnilo. Stojím tam,
kde vždycky. Klečím a rukama hladím trávu.
Všude kolem se rozprostírá dřevěná hradba.
Hradba, která mne odděluje od okolního světa.
Hradba, ze které není úniku. Žiji tu tak dlouho,
že si nepamatuji, kdy jsem byl naposled venku.
Vlastně si nepamatuji, jestli jsem vůbec kdy byl
někde jinde. Nevím, kdo jsem a proč jsem tady.
Vlastně mě to ani nezajímá. Je tu bezpečno.
Je to můj domov. Uléhám do trávy a pozoruji
modré nebe nad sebou. Je to má jediná spojitost se světem. Vím, že to, co vidím já, pozoruje
spousta dalších, a to mě naplňuje zvláštním pocitem. A proč jsem si vlastně tak jistý, že někde
je i něco jiného? Jak vím, že za mým plotem nezačíná nekonečná prázdnota, do které spadnete
a už se nikdy nevrátíte?
Slunce příjemně hřeje a já přemýšlím, jestli bych
chtěl odsud odejít, kdybych věděl, že něco jiného existuje. Ne. Necítím se jako vězeň.
Otevírám oči. Asi jsem na chvíli usnul. Posadil
jsem se. Všechno je na svém místě. Dívám se
skrz stromy na dřevěnou chatu, která je mým
domovem. Je to moje útočiště, kam se utíkám
schovat pod ochranu zdí. Nevím proč, když celý
svůj život žiji za zdí. Mám podvědomý strach
z čehokoli nového a neznámého. Pomalu se vydávám směrem k chatě. Je to malý dřevěný srub
o dvou místnostech a malé verandě. Stojí tam
dvě židle a stůl, u něhož za dlouhých večerů sedávám a dívám se na hvězdy. Jsou to moji průvodci a strážci.
Na boku jednoho ze sloupů je vyryté písmeno
„K“. Nevím, jak se tam ocitlo. Představuji si, že
je to iniciála dívčího jména. Sním, že patří dívce,
která čeká někde za zdí. Čeká, až se odhodlám
a přijdu za ní. Často se mi o ní zdá. Zdá se mi,
že ke mně jde a volá mě k sobě. Volá mě k sobě,
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dokud pomalu nezmizí. Dokud se nerozplyne.
Pokaždé si celým srdcem přeji jít za ní. Táhne
mě to. Ale nikdy se nedokážu pohnout z místa.
Snad jsem na to moc velký zbabělec. Když zavřu oči, neumím si ji představit. Její rysy splývají
v záři, která je všude kolem. Vidím jen její stín.
Ale věřím, že zase přijde.
Otevírám oči. Záře slunečního svitu mne uklidňuje. Koupu se v hřejivých paprscích a nechávám je, aby zkoumaly každou část mého já. Pohrávám si s nimi v rukou. Cítím jejich sílu.
Můj pohled padá na velkou sekeru, která už léta
leží opřená v rohu. Leží tam ledabyle, jako by
mě vyzývala: „No tak! Popadni mě! Vždycky jsi
to chtěl udělat. Vždycky jsi chtěl vědět, co je za
zdí.“
Takhle mě provokuje pořád. Bojím se jí jenom
dotknout. Nejsem si jistý, jestli bych zvládl odolat tomu pokušení. Tohle je můj domov, moje
bezpečí, nemůžu odsud pryč.
Noční oblohu rozčísl jasný blesk. Vybíhám ven
do deště a nechávám se omývat dopadajícími
kapkami. Pobíhám po zahradě s roztaženýma
rukama a radostí křičím. Musím vypadat jako
blázen. Jako démon. Jako anděl. Moje košile je
celá promáčená. Z vlasů mi kape voda. Uléhám
na záda do mokré trávy a bořím prsty do země.
Cítím její vláhu. Země je šťastná. Jako já. Vnímám to štěstí celou svou duší. Začíná mi být
zima. Rychle vstávám a utíkám se schovat pod
střechu. Na terase se začínají tvořit kaluže. Zablýsklo se. V tom mihotavém záblesku světla
jsem poprvé zahlédl svůj obraz na vodě. Pomalu
si ke kaluži klekám a prsty hladím vodní hladinu. Dívám se na obličej nějakého neznámého
mladíka. Vůbec mi není povědomý. Sahám si
na tvář. Ruka chlapce se taky pohnula. Začíná
mi docházet, že jsem to já sám. Je to zvláštní.
V duchu sám sebe vidím jako člověka s drsnou
hranatou tváří, která je zvyklá na samotu. Místo toho zírám do jeho strachem napjaté tváře.
Vypadal, jako by byl při sebemenším podnětu
připraven uprchnout.
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Na obloze se objevil záblesk světla. Pomalu se
zvětšuje a sílí. Vypadá to, jako by na zem sestupoval samotný Bůh. Blíží se to ke mně. Přesně
takhle to tu vypadalo před několika dny. To
jsem ale spal. Ještě nikdy nepřišla ve dne.
„Já spím?“ ptám se jí. „Jak to, že jsi přišla?“
„Nikdy jsi neviděl svět. Nikdy ses nedostal za
zeď. Myslíš, že jsi schopen odlišit iluzi od reality?“
Místo odpovědi k ní jen natahuji ruku. Zkouším
ji pohladit. Je to, jako bych se pokoušel nahmatat vzduch. Dívám se na svoji ruku zanořenou
do jejího těla. Cítím se jako poutník ztracený
na poušti, který po ničivém bloudění vyprahlou pustinou najde vodu. Je pro něho jako znovuzrození.
„Musíš překročit práh,“ promluvila.
Neodpovídám. Jen si její obličej vrývám do paměti, abych si ho mohl představit. Je jako obraz,
kde můžete zkoumat každý detail a stejně nikdy
nepochopíte celou jeho krásu. Vypadá jako anděl.
„Musíš překročit práh,“ opakovala a začala se
pomalu ztrácet. Snažím se chytit její dlaň, ale
jen bezmocně máchám rukama ve vzduchu.
Pociťuji hroznou prázdnotu. Jako by s ní odešel
i kus mé duše. Neumím si to vysvětlit. Chce se
mi řvát. Řvát sám na sebe, jaký jsem zbabělec.
Jsem jen obyčejný zbabělec! Sklo se tříští a já
jen zírám na svoji pěst, která se ještě stále zuřivě
třese. Vytrhnu ruku z rozbitého okna. Prýští z ní
krev. Už na ničem nezáleží. Popadám sekeru.
Křečovitě ji svírám. Utíkám k nejbližší zdi. Zastavuji se před ní a mocně se napřahuji. Začíná
mne pálit v rukou. Je to ten nejnesnesitelnější
žár, jaký jsem kdy cítil. Z posledních sil sekeru
odhazuji co nejdál od sebe. Pomalu se sesouvám
k zemi. Pláču.
Další den plyne jako každý jiný. Pomalu se
smiřuji s tím, že tu zůstanu navždy. Co vlastně
znamená navždy? Zemřu vůbec? Začínám svou
omezenost nenávidět. Proč mi někdo připravil takovou zkoušku? Čím jsem si ji zasloužil?
Žiji v bublině a naivně si vysnívám svět za zdí.
A proč vlastně? Třeba tam žádný není. Možná
je tam jen prázdno a tahle zahrada je celý svět.
A ta dívka, která za mnou chodí, možná vůbec
není skutečná. Jistě! Je to jen přelud mé utrápené, osamocené mysli. Kdyby byla skutečná,
dávno by mě donutila láska, abych tenhle plot

rozsekal na třísky. Jsem zamilovaný do přeludu.
Nebo do sebe samého, a proto nejsem schopen
vidět, co je za zdí. Plný vzteku vybíhám na volné
prostranství. „Jsem člověk! Slyšíš? Jsem člověk!“
křičím směrem k Bohu, který možná taky neexistuje. Třeba jsem si ho taky vysnil. Jako
všechno kolem.
Na tomhle vězení je nejhorší právě svoboda.
Kdybych ležel spoutaný na lavici, bylo by mi
daleko líp. I kdyby mě mučili těmi nejnepředstavitelnějšími způsoby. Snažil bych se dostat
pryč. Snažil bych se ze všech sil utéct, i kdybych věděl, že nemám pražádnou naději. Dělal
bych to, abych si zachránil život. A teď? Stojím
a dívám se na dřevěný plot, který se nade mnou
tyčí, a jsem svědkem vlastní nízkosti a zbabělosti. Tohle vězení je moje duše a já se musím
dostat ven.
Snažím se zůstat klidný. Den jako každý jiný.
Není na něm nic výjimečného. Jen budu svobodný. Pokud nezemřu. A pokud něco takového jako svoboda existuje. Sekera v mých rukou
táhne mé paže k zemi jako kámen tonoucího
ke dnu. Mé prsty se vpíjejí do dřeva jako voda
do země. Jsem pevně rozhodnut. Mám pocit, že
plot roste. Že se z něj stává hradba, kterou nelze
překročit. Sekera zajíždí do dřeva hladce. Zasahuje mne prudké bodnutí v prsou. Jako bych
sekl sám do sebe. První třísky odlétají. Udělal
jsem to, blesklo mi hlavou. Já jsem překročil
práh! Znovu se napřahuji. A znova. A znova.
Třísky létají na všechny strany a já mám pocit,
že sekera rve mou duši na kusy. Konečně mi to
došlo. Ta hradba jsem já. V dřevě se vytvořil
malý otvor. Nepřestávám pracovat. Jsem jako
posedlý. Každý úder mě nesnesitelně bolí. Je mi
to jedno. Chci za ní.

Tomáš Kiss (19)
je studentem gymnázia.
Začal psát už v šesté třídě,
inspirován svým panem
učitelem. „Napřed jsem
si dělal jen legraci, ale
postupem času, už sám
nevím proč, jsem to začal
brát víc vážně. A kdybych
přiměl k zamyšlení třeba jen
jednoho člověka, udělalo by
mi to obrovskou radost,“ říká.
Kromě psaní miluje hudbu,
literaturu, ﬁlm a běhání.

Moje tělo stálou bolestí a námahou umdlévá.
Neustávám. Už na ničem nezáleží. Sekera pracuje jako bomba vržená do nepřátelských řad.
Díra se zvětšuje. Jsem slepý. Nedívám se, co je
za ní. Jen dál ničím zdi svého vězení. Konečně
je díra natolik velká, že se jí dá prolézt. Házím
otvorem sekeru ven a prolézám za ní. Nic se
nestalo. Jsem živý! Zalévá mne obrovská vlna
úlevy. Cítím, jak chce moje duše vzlétnout
k nebesům. Myslím, že jsem opravdu šťastný.
Zvedám sekeru jako věčnou připomínku své
minulosti a jdu vstříc. Vstříc naději a novému
životu. Jdu za ní.
Text: Tomáš Kiss
Foto: Thinkstock
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Kytičky z rozetek
Poskládané rozetky dokážou ve chvilce oživit květináč, udělají parádu při zdobení dárků,
a když je vyrobíte spolu s dětmi mamince k svátku, dokážou vykouzlit i úsměv na tváři.

1

2

Co budete potřebovat: papírové rozety OPTYS, lepidlo, šňůrku,
nůžky, špejli, knoflíčky, tavnou pistoli, výsekový strojek kolečko.

Rozetu naskládejte naznačenými rýhami na sebe
do tvaru harmoniky.

3

4

Oba konce rozety pak slepte lepidlem k sobě do kruhu
a všemi dírkami protáhněte šňůrku.

Oba konce šňůrky stáhněte pevně k sobě,
zavažte na dvojitý uzlík a vytvarujte si rozetu do kruhu.
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5

6

Na střed rozety přilepte z obou stran lepidlem nebo tavnou pistolí
středové kolečko. Místo kolečka můžete použít také různé výseky
z děrovačky nebo knoflíky.

Malé rozetky nemají dírku pro stažení šňůrkou, a lepidlo tak
nanášíte jen na poskládané hrany papíru. Při lepení středového
kolečka musíte proto malé rozetky cca 15 s podržet, aby lepidlo
přichytilo středové kolečko k rozetce.
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Komponenty
si můžete objednat
na e-shopu www.optys.cz.
Nápady na další tvoření
najdete v brožurkách
řady Optys kreativ
Tvoření s papírovými výřezy.
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46 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Erasmus+ podporuje zahraniční
spolupráci seniorských organizací
Podpora zapojení seniorských
organizací do projektových
aktivit programu Erasmus+
je jedním z opatření
Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní
stárnutí pro období let
2013 až 2017.
Více informací:
www.naerasmusplus.cz

Evropský vzdělávací program Erasmus+ se kromě jiných oblastí věnuje
také mezinárodní spolupráci na poli vzdělávání dospělých. Seniorským
organizacím může pomoci načerpat inspiraci v zahraničí nebo navázat
mezigenerační kontakty s mladými lidmi z dalších evropských zemí.
Program Erasmus+ nabízí pracovníkům seniorských organizací poskytujících vzdělávání jedinečnou příležitost absolvovat vzdělávací pobyt
v zahraničí. Sdružením seniorů dále otevírá
možnost zahájit dlouhodobější spolupráci se zahraničními organizacemi. Tzv. Projekty strategických partnerství (spolupráce tří organizací ze
tří zemí) by se měly věnovat vzájemné výměně

zkušeností a postupů, sdílení a inovaci výukových metod nebo šíření dobré praxe.
„Je třeba si rozmyslet, co je cílem projektu a jaké
výsledky by ze spolupráce měly vzejít. Dále je
nutné zvážit, jaký přínos bude mít projekt pro cílovou skupinu lidí, se kterými organizace pracuje,“ uvedla Jitka Morčušová z Domu zahraniční
spolupráce (DZS) na informačním semináři pořádaném letos v březnu pro seniorské organizace.

Předávání cenných zkušeností
Program Erasmus+ podporuje také mezigenerační spolupráci. Sdružení seniorů se s jeho
přispěním mohou například stát hostitelskou
organizací pro mladé dobrovolníky ze zahraničí, kteří do České republiky přicestují v rámci
tzv. Evropské dobrovolné služby.
Grant lze získat i na dlouhodobější spolupráci
se spolky mládeže v zahraničí nebo pro realizaci
menších mezinárodních projektů ve spolupráci s mladými lidmi (od třinácti do třiceti let).
„Podpořili jsme krásný projekt, kdy se oživovaly
recepty, které mladí lidé už neznají. Oceňujeme
také projekty péče o životní prostředí a vítáme
i společné kulturní aktivity,“ přiblížila Luciána
Krupičková z DZS.
Zdroj: DZS
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Přejeme hezké léto plné barev
PLASTOVÉ ŠABLONY
Šablony vhodné pro práci s textilními, akrylovými barvami a techniku
savování. Šablony lze upevnit k podkladu papírovou páskou nebo
fixačním sprejem. Barvy nanášejte houbičkou nebo tupovacím
štětcem, Savo jemným rozprašovačem. Po použití je šablony možné
omýt vlažnou vodou a mýdlem a opatrně očistit.

OP 6612

5
OP 661

OP 6606

OP 6610

Aktuální nabídka na

www.optys.cz
v sekci Optys kreativ

OP 6603

OP 6604

OP 66
6608
608

OP 66
6600
600

Objednávejte:
telefonicky: +420 553 777
77 327
nebo e-mailem: logistika@optys.cz
kaa@optys.cz

Novinka
PLASTOVÉ
ŠABLONY
Šablony vhodné pro práci
s textilními a akrylovými
barvami a savování

Aktuální nabídka na

www.optys.cz
v sekci Optys kreativ

Objednávejte:
telefonicky: +420 553 777 327
nebo e-mailem:
logistika@optys.cz

