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5.Srdceročníks láskou
celostátní soutěže pro dětské týmy
darované je v plném proudu!
Už na 22 tisíc
soutěžících a 1100
soutěžních prací.

Až do konce ledna 2019 můžete poslat svůj příspěvek
prostřednictvím webu www.srdceslaskou.cz.
Podrobná pravidla a informace o předchozích ročnících na www.srdceslaskou.cz.
Srdce s láskou darované najdete také na Facebooku!
www.srdceslaskou.cz

„Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny...”
Karel Čapek

Tak na to mysleme, až budeme šílet, že nemáme upečeno,
uklizeno a dost dárků, které bychom narovnali pod stromeček.
Mysleme na to, až budeme se svými nejmilejšími u štědrovečerní večeře.
Mysleme na to, až si budeme připíjet na Silvestra.
A mysleme na to každý den a každou chvíli v novém roce 2019.
Když se inspiruji slovy hudebníka Jiřího Pavlici pro toto AGE,
přinesme v něm ostatním něco pozitivního.
Protože to je štěstí.
Ať je pro vás nový rok utkaný ze šťastných okamžiků!
Jana Jenšíková, šéfredaktorka
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EPIŠTOLY
Půjdem spolu na betlémy

Můj syn Marek krášlil stromeček posledními ozdobami. Stál jsem v té chvíli jen krok či
dva od něho, ale zády k němu a uděloval kocouru Pedrovi jednu z četných, leč šmahem
marných výchovných lekcí. Snažil jsem se mu
vysvětlit, že jakkoli chápu jeho potřebu přibrousit si drápy, považoval bych za vhodnější, kdyby k tomu využil škrabadla, která jsme
mu vyrobili, a ne nový potah křesla. Nemohu
říci, že by mě neposlouchal, pozorně na mne
upíral své nádherně modré siamácké oči. Ale
co mu v té chvíli tanulo v hlavě, věděli jen kočičí bozi.

Tradice,
hodnotný
odkaz předků,
bychom měli
pěstovat
a předávat dál.

A vtom se to semlelo! Něco zapraštělo a bouchlo.
Marek polekaně vykřikl, kocour vřískl a vyskočil snad metr do výšky. A já jsem sebou trhl, až
jsem se o hranu stolu parádně praštil do brňavky. Když jsem udělal čelem vzad, krve by se ve
mně nedořezal. Můj nižším stupněm základní
školy povinný synek ležel na podlaze vedle překocené dětské židličky, ze které se zřejmě snažil
zapálit i nejvýše umístěné svíčičky. Na zemi se
octl i dvoumetrový nazdobený smrček. A hořel!
Plamínky přeskočily na betlém. Byl nejen papírový, ale svým pojetím ryze český: zimní scenerie s pastýři v kožíšcích a beranicích, s myslivci,
řezníky, truhláři a všelijakými dalšími řemeslníky, kteří přispěchali k Ježíškovi se svými dary,
s babkami přinášejícími děťátku husy, vánočky,
jablka a ošatky vajec.
Chtěl jsem ještě víc podtrhnout tu půvabnou
zimní atmosféru z časů, kdy v této zemi bývalo (až na řídké výjimky potvrzující pravidlo) léto zalito sluncem a zima byla bílá až po
kolena. Proto jsem do našeho betléma přidal
pořádné závěje z chumáčů vaty. Ty teď vzplály
jasným plamenem. A v koberci spirálami jeho
vzoru, které byly zjevně z hořlavějšího vlákna
než plocha kolem nich, letěl plamen jako po
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zápalné šňůře. Za jiných okolností by to snad
mohla být efektní podívaná, jenže v té chvíli
hrozil požár!
No, nebudu to dál dramatizovat. Nakonec se
vlastně nic až tak strašného nestalo. Oheň jsme
udusili polštářem z gauče a spolu s ním jsme pak
vyhodili i ohořelý koberec. Žádná škoda, která
by stála za řeč, tím nevznikla. Nebyl drahý. Bylo
to na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
minulého století, kdy zboží v obchodech (pokud
tam tedy bylo) nestálo obvykle moc.
Stromek jsme trošičku oklestili a vyměnili pár
rozbitých koulí a ohořelých řetězů. Prořídl
i předtím bohatě zalidněný betlém. Uhořel také
jeden z tří králů. Naštěstí ne český panovník
v nachovém plášti, zdobeném dvojocasým lvem,
který na celé to hemžení svých poddaných shlížel ze sedla statné brůny.
Mráz mi však jezdil po zádech, když jsem si
představil, co všechno se mohlo stát, kdybych v té chvíli nebyl v dětském pokoji. Kdyby
Marek byl sám doma a my někde ve frontách
předvánočních nákupů. A kdyby se třeba pádem ze židličky zranil... Hrůza pomyslet! Život někdy dovede být pěkná potvora a párkrát
už nám to předvedl. V tomhle případě jsme ale
měli z pekla štěstí!
Tradice, hodnotný odkaz předků, bychom měli
pěstovat a předávat dál. Má žena Julie a já jsme
vyrostli v rodinách, v kterých si nikdo neuměl
představit Vánoce jinak než doma, v rodinném
kruhu a ve znamení stromečku s pravými svíčkami a betlému pod ním. Na pultech papírnických
krámů mívaly v těch časech vrch vystřihovací
betlémy biblického rázu – s pastýři v tunikách,
ženami, které nesly džbány, a lelkujícími římskými legionáři. S velbloudy, datlovými palmami
a růžemi z Jericha.

STO LET ČESKOSLOVENSKA
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Všechno to přesně vystříhat a nalepit na pevnou podložku byla piplačka. Ovšem opravdoví kutilové se s tím nespokojili. Celé archy
nalepili na překližku a z té pak jednotlivé figurky po večerech vyřezávali lupenkovou
pilkou. Betlémy tohoto druhu se tvořily léta.
A podařilo se je dokončit jen díky tomu, že
ještě nebyla televize.
Takový betlém měla jako malá holka Julie. Podle
jejího vyprávění byl rok od roku chudší. Kamarádky, které si přivedla domů, jí pokaždé některou (a třeba ne jenom jednu) hezkou figurku
čmajzly. Co se s celou krabicí stalo? Když se Julie
proměnila v půvabnou slečnu, které jsem rafinovaně nadbíhal, ale neodvážil jsem se ji oslovit tak
dlouho, až jsem ten problém vyřešil dopisem,
betlém skončil někde v příbuzenstvu, kde byly
právě malé děti. A ještě předtím kamsi záhadně
zmizel i ten, vedle kterého jsem vyrůstal já.
Časy se mění a betlémy s nimi. Když jsme nějaký sháněli pro Marka, biblické nebyly k sehnání. To bylo v době, kdy „děduška Maróz jolku
nam priňos“. V rodinách se na to nehrálo, tak
alespoň z obchodů zmizely betlémy, které příliš připomínaly Nový zákon.
Zato byly k mání ty v už zmíněném českém
zimním provedení. Ladův, Wenigův... Popravdě
jsou – alespoň podle soudu autora této vzpomínky – roztomilé a vtipné. My jsme tenkrát
dali přednost Wenigovi, už pro krásný hrad na
horizontu za betlémským chlévem a krále, o kterém už tu byla řeč. Ještě ho máme schovaný, jak
říkával Jan Werich blahé paměti v roli vodníka
Čochtana. Nebo alespoň to, co z něj zbylo.
Pro Markova mladšího bratra Petra už jsem
obstaral velký biblický. Čtyři archy, stovky figurek. Jak jsem to dokázal? Já ne, na stopu mě
uvedl můj kamarád malíř. Chodíval si do katolické Charity pro levné mešní víno, které ovšem spotřebovával způsobem velice světským.
A právě tam tu krásu objevil.
Měl jsem plán a zprvu jsem v něj opravdu věřil:
budu postavičky postupně vyřezávat, však jsem
kdysi jako skautík lupenkovou pilkou vládl!
(Vlastně zase ne moc, ale tím jsem se nechlubil.) Začnu chlévem se svatou rodinou, třemi
králi a několika ovečkami. A rok po roce budu
přidávat další postavy, stromy, keře... Opravdu
jsem začal. Tedy alespoň do té míry, že jsem oddělil kus jednoho archu a z něj vystříhal tak asi
pět nebo šest figurek. Z vyřezávání sešlo úplně,

anžto pilku jsem doma nenašel a jinde nesehnal.
(Nebo nesháněl? Detaily už si tak přesně nepamatuju.) Vystavil jsem se tak posměchu celé rodiny. Ale úmysl byl dobrý, to mi nikdo nevezme.
Abych nějak zastřel neúspěch vyřezávací akce,
koupil jsem hezký minibetlém z keramických
figurek. Jsou kouzelné, o tom nic. Jenom je už
asi tak pět let nemohu najít. Někde doma určitě
musí být. A není to zrovna malá krabice. Jenže
kam se poděla?
Mám prostě na betlémy smůlu, to přece musí
každý uznat. Ale stejně je mám rád. Tak se na
ně alespoň chodím dívat kamkoli, kde jsou
k vidění.

Časy se mění
a betlémy
s nimi.

Text: Miloslav Jenšík
Foto: Shutterstock
6/2018
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Jiří Pavlica:

Jsem spokojený, když přinesu
lidem něco pozitivního
To je štěstí
Vraťme se v zimních dnech na chvíli do teplého léta. V Českých
Budějovicích začalo tradičně výjimečným festivalem Múzy na vodě,
kde se na slepém rameni řeky Malše setkávají špičkoví představitelé
snad všech múzických umění. Letos si na plovoucím jevišti, obklopen
lodičkami, vodotrysky a hejny komárů, zahrál pro nadšené davy na
břehu i Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Nejpůsobivější skladbou
večera byla Otvéšta Filosof Konstantin – zhudebněný staroslověnský
text – a stovky posluchačů podlehly slovům starým 1150 let. Den
volna, který nám svátek sv. Cyrila a Metoděje nabízí, je příjemná věc.
Ale měli bychom popřemýšlet, proč jsme ho jako dar dostali. Že díky
těmto vzdělaným a osvíceným bratrům máme svou řeč, svou kulturu,
své tradice. Během koncertu jsme si tuto skutečnost uvědomili. Bylo
to cítit… Jestli totiž Jiří Pavlica něco vedle muziky umí stejně dobře,
tak nadchnout a inspirovat k dobru a pokoře myšlenkou. Proto je mi
ctí, že si mohu s takovým člověkem povídat.
6/2018
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Návrat ke kořenům
Pane Pavlico, jak dostat mezi mladou
generaci povědomí o tom, odkud jsme,
z jakého kulturního prostředí pocházíme,
kam patříme?
Naše doba trpí mnohými neduhy a jedním
z nich je jakási vykořeněnost, ať už kulturní, historická či duchovní. A na tomto stavu se podílejí
a vlastně jej spoluvytvářejí všichni, kdo podléhají dnešnímu diktátu spotřeby a konzumu. Je to
jednostranná orientace, všechno se přepočítává
na peníze, měří a váží a znovu přepočítává. Jiné
hodnoty jako by neexistovaly. Pak se snadno zapomene na paměť národa, etiku, morálku a jiné
nehmatatelné kulturní a duchovní rozměry.
Milan Kundera napsal, že jsou dvě zla – „nesmiřitelnost ideologických dogmat a imbecilita
komerčních zájmů“. Myslím, že doba ideologických dogmat je snad za námi, ale opět nejsme
v rovnováze, protože jsme vychýleni na stranu
ekonomického diktátu, a jako každý extrém
i tento je špatný. A náprava? Buď nenadálou
událostí, ze které bude lidstvo v šoku, nebo neustálým a trpělivým povzbuzováním toho lepšího
v nás. A možná obojím.
Podle mě by nám tento základ měla dát
rodina. Já měla štěstí na rodinu i na to, že
jsem darem získala také několik životních
učitelů, ať už na gymnáziu nebo ZUŠ. Měl jste
nějakého kantora, který vás ovlivnil a díky
němuž jste tím, kým jste?
Naprosto souhlasím s tím, že základ je v rodině. Rád vzpomínám na idylické chvíle, kdy
jsme byli s rodiči a sourozenci hezky pospolu a prožívali společné chvíle, v našem případě také hodně zpívali a muzicírovali. To jsem
si odnesl do života a snažím se to vnášet i do
své rodiny. A pak jsou to samozřejmě učitelé
a profesoři, které potkáme ve škole, nebo ti,
které potkáme ve „škole života“. Ale v každém
případě záleží hodně na nás, jací kantoři nás
osloví a co si od nich vezmeme. S vděčností
vzpomínám na učitele Základní školy ve Starém Městě, paní Marii Novákovou či pana
Miloše Kunderu, na pány profesory brněnské
konzervatoře Stanislava Tomáška a Pavla Kyncla, na profesory Roberta Smetanu či Vladimíra Hudce z Univerzity Palackého v Olomouci
nebo Arnošta Parsche či Zdeňka Pololáníka
na JAMU v Brně. A pak je tu škola života, kde
bych za všechny jmenoval osobnost, která mi
dala snad nejvíc, hudebního skladatele, dirigenta, režiséra a vůbec všestrannou múzickou
osobnost, pana Jaroslava Krčka.

V čem vidíte tajemství zájmu mladé generace
o lidovou hudbu? U nás doma miluje folklor
celá rodina. Na Hradišťanu a lidové tvorbě
jsme s mým bratrem vyrostli a i díky tomu
jsem hrdá Jihočeška říznutá slovensko-moravským pomezím.
Tak z toho mám opravdu radost… Myslím, že
hledání a objevování vlastních kořenů v dnešním
globalizovaném světě je docela logický vývoj. Po
roce 1989 u nás vznikla tendence „abychom byli
světoví, musíme zahodit všechno domácí“. Museli jsme teprve dozrát k tomu, že i naše kultura
má světu co říct a že je to zároveň i obrana proti
globalizačnímu tlaku. Ostatně v zahraničí podobný proces také probíhal, i když o něco dříve.
Podívejme se například na tzv. world music, což
je kromě jiného také výsledek hledání identity
skrze etnické kořeny a vlastní kulturu.
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Jsme vychýleni
na stranu
ekonomického
diktátu a jako
každý extrém
i tento je špatný.

Co bychom měli dělat pro to, aby lidová
hudba přežila tohle přetechnizované století?
Nechat tomu přirozený vývoj a průběh. Pokud
se něco nějakým způsobem začne uměle preferovat, nebo na druhou stranu omezovat, tak to
není dobré. Je-li lidová hudba životaschopná,
a v současné době životaschopná je, tak si svoji
cestu najde a vydobude sama.
Jaká je podle vás dnešní generace? Co jí
chybí a co naopak má navíc ve srovnání s tou
minulou?
To by bylo povídání na dlouho. Stejná jako generace předchozí je v tom, že chce být vždycky
jiná. To je přirozené. Chce se nějakým způsobem vymezovat vůči tomu, co bylo předtím. To
dělaly generace předešlé a budou i ty další. Ale
zdá se mi, že dnešní generace je zvyklá přijímat
věci pasivně, a to nepovažuji za dobré. Velký
vliv na to má obrovský fenomén internetu. My,
když jsme potřebovali něco najít, museli jsme
jít do vědecké knihovny, tam si to vyhledat,
strávit tam čas. Už samotná badatelská cesta
k něčemu byla velkým dobrodružstvím a stávala se i cílem. Čím víc se namáháte, tím víc si
výsledku vážíte. A dnes se jedním kliknutím na
internetu dostanete k čemukoliv, máte to jako
na podnose. A když to nic nestojí, pak si toho
člověk tolik neváží.
Samozřejmě nechci generalizovat, to nejpodstatnější je v člověku samotném, záleží na
každém z nás, jak hledá a nalézá, jak o něco
usiluje, nebo je naopak spokojen v pasivitě.
A s tím obecně souvisí i to, že máme materiální
nadbytek, ničeho si moc nevážíme a nezdravě
plýtváme. Z hlediska budoucnosti planety to

^
Jiří Pavlica s Vlastou Redlem

Čím víc se
namáháte, tím
víc si výsledku
vážíte.
>>
6/2018
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Symbol světla patří
k těm nejsilnějším
a nejživotodárnějším.

Život sám je
jedna velká
výzva
a jedno velké
předsevzetí.

Jiří Pavlica s Hradišťanem

Nešlo o to, aby byla nejúspěšnější, ale o to, aby
něco nového pro mě a samozřejmě i pro jiné
objevovala. Sem patří první ještě vinylová deska Byla vojna u Slavkova s Hradišťanem (1982),
pak první velká spolupráce s Komorním orchestrem L. Janáčka na CD Pokoj vám (1990), pak
fúze s jinými žánry – CD s Vlastou Redlem či
Emilem Viklickým (1994), spolupráce s představiteli jiných etnik – například s Dizu Plaatjiesem
z Jižní Afriky na CD Mys Dobré naděje (2001).
Z písniček pro Hradišťan si považuji alba O slunovratu na básně Jana Skácela (CD 1999) a CD
Vteřiny křehké (2014).
nepovažuji za zdravý vývoj, je to cesta k sebezničení. Ale naděje je právě v generaci příští,
která toto pochopí a najde nový, ohleduplnější
způsob života.

Hradišťan a komponování
Vaše album Vteřiny křehké vyšlo před čtyřmi
lety. Loni jste si k narozeninám nadělil album
Pozdraveno budiž světlo. Na čem právě
pracujete?
V posledních letech se realizuji spíš v oblasti
vážné hudby: dokončil jsem 1. smyčcový kvartet s názvem Blízkost. Premiéra byla v Brně
v provedení vynikajícího Graffova kvarteta. Pro
Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně jsem
napsal Moravské tance a nyní pracuji na písňovém cyklu pro paní Dagmar Peckovou, se kterou
plánujeme v roce 2019 společné koncerty.
Jaká z vašich prací jako autora, interpreta,
primáše či dramaturga je pro vás ta
nejzásadnější?
Kdybych se měl ohlédnout, tak to byla vždycky
ta, která nějakým způsobem posouvala vývoj.

Svébytné místo v mé tvorbě zaujímají Missa brevis pro sólisty, smíšený sbor a orchestr (první
vydání 2000), suita hudebních dialogů Chvění pro Symfonický orchestr FOK Praha, altajské alikvotní zpěváky a Hradišťan (CD 2007)
a oratorium Brána poutníků (na motivy života
sv. Vojtěcha) pro sólový baryton, smíšený sbor
a symfonický orchestr Europera, na kterém jsem
spolupracoval s česko-polskou básnířkou Renatou Putzlacher (CD 2012). Řekl bych, že tam
jsem se dostal nejdál. Hlavním důvodem, proč
jsem chtěl zpracovat dramatické osudy sv. Vojtěcha, byla aktuálnost jeho odkazu. Byl to Evropan,
který žil na přelomu prvního a druhého tisíciletí, byl Čechem z rodu Slavníkovců, vystudoval
v Německu, působil v mnoha zemích a byl uznávaný panovníky celé tehdejší Evropy. A my dnes
na přelomu druhého a třetího tisíciletí řešíme
v zásadě obdobné problémy nového uspořádání
a vztahů mezi národy a kulturami. Je tam hodně
vzájemných souvislostí a aktuálních námětů.
Pohybujete se v širokém spektru žánrů:
symfonická a duchovní hudba, lidové motivy,
vlastní tvorba. Co vás osobně nejvíc naplňuje?
Baví mě všechno. S Hradišťanem hrajeme devadesát devět procent mé autorské hudby. Někdy se tváříme, že je to lidová píseň, ale ona ve
skutečnosti není. Píseň Vlaštověnka lítá je moje
písnička na lidový text, která vznikla původně
do divadelní hry Karafiátových Broučků. A takových hrajeme víc. Ale to, který žánr mám nejraději, to nedokážu říct. Tvůrčí proces nejde slovy popsat. Něco vás napadne, cítíte, že to musíte
uchopit a napsat. Jsem spokojený, když přinesu
lidem něco pozitivního. To je štěstí. Když vím,
že je to dobré, cítím mrazení. Ale nevím, proč
to je, to neumím popsat. Rezonuje to s mou duší
a třeba pak i s duší posluchačů.

^

Před dvěma lety jsme se setkali před
koncertem Hradišťanu v Českých
6/2018
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Budějovicích, kde jste
s Jihočeskou filharmonií
posluchačům představil své
Chvění. Ten koncert považuji
za jeden z nejkrásnějších
hudebních zážitků. To mrazení
a rezonanci jsem cítila…
To mě samozřejmě těší… Suita Chvění má své
pevné východisko v principu dialogu – mezi hudebními žánry, mezi různými kulturami, mezi
lidmi obecně. Chvění nevnímám jako projev
slabosti, ale jako projev životaschopnosti, neboť
chvěje se to, co je pevné a má sílu vnímat, prožívat a nechat se rozechvět. Slabí jsou ti, kterým
je všechno jedno, neumí se nadchnout a nechají sebou manipulovat. Mottem se mi staly verše
Vladimíra Holana „co je bez chvění, není pevné“.

Pozdraveno budiž světlo –
Čas vánoční

Dialogy v této suitě jsem vedl nejrůznějšími
směry: jsou zde dialogy s historií v podobě zhudebněných nejstarších staroslověnských a staročeských textů (to je pro mě jakási vertikální
linie úvah), dialogy mezi různými kulturami
(to vnímám jako horizontální linii) a konečně
jsou zde významové dialogy, v tomto případě
mezi básněmi Jana Skácela a Vladimíra Holana.
A v centru těchto horizontálních a vertikálních
silokřivek, které vytvářejí pomyslný kříž, se nachází člověk se všemi svými životními radostmi
i strastmi. A svorníkem všech těchto dialogů suity Chvění je naděje.

Obligátní je zeptat se v tomto čase na to, jak
slavíte Vánoce, ale vás bych se chtěla zeptat
na to, PROČ slavíte Vánoce? Co pro vás
znamenají a co pro vás znamená víra?
Protože jsou to svátky světla, rodiny a zrození
nového života. A symbol světla patří k těm nejsilnějším a nejživotodárnějším, neboť „světlo ve
tmě svítí a tma jej nepohltí“. Rok co rok se těšíme s rodinou na adventní a vánoční čas naděje
a zrození nového života, čas příchodu betlémského světla, ve kterém je víra, láska a naděje.
A to pro mě znamená hodně v osobním i profesním životě.

Máte autora nebo text, který byste chtěl
zhudebnit?
Mám spoustu plánů, ale nejaktuálnějším textem
je teď pro mě jedna báseň Jana Skácela, která je
vlastně jakýmsi protestsongem. Píseň už jsem
dokončil, těším se, že ji začneme s Hradišťanem
hrát na koncertech. Reaguje na současnou společenskou situaci, kde se mi hodně věcí nelíbí.

Přece jen se ještě zastavme u vánočních
rituálů, slavíte s kapelou Vánoce společně,
máte nějakou tradici? Nebo si od sebe raději
na chvíli odpočinete?
Vánoce slavíme každý ve svých rodinách, ale
s kapelou se pravidelně scházíme už od roku
1990 při vánočním koncertu 26. 12. v bazilice na
Velehradě. To už je tradice, která k našim Vánocům patří.

Je nějaký nástroj, na který byste se chtěl ještě
naučit hrát, i když je vám -sát?
Jedna muzikantská moudrost říká, že hrát a hrát
je rozdíl. Na některé nástroje umím lépe, na jiné
jen tolik, kolik potřebuji k vyjádření svých hudebních představ. Mám pocit, že už se na další
hudební nástroj nebudu učit hrát, raději to napíši a zahrají to jiní. Ale člověk nikdy neví.
Na koncertech z vás sálá neskutečná energie
a zároveň poklid. Jak relaxujete? Máte vůbec
při svém pracovním vytížení čas odpočívat?
To je asi to nejtěžší. Učím se relaxovat a možná to už umím. Dřív jsem byl blázen, který šel
z akce do akce, od projektu k projektu. Relaxo-

val jsem vždycky jinou činností. Když jsem psal a namáhal se
duševně, šel jsem pracovat manuálně nebo sportovat. Ale časem jsem pochopil, že tělo nám
samo napoví. A nemá smysl se
mu moc vzpínat. Tak, jak plyne
vesmír a čas, tak nechme promlouvat i tělo, jen
je třeba vnímat jeho signály. V mládí je rytmus
jiný než ve zralém věku. Vzpomínám si na jednu
moudrou radu mého kdysi rozhlasového kolegy, pana Jaromíra Nečase, který mi říkal: „Ubrat
plyn a zachovat rytmus.“ Snažím se to naučit.

Blíží se konec roku. Dáváte si nějaké
předsevzetí? A pokud ano, jak dlouho se ho
držíte?
Já na mnohá předsevzetí, tím spíš proklamativní, moc nedám. Myslím, že člověk má na sobě
pracovat průběžně tak, jak život přináší úkoly,
nemá před nimi uhýbat, ale plnit je. Pak si nemusí dávat žádná velká předsevzetí. Život sám
je jedna velká výzva a jedno velké předsevzetí.
S Jiřím Pavlicou rozmlouvala Štěpánka Kotrbová
Foto: archiv Jiřího Pavlici a Shutterstock

Jiří Pavlica
(*1953, Uherské Hradiště)
Houslista a hudební skladatel,
jehož tvorba má rozsáhlý
záběr od písňových forem
až po oratorní díla; inspiruje
se folklorem, zaměřuje se na
duchovní hudbu, ale zároveň
je vnímán jako představitel
tzv. cross-overu, tedy hudby
putující napříč hudebními
žánry.
Vystudoval hudební vědu
a teorii kultury na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a obor housle na
konzervatoři v Brně u Pavla
Kyncla a Stanislava Tomáška.
Kompozici studoval
soukromě u Jaroslava Krčka,
vzdělání si dále rozšířil
studiem skladby na JAMU
u Arnošta Parsche a Zdeňka
Pololáníka. Od roku 1970
působí v kapele Hradišťan
(jako houslista) a od roku
1978 až do současnosti je
jejím uměleckým vedoucím.
Je držitelem zlatých desek
za alba AG Flek a Hradišťan,
Ozvěny duše, Mys Dobré
naděje, Hradišťan Live,
Vteřiny křehké a platinové
desky za album O slunovratu.
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Važme si stromů

Jsou s námi spojeny a mají duši
^
Cestu k vrcholu Uhlířského
vrchu lemuje čtyřřadá lipová
alej, která byla vysazena
v letech 1766–1770 a dnes je
stejně jako celý areál kulturní
památkou

>
Na počátku našeho století
došlo k obnově křížové
cesty na Uhlířském vrchu
u Bruntálu. Během čtyř let
ji vytvořil umělecký řezbář
František Nedomlel. Patnáct
mohutných dřevěných plastik
vyřezal z různých druhů dřevin
vyskytujících se v Nízkém
Jeseníku. Kvádrové podstavce
jsou zhotoveny z různých druhů
místních hornin
6/2018

Celý život pracuji se dřevem. Je to úžasný teplý měkký materiál, z něhož se dají vyrobit nádherné věci, které nás pak provázejí životem. Je
součástí staveb, mostů, ale dělají se z něj třeba
i dětské postýlky, hudební nástroje nebo oltáře
a betlémy. Má stejně jako my svou duši.
Nemůže si vybrat místo, kde vyroste, stejně
jako člověk, když se rodí, je v rodišti své matky a nemůže si zvolit ani barvu své pleti. Když
strom vyrůstá, nasává živiny a vlhkost stejně
jako člověka vychovávají rodiče, učitelé, lidé
kolem něj. V době dospělosti se člověk začíná
revanšovat těm, kteří mu dali výchovu a vzdělání, i strom vrací, co přijal. Tím, že je zdrojem
kyslíku, ale třeba i svým stínem, který chrání

v horkém létě, nebo plody. A stejné to máme,
i když zestárneme. Člověk i strom se najednou
ztratí.
Stejně jako lidé mají různé fyzické dispozice
a charakter, i stromy jsou různé. Třeba borovice je považována za strom, který léčí. Pokud
nesnášíte kouř a exhaláty, pak jste jako modřín. Celebritou mezi stromy je ořešák. Obdarovává nás vlašskými ořechy a má krásné tmavé dřevo, které se používá pro výrobu nábytku
a soch. Mnozí lidé jsou samotáři stejně jako
třeba akát. V jeho koruně byste ptačí hnízdo
našli těžko, ale uvnitř je tvrdý, pevný a houževnatý. Říkáme-li o někom, že má dubovou
palici, je to příznačné, protože i dub je tvrdý
a nezlomný. A na konec jsem si nechal miláčka řezbářů, lípu. Kromě toho, že se z ní tvoří
sochy, oltáře, rámy, betlémy, svými květy dokáže léčit, mají ji rády včelky a je to také náš
národní strom.
Až jednou třeba půjdete na Uhlířský vrch
u Bruntálu lipovou alejí, v jejím stínu stojí
patnáct zastavení křížové cesty. Vyráběl jsem
je s láskou z různých dřevin. Procházkou načerpáte nové síly a zároveň vás provede kouskem bible. V každém stromu je duše jako
v nás lidech. Neměli bychom o ně přestat pečovat, neboť jsou obrazem naší duše a kořeny
našeho světa.
Text: František Nedomlel
Foto: Jindřich Galatík a archiv F. Nedomlela
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František Nedomlel (70)
Lásku ke dřevu získal
František Nedomlel u svého
otce Josefa, který byl
kolářem, ale také velkým
vlastencem a váženým
starostou Starého Města
u Bruntálu. Řezbařina byla
jeho velká vášeň. Pro tamní
loutkové divadlo například
vytvořil 75 nádherných
loutek, ovšem proslavený
je bruntálský betlém.
Největším dílem jeho
syna Františka je křížová
cesta na Uhlířském vrchu
u Bruntálu, s jeho díly se
ale na Bruntálsku potkáte
často. Pokračuje v otcově
tradici a každý rok vyrobí
nové figurky pro bruntálský
betlém. Na rozdíl od
figurek jeho otce se samy
pohybují, kdežto otcovy
jsou upevněny na pás,
který je rozpohybuje. Dnes
má na svém kontě řadu
betlémů a je například také
vyhledávaným řezbářem
varhan.
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Irena Chřibková:

Láska, hudba a humor
naplňují můj život smyslem
Pokud budete mít příležitost v době sváteční zavítat do
staroměstských pražských uliček, určitě nevynechejte tu,
která je za Týnským chrámem a Týnem. Jmenuje se Malá
Štupartská a ukrývá jedinečný klenot v podobě trojlodní
baziliky svatého Jakuba. Když budete mít štěstí, přivede
vás k němu jedinečná varhanní hudba. Za největšími
varhanami v České republice bude jistojistě sedět tamní
titulární varhanice Irena Chřibková, pro niž je tento nástroj
životní láskou. Když jsme se jí během našeho setkání zeptali
na její krédo, ocitovala slova klavíristy Alfreda Brendela:
„Nejúžasnější požehnání, jež jsem na této planetě dokázal
objevit vedle lásky, byly pro mě hudba a humor. Naplňují
život smyslem.“ Může to stokrát podepsat.
6/2018
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Paní Ireno, jak tedy vznikla ta láska na celý
život?
Když jsem varhany poprvé viděla a slyšela. Bylo
to v našem bohumínském kostele, kam jsem už
od dětství chodila s rodiči. Fascinovalo mě, jak
varhaník šlape na pedály, hraje na klávesy a chvílemi za něco tahá. A to ani nemluvím o těch
různých zvucích, které se z nástroje linuly. U nás
hudbu milovala celá rodina, často jsme muzicírovali jen tak doma pro radost. Moje maminka
hrávala na akordeon, strýc na housle a tatínek
s babičkou zpívali. Byli jsme čtyři sourozenci
a všichni jsme se učili na nějaký hudební nástroj.
Já jsem začínala s hrou na klavír, a když mi bylo
deset, i na varhany.
Na takový nástroj se nejspíš v lidové škole
umění neučilo, viďte? Chodila jste hrát do
kostela?
Ano, učil mě hrát náš pan regenschori, a protože jsem dělala pokroky, za necelý rok jsem byla
schopná ho zastoupit při mši, když byl třeba
nemocný nebo musel někam odjet. O tom, že
chodím hrát do kostela, jsme nikde moc nemluvili, ale když se někdo maminky zeptal, proč tam
chodím, tak mu prostě a jednoduše odpověděla:
„Když ty varhany v hospodě nejsou, musí chodit
do kostela.“ A bylo to. (smích) U nás se naštěstí
z toho až taková věda nedělala.
A kdy jste odehrála svou první vánoční
bohoslužbu?
To už si přesně nepamatuju, ale nejspíš to bylo
někdy v patnácti. Studovala jsem už na kroměřížské konzervatoři, ale na svátky jsem pravidelně jezdila domů. U nás byla velká tradice
sborového zpěvu, doprovázela jsem náš sbor,
a to nejen při bohoslužbách v našem kostele, ale
jezdili jsme i do vedlejších farností.

Magická síla varhan
Varhany jsou výjimečný nástroj. Každý je
originální ve své síle a zvukových barvách.
Ve výsledku pak může znít i jako symfonický
orchestr. Je pravda, že jsou varhany stavěny
na míru prostoru, kde se nacházejí?
Nenajdete dvoje stejné varhany na světě, proto
je hra na ně – řečeno dnešním jazykem – plná
adrenalinu. Platí u nich víc než u jiných nástrojů, že když dva dělají totéž, není to totéž. Co
varhaník, to jiný přednes skladby, stejně tak co
stavitel, to jiné varhany. A k tomu prostoru: traduje se, že dříve slavní stavitelé varhan důkladně
proklepávali celý prostor chrámu a poslouchali ozvěnu, aby věděli, jaké varhany tam nejlépe

postavit. Dnes se akustika zkoumá jinými prostředky, ale také velmi důkladně.
Znamená to tedy, že když hrajete na neznámé
varhany, nikdy nevíte, jak bude ve výsledku
skladba znít? A nemáte z té nejistoty trému?
Když s tím počítáte, nepodceníte přípravu a tréma nemá šanci. Ono to platí asi o hře na jakýkoli
nástroj, který neznáte, ale u varhan je to naprosto
nezbytné. Před samotným koncertním vystoupením musím poznat nejen je, ale i prostor, kde
budu hrát. Je to jako s poznáváním nových zemí
nebo lidí, což mě také zajímá. K neznámým varhanám je třeba přistupovat otevřeně a s respektem a dát sobě i jim čas, abychom se mohli sblížit
a uzavřít pomyslné přátelství. Nástroj je takový,
jaký je, a kvůli mně se měnit nebude. Pro mne

je to naopak výzva, abych ho pochopila, svou
hru mu přizpůsobila a společně pak posluchače
můžeme obohatit o hodnotný hudební zážitek.
Varhany prostě mají duši. Přistupuji k nim jako
k živému organismu. I proto se mi nikdy nestalo,
že by mě nepřijaly nebo zradily.

Nenajdete dvoje
stejné varhany
na světě.

^
Bazilika svatého Jakuba v Malé
Štupartské na Starém Městě
v Praze

Mám ráda životní výzvy
Zmínila jste, že ráda cestujete a poznáváte
nové věci a lidi. Která země vám učarovala?
Raduji se z každého okamžiku a snažím se
brát život z té lepší stránky. Proto všude, kde
se ocitnu, vidím spoustu hezkého a obohacujícího. Díky své profesi jsem procestovala celou
Evropu, ale hrála jsem například také v Japonsku, Rusku, ve Spojených státech, v Izraeli a na

Varhany mají
duši.
6/2018
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určitě intenzivněji. Mám varhany doma, a tak
stačí jen za ně usednout. Občas však hledám odpočinek v přírodě a jejím tichu, kterého máme
kolem sebe čím dále tím méně. Volné chvíle pak
trávím s rodinou, přáteli, někdy v divadle, na
koncertech a při četbě dobré knížky.
Co vás vedlo v bazilice sv. Jakuba
k uspořádání mezinárodního varhanního
festivalu a dalších koncertů?
Chtěla jsem, aby se naše bazilika svým fenoménem mimořádných varhan znovu stala kulturním centrem. To je otevřeno pro všechny bez
rozdílu. Mým cílem je, aby od nás posluchači
odcházeli jako od pramene živé vody. Cykly
koncertů a zvláště festival mají velký ohlas nejen
u nás, ale i za hranicemi.

^
Starobylý betlém ve
Svatojakubské bazilice

Vítězové soutěže
Srdce s láskou
darované
objeví kouzlo
svatojakubských
varhan
Když jsme paní Ireně
Chřibkové vyprávěli o naší
soutěži pro děti Srdce
s láskou darované, naprosto
ji ta myšlenka nadchla. A tak
vítěze pátého ročníku ráda
přivítá v bazilice sv. Jakuba
a uspořádá pro ně malý
koncert. A nejen to. Vezme
je přímo na kůr, varhany
jim předvede a zároveň
prozradí
malá
tajemství
s hrou
spojená.
Děkujeme!
6/2018

Islandu. Hodně blízko mám ale k Francii, konkrétně k Paříži, kde jsem hru na varhany také
studovala. Psal se rok 1985 a já jsem se „na Západě“ cítila jako v Jiříkově vidění. Hltala jsem
všechno nové, prošla snad všechna pařížská muzea a galerie, navštívila koncertní síně a operní
domy. Ty okamžiky zůstanou navždy v mém
srdci. Francouzská varhanní hudba všech stylových epoch patří k mým jasným favoritům, které
nejčastěji zařazuji na programy svých koncertů.
Jakou hudbu ještě s oblibou hrajete?
Samozřejmě, že pro mne jako pro mnoho mých
kolegů je nepřekonatelný J. S. Bach. Vedle něj
hraji často českou hudbu a velice ráda hudbu
soudobou, protože když uvádíte na svět novou
skladbu, je to nádherný tvůrčí proces. U skladeb staršího data toto zažít není úplně možné.
Skladatelé Jiří Teml a Jiří Gemrot napsali některá svá díla přímo pro mne. Velmi oblíbeným
a váženým autorem je pro mne Petr Eben, jehož
několik varhanních cyklů jsem uvedla v premiéře. Tvorba těchto autorů je velmi hluboká a nese
s sebou svá poselství.
Kolik hodin denně musí taková špičková
varhanice cvičit?
Hudba je pro mne posláním a takřka vyplňuje
můj denní program. Pořád mám co vylepšovat
a nikdy asi nebudu sama se sebou spokojená.
Cvičím podle potřeby a času. Před koncertem

Kdy bychom si vás mohli tedy nejdříve
poslechnout?
Každou neděli v deset hodin se koná varhanní duchovní hudba. Tradiční vánoční koncerty
budou jako každý rok na sv. Štěpána a na Nový
rok. Na ten první přicházejí většinou celé rodiny.
Jistě i kvůli našemu starobylému betlému. Program koncertu je sestaven převážně ze známých
českých a světových koled a pastorel starých
českých mistrů, letos v podání ženského hlasu,
houslí a varhan. O novoroční koncert je velký
zájem hlavně mezi turisty. Proto zařazujeme
skvosty barokní hudby z pera Händela, Telemanna, Bacha, Clarka a virtuózní varhanní toccaty.
(www.auditeorganum.cz)
Prozradíte nám na závěr své vánoční přání?
Přála bych si, aby se zlepšily mezilidské vztahy,
lidé byli na sebe hodnější a vážili si nejen hmotných statků, ale hlavně hodnot duchovních.
Tak to si přejeme určitě i za všechny
čtenáře AGE.
S Irenou Chřibkovou si povídala Jana Jenšíková
Foto: archiv Ireny Chřibkové
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Vánoce ve vzpomínkách Ireny Chřibkové
Vánoce jsou pro mne především svátky Božího narození. Nesou s sebou mnoho tradic, obyčejů
a zvyků, které nám předávají prarodiče a rodiče. Například u nás v mém rodném domku ve
Starém Bohumíně jsme ráno na Štědrý den i my děti – byla jsem nejmladší ze čtyř sourozenců –
musely vypít aspoň krapet likéru, becherovky či slivovice, abychom „otrávily chrobáka“ a nežral
nás celý rok. Pak jsme se až do večera postily, abychom viděly zlaté prasátko. Přes den se
dokončovaly poslední práce, smažil se kapr a vařila rybí polévka. Při štědrovečerní večeři bylo
vždy prostřeno o jeden talíř navíc, kdyby na dveře zaklepal nečekaný host. K večeři jsme usedali
vymydlení a svátečně oblečení. Všechny pokrmy musely být v dosahu, nikdo nesměl od stolu
odcházet. Kromě rybí polévky a kapra s bramborovým salátem byly oplatky s medem, abychom
měli sladký život. Po večeři jsme nosili kosti z kapra pod stromy, aby rodily, krájeli jsme jablka,
jestli budeme zdraví, pouštěli skořápky, děvčata házela pantoflem, která se ten rok vdá... Hodně
jsme zpívali a hráli koledy a dárky rozbalovali celá rodina pohromadě, pomalu a při povídání
až do půlnoci, kdy se šlo na půlnoční mši, většinou ve sněhu. V jesličkách nás čekal narozený
Ježíšek. Od svých patnácti let jsem chodila do našeho kostela doprovázet na varhany půlnoční
mše se sborem a na Boží hod jsme celé dopoledne hráli i v dalších kostelích v našem okolí.
Vánoce jsou pro mne vždy radostné, i když vlastně pracuji a sedím za varhanami, nebo právě
proto. Moc si je i dnes užívám, ostatně jako každé sváteční dny.

Svatojakubské varhany
Skvost, který nám v zahraničí závidí
Původ těchto nádherných historických varhan spadá do roku 1705, kdy je v bazilice sv. Jakuba
na Starém Městě pražském sestrojila dílna Abraháma Starka z Lokte. Jejich varhanní skříň,
kterou dnes zvláště obdivujeme, byla i ve své době unikátní. Byly několikrát přestavěny
a zdokonalovány. Zásadní zásah do ještě v podstatě barokních varhan proběhl v roce 1941
podle návrhu Bedřicha Antonína Wiedermanna a nástroj těmito úpravami získal romantickou
dispozici. Poslední rozsáhlou přestavbu provedl v letech 1981–1982 závod Varhany Krnov.
V nové rejstříkové dispozici byly obnoveny všechny původní Starkovy hlasy, z větší části
i s původními píšťalami, a ponechány i četné zajímavé romantické barvy. Současné
svatojakubské varhany mají 4 manuály, 91 znějících rejstříků a 8277 píšťal.
I když je nástroj průběžně udržován, čeká ho nezbytná větší rekonstrukce. Proto varhanice Irena
Chřibková s přáteli a podporovateli svatojakubské tradice založila Nadační fond Sancti Jacobi
Organum (www.sanctijacobiorganum.com). Komu není osud největších varhan v naší republice
lhostejný, může opravu podpořit. Každý příspěvek má obrovskou cenu.
Číslo účtu: 537 141 0001/5500

Irena Chřibková (59)
Ve světě uznávaná varhanice
a ředitelka kůru baziliky
sv. Jakuba na Starém Městě
pražském, kde založila
několik cyklů duchovní
hudby (Velikonoční
a Vánoční koncerty
a Svatojakubský podzim),
z nichž Mezinárodní
varhanní festival se řadí
mezi nejvýznamnější
světové festivaly. Studovala
hru na varhany na
kroměřížské konzervatoři
u Karla Pokory, na pražské
AMU u profesora Milana
Šlechty a ve Francii u Susan
Landale. Vystoupila na
mnoha sólových recitálech
ve všech evropských
zemích, ale koncertovala
také v Japonsku, Rusku,
na Islandu, v Izraeli a USA.
Spolupracuje s předními
instrumentalisty, zpěváky,
sbory a orchestry. Programy
jejích koncertů zahrnují
bohatou světovou varhanní
literaturu od baroka po
současnost. V letech
1988–1995 byla profesorkou
Konzervatoře
P. J. Vejvanovského
v Kroměříži, nyní vyučuje
v Praze.
6/2018

18 RUBRIKA

Lucie Ernestová: Tady a teď
6/2018

Nejdůležitější doba je právě teď a tady.
Nejdůležitější je to, co právě teď děláš.

w w w. d u h o va k o c k a . c z
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Vánoce, Vánoce přicházejí
Zase ten rok utekl nějak rychleji. Naše nejkrásnější svátky, Vánoce,
už jsou opravdu za dveřmi. Kdo by neměl rád něžnou náladu koled,
radost z rodinné pospolitosti či vůně řady vánočních dobrot?
A samozřejmě to dětské nadšení z dárečků.

Jedním z hlavních úkolů muzeí je uchování vzpomínek a tradic minulosti, a proto bychom chtěli
některé z nich alespoň trochu připomenout na
těchto řádcích. Čas adventu je tradičně v křesťanství brán jako doba čekání na narození Krista.
Každý den byl zahájen bohoslužbou zvanou roráty. Konala se před svítáním a během ní se zpívaly
tzv. rorátní písně. Koledy je nahradily až v samotném vánočním čase. Doba adventu zahrnuje vždy
čtyři neděle před Štědrým dnem. Dnes nám je
symbolizují čtyři svíce na adventním věnci, avšak
dříve to byl rorátní sloupek vyrobený z „nekonečné“ voskové svíce a svinutý do různých tvarů.
Jesličky se v českých zemích stavěly až po polovině 16. století, a to nejprve v kostelích a klášterech. Později se objevují také ve šlechtických
a měšťanských rodinách. V průběhu 19. století
se pak tento zvyk dostává do venkovského prostředí a stává se jedním z hlavních rysů českých
Vánoc. Betlémy byly vyráběné z různých materiálů (papír, dřevo, mech) a pestře omalované.
S oblíbenými skříňkovými betlémy pak obcházeli koledníci jednotlivé domy. Před příchodem vánočního stromečku se u betlémů předávaly také
dárky. Tradiční zdobení vánočních stromků je
totiž zvyk celkem nový a všeobecně se rozšířil až
na konci 19. století. I dříve se však v domácnostech objevovaly zelené větvičky a jmelí jako symbol světla a nového života, kdy dochází k propojení tradic zimního slunovratu a narození Krista.
Na štědrovečerní tabuli našich předků bychom
jen těžko hledali pro nás tradičního kapra
a bramborový salát. Dřívější tabule měla obsahovat vše, co se za daný rok v hospodářství urodilo. Chybět nesměla polévka z hrachu či čočky,
kaše s medem a perníkem, kuba z krup a hub či
odvárka ze sušeného ovoce a ořechů. Se Štědrým
dnem se pojí i mnoho zvyků jako krájení jablek,
házení střevícem, lití olova, které často přetrvaly
do dnešních dnů.

Oslavy Vánoc v Orlických
horách
K udržení společného dědictví krásných vánočních tradic chce přispět i Muzeum a galerie
Orlických hor (MGOH). Již několikátým rokem
je tak v sobotu před první adventní nedělí možné si v jedné z jeho poboček, Sýpce v Rokytnici
v Orlických horách, vyrobit svůj adventní věnec.
K době Vánoc patří neodmyslitelně také jarmarky.
Jejich chápání se postupem času posunulo spíše
k lidové zábavě, avšak v Rokytnici v Orlických horách se snažíme o vrácení jeho původního chápání,
kterým je trh. Na vánočním jarmarku tak mohou
návštěvníci druhou prosincovou sobotu zakoupit
nejrůznější pochoutky, ale i dekorace či tradiční
lidové výrobky. Nebudou chybět ani zástupci již
spíše pozapomenutých řemesel jako hrnčíři, dráteníci či košíkáři. Součástí jarmarku bývá i bohatý
kulturní program. Zpívá se, tančí a děti se mohou
zapojit do lidových tradic či si nazdobit vlastní
perníček. Letos plánujeme i loutkové představení
v podání naší divadelní společnosti Muzejní kufr.

^
Podmalba na skle Klanění
tří králů (sbírky MGOH
v Rychnově nad Kněžnou)
Z výroby skleněných ozdob
na vánoční stromeček

^

Něco málo z historie

Další jarmark se koná v sobotu 15. prosince
v Rychnově nad Kněžnou, kde se Muzeum a galerie Orlických hor spojily s dalšími organizátory – místním Domem dětí a mládeže a Správou
Kolowratského zámku. Díky tomuto propojení
se vánočně naladí doslova celý Kolowratský zámek. Stejně jako v Rokytnici čeká na návštěvníky spousta dobrot a o kulturní program se
postarají děti. V posledních letech jarmark také
doprovázela velká výstava betlémů. Součástí je
vždy oblíbená dětská dílna a ukázka tradičních
řemesel, jako je paličkování, tvorba perličkových
ozdob, výroba svíček atd.
Podobně ožije vánoční náladou většina našich
měst a obcí. A tak vám přejeme nádherný advent
a kouzelné vánoční svátky!
Text a foto: kolektiv MGOH
6/2018
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Nesmrtelná česká Agatha Christie

Inna Rottová
Žena, která přežila blokádu Leningradu
Neobyčejně milá, vtipná, chytrá, vzdělaná, kreativní a osobitě krásná
téměř třiaosmdesátiletá spisovatelka Inna Rottová napsala za svůj
život více než čtyři stovky povídek a vydala na čtyřicet knih žánru
románového, literatury faktu i zcela osobitých detektivek, za které
získala neoficiální titul „česká Agatha Christie“. Její životní příběh
sám o sobě vydá na román. Před naším rozhovorem mne Inna
tradičně varovala: „Budeš s tím mít ale spoustu práce, protože jak
víš, já jsem strašně ukecaná, a když spustím, nevím, kdy skončit!“
Měl jsem s tím spoustu práce, ale stálo to za to!
6/2018
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Pozoruhodný rodokmen
Jak to bylo s onou podivuhodnou genezí vaší
rodiny?
Můj tatínek se narodil v Libni v roce 1900 v židovské rodině. Jeho předkové pocházeli ze Starého Města pražského až z 15. a 16. století. Jeden
z nich je dokonce pohřben na Starém židovském
hřbitově. V Libni proto, neboť Marie Terezie po
prusko-rakouské válce prohlásila, že za všechno
můžou Židé, i za to, že prohrála, a vystěhovala je
z židovského ghetta. Dovolila jim ale, aby zůstali
na předměstí Prahy, v Libni.
Pak ale tvoje rodina emigrovala do zahraničí.
Když byly v Čechách ty různé protižidovské nepokoje, rozhodli se odstěhovat do Francie, kde
rehabilitovali Dreyfuse. Celá rodina, tátovi bylo
pět šest let. Mysleli si, že tam se teď Židům bude
dařit dobře. Usadili se na jihu v jakémsi hornickém městečku, ale neměli žádný sladký život.
Jak se pak ocitli v Rusku, kde jsi se nakonec
i narodila?
Po 1. světové válce se tátova rodina chtěla vrátit do Československa, jenomže právě v té době,
v prosinci 1918, tam byl obrovský pogrom v Holešově. Psali o tom v západním tisku, a tak místo do Československa odjeli do Polska, usadili
se v městečku Jadów. Později jsem vyhledala
i dům, kde bydleli. No a v Polsku se tatínek poznal s maminkou.
Byla také Židovka?
Ano. Moje maminka pocházela z Varšavy z rodiny rabína. Ve dvacátých letech se seznámila
s mým otcem, který, ač Žid, nebyl ortodoxní; byl
pokrokový, moderní. A moje babička maminku
vyhnala a proklela ji. Dědeček rabín pak za ni
dokonce odsloužil rituální obřad za zemřelou,
čímž byla moje maminka jako mladinká dívenka definitivně vymazána z paměti rodiny.
Proč to udělali?
Protože se neslušelo, aby cudná židovská dívka
chodila s nevěřícím chlapcem. Jenomže maminka s tatínkem se do sebe zamilovali a rozhodli se
spolu odejít.

Z Polska do Ruska
Takže dědeček rabín a babička ortodoxně
věřící?
Babička byla natolik věřící, že si holila hlavu
a přísně dodržovala veškeré náboženské zákony a pravidla. I maminka to měla v sobě. Ale

na druhou stranu ani tatínkova rodina, rodina pokrokových sekulárních Židů, maminku
nepřijala. Jednak proto, že byla strašně mladá,
a taky proto, že pocházela z tak přísně ortodoxní rodiny.
Jak to tví rodiče vyřešili?
Odešli. Nějaký čas se toulali po Polsku, až konečně přeběhli, překročili hranici sovětského Ruska,
o kterém se domnívali, že tam je ten moderní
dělnický ráj. A tam je hned taky zavřeli jako narušitele hranic. Jenže matka už byla tou dobou
v jiném stavu, čekala mou sestru. Vyprávěla, že
v tom vězení se o ni všichni spoluvězni moc hezky starali, když zjistili, že je těhotná.
A jak to dopadlo?
Maminčin bratr žil tou dobou v Moskvě, byl významným členem Kominterny. A když se dozvěděl, že oba mí rodiče sedí ve vězení, zasáhl. Propustili je, ale do Moskvy hned nesměli, protože
neměli žádné dokumenty. Tak se usadili ve městě Orel, kde se v roce 1927 narodila moje sestra.
Později v Moskvě oba studovali na vysoké škole
Kominterny, to byla vysoká škola pro všechny
národy. A v roce 1934, v takzvaném „prvním
kruhu“, jak píše Solženicyn, je vyhodili. Tehdy se
šlo především po těch, co přišli z Polska.
Pronásledovali je?
Nepronásledovali, ale vyloučili je z vysoké školy, a tak odjeli do Leningradu (předrevolučního
a současného Petěrburgu). Maminka si tehdy
nevšimla, že čeká druhé dítě, jinak bych se určitě nenarodila. V Leningradě se spojila se svým
strýcem, který se sem dávno před revolucí přestěhoval. Měl starožitnictví a koupil mým rodičům malý pokojík v centru města, asi dvanáct
čtverečních metrů, kde jsem se narodila. Táta se
jako švec dostal do továrny Udarnik, kde pracoval nejprve jako dělník. To byla družstevní
továrna, tatínek se rychle vypracoval a stal se
návrhářem bot. Rodičům se dařilo velmi dobře,
protože šil střevíce i pro místní dámy a papalášské manželky. Byl úžasný.
A pak přišla druhá světová válka…
Když v roce 1941 začala, otec se okamžitě přihlásil do domobrany. Válka začala 22. června,
byli jsme právě na pronajaté chatě blízko Lugy;
táta vždycky pronajal na léto dům, kde jsme jako
děti byli s maminkou. A až do 3. července jsme
nevěděli, že válka začala. Ale pak pro nás přijel
táta, a to už jsme vysloveně utíkali před Němci.
Naložil nás na vůz a sunuli jsme se s ostatními
utečenci k Leningradu.

Inna Rottová
(* 22. srpna 1935, Leningrad,
† 27. června 2018, Praha)
Poslední knihou české
spisovatelky Inny Rottové
vydanou za jejího života
je soubor povídek a jedné
novely Norkový kožich za
hrst vloček aneb Šest hodin
ve vlaku s upřesňujícím
podtitulem Přežila jsem
blokádu Leningradu,
publikovaný pražským
nakladatelstvím Bondy
letos na jaře. Jedná se
poprvé o ucelený soubor
tematických povídek,
které vycházely parciálně
v časopisecké i knižní
podobě v posledních
desetiletích 20. století.
Autorka jako malé dítě
osobně zažila děsivé
obléhání Leningradu
nacistickými vojsky
(1941–1944). Po válce
vystudovala v tomto městě
strojní fakultu, obor textilní
stroje, poté pracovala jako
konstruktérka. Rodina
Inny měla pražské kořeny,
do Československa se
ale přestěhovala až díky
svému prvnímu českému
manželovi. Pod jeho
jménem, jako Mirovská, také
vydala své první povídky.
Za to, že se stala
spisovatelkou, prý vděčí
hlavně svému druhému
muži, spisovateli Vladimíru
Janu Rottovi (potomkovi
zakladatele slavné železářské
firmy). Inna Rottová napsala
na čtyřicet knih různých
žánrů, od detektivek přes
sci-fi až po rozsáhlé
>>
společenské romány.
6/2018

22 ROZHOVOR
Boj o život v obleženém
Leningradu
A co blokáda?
Ta začala v srpnu. Táta už byl na frontě a máma
chodila do továrny, pracovala ve vrátnici. Sestře
bylo teprve čtrnáct, a už taky pracovala v továrně, jako dělnice. Okamžitě se tam začaly vyrábět
boty pro armádu. Jako odměnu dostávala máma
i sestra odstřižky z těch bot. Jako prémii k platu.
Potravinové příděly se tenkrát k podzimu rychle
zmenšovaly, zejména když v Leningradu shořely
všechny sklady. Němci ho zasypávaly bombami a granáty. Příděly byly velmi malé, 125 gramů chleba na osobu a pro dělníky 150 gramů.
Přestala fungovat doprava, kanalizace, vodovod,
elektřina.

^
Mrtví v ulicích během blokády
Leningradu
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Jak jste to přežili?
Příbuzní a známí se sestěhovali dohromady, protože čím víc lidí bylo pohromadě, tím větší byla
naděje na přežití. K nám se nastěhoval mámin
strýc; to bylo v lednu 1942, to vím přesně, protože
28. ledna už chleba vůbec nebyl: v pekárnách nebylo čím topit. Pamatuji si, jak strýc říkal: „Kdyby
alespoň vydávali mouku, abychom si mohli něco
uvařit.“ A skutečně začali místo chleba vydávat
mouku. Byly strašné fronty, když měla maminka
noční, stála ve frontě přes den, a když měla ranní,
stál strýc ve frontě odpoledne a v noci. Jenže 28.
ledna strýc onemocněl, už se nezvedl; mně byla
zima, vlezla jsem k němu do postele – a on byl
studený, byl mrtvý. Kam ho odvezli, nevím, v té
době nikdo nikoho nepohřbíval, mrtvoly ležely
i na ulici. Jezdily náklaďáky, mrtvé naložili a odvezli na Piskarevský hřbitov.

Tatínek byl stále na frontě?
Až do dubna 1942, kdy ho mámě přivezli domů
raněného. Nemělo smysl ho vozit do špitálu;
odešel na frontu s jednou ledvinou, byl starý
a nemocný a strašně trpěl. Pamatuju si, jak pořád hrozně křičel! Léky nebyly, tedy nějaké byly,
ale jen pro ty, kdo se mohli vrátit na frontu a být
ještě užiteční. Máma chodila do práce, já jediná zůstávala doma. Toho 22. dubna už to máma
nevydržela, naložila tátu na saně a odvezla do
nemocnice, ale když ho tam přivezla, byl už mrtvý. Když se máma vrátila, neměla už ani sílu vystoupit po schodech do druhého patra. Protože
se dlouho nevracela, šly jsme ji se sestrou hledat
– seděla na schodech a řekla nám jen, že táta už
nežije, že se s ní loučil a maminka mu řekla, že
ho bude milovat celý život, až za hrob.

Norkový kožich za hrst vloček
To je síla, Inno! Já vím, četl jsem tvou
poslední knihu… A co bylo dál?
Zůstaly jsme tři, široko daleko žádný příbuzný.
Maminka sice měla nějaké přátele, ale ti se báli
s ní kamarádit, protože ona celý život mluvila
s cizím přízvukem. Mluvit jidiš nemohla, protože každý by si myslel, že mluví německy. Až
konečně v zimě 1943 otevřeli takzvanou cestu
života. Po Ladožském jezeře, po ledě, se přece
jen podařilo dodat do Leningradu nějaké potraviny. Němci byli přesvědčeni, že všichni zahyneme hladem a zimou. Ještě jedna zajímavá věc:
5. ledna 1943 uspořádali vedoucí v Domě učitelů velkou „jolku“, novoroční svátek pro všechny děti, které zůstaly ve městě. Pomocí letadel
a té „cesty života“ se tam dostaly pro ně nějaké
sušenky a sladkosti. Šly jsme všechny tři, matka, sestra a já. Němci věděli, co se chystá, a nepropustně celý Leningrad ostřelovali. Blokáda
už trvala skoro dva roky, a tak už jsme všichni
uměli rozlišovat, kdy hrozí skutečné nebezpečí
a musíme si lehnout na zem a kdy můžeme ještě
pokračovat v cestě.
Jak jste to konkrétně poznali?
Věděli jsme, že když náboj hvízdá, můžeme klidně jít, protože vybuchne někde dál, a když už je
hodně hlasitý, musíme jít k zemi, protože takový
zvuk vydává v poslední fázi. Jak jsme slyšeli, že
už řve, padli jsme na zem. Tehdy se k nám přidal
nějaký kluk, asi dvanáctiletý, a jakmile jsme si
lehli na zem, ten kluk se položil na mě – a náboj skutečně vybuchl. Když střelba skončila, přiběhly dívky, které měly službu, matka se sestrou
se zvedly, ale já nemohla vstát, protože na mně
ležel ten kluk. Když ho zvedly, na to v životě ne-
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a když jsme se vrátily domů, maminka mi řekla:
„Až si budeš příště vymýšlet, nikomu to neříkej,
ale všechno si napiš.“

Nenaplněná studia
A tady začala i tvoje spisovatelská dráha?
Vlastně ano. Začala jsem psát různé vymyšlené příběhy, které vycházely v dětských
novinách a časopisech, a to psaní už mi
zůstalo. Kromě toho jsem hrála na housle
a vystupovala na koncertech, recitovala
a vítězila na recitačních soutěžích a začala psát do časopisu Směna. A přesto
mě po maturitě, ačkoliv jsem měla doporučení, ceny a tak dále, nepřijali na
novinářskou fakultu.
zapomenu, měl prošívaný kabát celý propálený
střepinami. Ten kluk mi zachránil život. Ale my
jsme šly dál, nemohly jsme si nechat ujít pohoštění z těch balíků, které dětem rozdávali.
Počkej, ty to říkáš, jako kdybys krájela chleba.
Copak se vás to ani trošku nedotklo?
Sestra to trochu odnesla, měla nervový šok a začala špatně slyšet, ale přešlo to. A já jsem přestala
mluvit, trvalo to asi měsíc a maminka říkala, že
to bylo jediné období, kdy jsem mlčela. To bylo
v lednu 1943 a v září otevřeli školy. Blokáda byla
protržená, ale Němci tam ještě byli a stále ostřelovali a bombardovali. Učili jsme se ve sklepě,
abychom nemuseli chodit do krytů. Svítilo se
petrolejovou lampou a psali jsme na staré noviny, kterých bylo dost. Ale psát jsme se naučili. Já
jsem četla už od čtyř let, byla jsem před válkou
často nemocná.
Pokud si vzpomínám, už od dětství jsi vlastně
byla uměleckou hvězdou?
No, jak se to vezme... Kolem mámina strýce byla
už před válkou velká společnost, jakýsi salon,
i když bydlel v jednom velkém pokoji. Jeho manželka, teta Fáňa, byla asi o třicet let mladší než
on a měla mě moc ráda. Vždycky mě postavila
na stůl a já nadšeně zpívala, recitovala. A tak asi
došlo k tomu, že když mi bylo osm a šla jsem
do první třídy, zároveň jsem nastoupila i do hudební školy. Taky jsem dost snila a vymýšlela si:
ve druhé třídě jsem vyprávěla dětem, že mne
pozvali na umělecké turné po Spojených státech v doprovodu Bostonského symfonického
orchestru, i když jsem ani nevěděla, kde Boston
je. A když přišla maminka do školy, učitelka se
jí zeptala: „Kdy pojede Inečka do Spojených států?“ Provalilo se, že jsem si všechno vymyslela,

Proto jsi šla na techniku?
Pokusila jsem se o přijetí na fakultu
jaderné fyziky, kde mě taky nevzali
a přesunuli mé dokumenty na strojní fakultu. Skládali jsme zkoušku
z fyziky, matematiky, chemie – ta
byla poslední, šest až osm různých
zkoušek z různých předmětů.
Strojní fakulta byla dost prestižní
škola, ale přestože jsem všechny
zkoušky udělala na výbornou, nevzali
mě ani tam. To byl rok 1953. Až později jsem
pochopila, proč mě přes výborné výsledky na
školu nepřijali: jsem Židovka. Prostě bylo vyloučeno, aby mě vzali na tak prestižní vysokou
školu.

Hudební kariéra
A co s tebou bylo dál?
Pak jsem rok pracovala na poliklinice, na poště
a taky jsem začala hrát v orchestru Vysoké školy technické a ještě jsem chodila na přípravné
kurzy na vysokou školu. Všechny zkoušky jsem
udělala na výbornou. To už byl rok 1954 a já
začala studovat na strojní fakultě Vysoké školy
textilní. Zároveň jsem udělala konkurz do mládežnického souboru, který se skládal z velkého
orchestru typu Vlachova, z tanečního souboru
a měli jsme dvě pěvecká kvarteta – dívčí a chlapecké, a dokonce i loutkáře...
Takže jsi opět vplula do uměleckého
prostředí.
...a měli jsme i svá představení v obrovském
sále, kam se vešly tři až čtyři tisíce návštěvníků,
ale skoro se nedaly sehnat vstupenky. A protože v orchestru jsme byly jen dvě houslistky,

^
Jednou z Inniných vášní byly
housle
>>
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jsem v létě 1959, na podzim jsem se seznámila
se svým budoucím mužem Mirovským a v únoru 1960 jsme se vzali.
A záhy už tě čekala Praha…
Láska na první pohled, poprvé a navěky. Do
Prahy jsem dorazila 7. září 1960. A 1. října jsem
už nastoupila do práce, bez znalosti jazyka. Začala jsem pracovat v konstrukčním oddělení
Výzkumného ústavu pro sdělovací techniku.
Musela jsem prostudovat normy, protože to
byla konstrukce přístrojů v oblasti fyziky pevných látek. A ještě jsem se přihlásila na postgraduál, takže jsem studovala fyziku pevných látek,
a taky na katedru češtiny na UK, kde mi dovolili
studovat po večerech češtinu.

^
Inna Rottová s dcerou a vnuky

Proč by se
někdo nemohl
zamilovat
v osmdesáti
letech?
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znala mě půlka Leningradu. Považovali nás za
amatérský soubor, ale hráli jsme lépe než profesionálové. Sem tam nás chtěli zakázat, sem
tam nám někdo požehnal. Byli jsme i na Mezinárodním moskevském festivalu, bylo to hezké
období.
Tu vysokou jsi ale dostudovala, nebo ne?
Ano. Když jsem ukončila vysokou školu, dostávali jsme umístěnky, a protože odborníků na
textilní stroje bylo málo, zůstávali jsme většinou
v Leningradě. S houslemi jsem se rozloučila.
Sice jsem prý hrála krásně, ale obtížnější techniku jsem nezvládala. Neposlouchaly mě prsty.
Od třinácti let jsem si přivydělávala tím, že jsem
myla podlahy. A protože jsem neměla sílu, abych
dala vodu ohřát na sporák, myla jsem podlahu
studenou vodou a zničila jsem si ruce.

Československo – láska na
první pohled
No a co tvůj vztah k Československu?
Vzpomínám si na takovou klíčovou příhodu.
Ve škole jsme zrovna probírali Fučíka, měli
jsme dalo by se říct světovou literaturu. Probírali jsme i Svatopluka Čecha, Broučkovy výlety
a ještě mnoho dalšího. Měli jsme taky večírek
věnovaný 17. listopadu, kam byli pozváni i cizinci a mezi nimi František Janouch. Bylo to
v roce 1951, byla jsem šestnáctiletá slečna, recitovala jsem a Janouch se mi strašně líbil. Vysoký, dobře živený, s modrýma očima a mluvil
s krásným cizím přízvukem, prostě konec: začala jsem se zajímat o Československo. Promovala

A brzy přišly i děti…
Světlana se narodila roku 1962 a byly jí čtyři
měsíce, když jsem ji začala dávat do jeslí, protože manžel ještě studoval a já ho živila. Musela
jsem se přihlásit do bytového družstva, postgraduál, práce a dítě. Světlaně bylo pár měsíců,
když se zjistilo, že čekám další dítě. Narodila
se Jana, je mezi nimi jen patnáct měsíců. Věděla jsem už dopředu, že to nezvládnu, a hledala jsem místo, kde bych měla víc času – a to
bylo ve školství. V roce 1963 ‒ Jana byla na cestě a Světlaně bylo asi 10 měsíců ‒ jsem šla učit
technické předměty na učňovskou školu, přece
jen to znamenalo dva měsíce prázdnin a víc
času na rodinu.
Kdy jsi začala víc psát?
Od roku 1971 až do roku 1992 jsem se živila
překlady a tlumočením, ale to už mi – od roku
1974 ‒ začaly vycházet první povídky v různých
novinách, časopisech a sbornících.
A knížky?
S výjimkou souboru Šest hodin ve vlaku, který
jsem napsala na popud svého druhého manžela
Rotta a který vyšel už roku 1984, mi knihy pravidelně vycházejí od roku 1990. Do roku 1998
jsem publikovala pod jménem Mirovská, podle
prvního manžela. A později jsem přejala jméno
po svém druhém manželovi, Rottová. A nebo
taky Rott.
Dostala jsi pár literárních cen. A jsi
opakovaně ve sbornících Kdo je kdo
a dokonce i v Ottově slovníku z roku 2008.
A kde ještě?
Co já vím, kde všude. To je přece jedno. Hlavně
ať si lidé přečtou moje knížky. A bylo by dobré,
kdyby se jim líbily.

Epilog
Životní vášně
Když tvoříš, tedy píšeš, tak raději ve městě
anebo třeba i v lůně přírody, řekněme někde
na chatě nebo na chalupě?
Nejraději píšu doma ve svém pražském bytě,
jsem vyloženě městský člověk a do přírody nespěchám. A abych zamezila dalším zbytečným
otázkám tímto směrem, tak se ti rovnou přiznám, že nejsem sportovec, neumím plavat,
bruslit, jezdit na kole...
Zato jsi údajně šachovou přebornicí!?
Dokonce prý jsi schopna porazit i počítač?
Tak zatím asi tak padesát na padesát. Ale snažím se to zlepšit. Hraju ale raději s živými lidmi,
se svými kamarády, s návštěvami. A vyhrávám,
tedy obvykle. To nepopírám. Šachy jsou překrásná hra. Královská. Já vím, že se to dneska chápe
taky jako sport, ale tak to není. Je to umění, prostě nádhera.
V této souvislosti bych se ještě vrátil ke tvému
neoficiálnímu titulu „česká Agatha Christie“.
Podobně jako paní Christie máš svoji
ústřední postavu detektivní „babičky“ Jany
Brodské. Ale to je poněkud jiný kalibr, že?
Tohle přirovnání se mi nikdy moc nelíbilo.
Hlavně tedy proto, že slečna Marplová žije na
venkově, což já bytostně nesnáším, jak už víš,
takže moje Jana Brodská žije ve městě. A všechny svoje případy taky řeší ve městě. A navíc je to
krásná ženská, která se umí zamilovat i ve svých
osmdesáti letech. A má milence. No a proč ne?!
Takže jakési alter ego své autorky?
No jistě. To vůbec nepopírám. Přestože mne trápí nejrůznější nemoci, naposledy mi dokonce lékaři řekli, že moje srdce pracuje jen na nějakých
dvacet procent, nic si z toho nedělám! Zatím žiju
a snažím se žít naplno, jak to jen jde.
Tak v tom ti držíme palce!
S Innou Rottovou si povídal Luboš Y. Koláček
Foto: archiv Inny Rottové a její rodiny

V pražském nakladatelství Bondy jsme u příležitosti letošního jarního pražského knižního veletrhu vydali a pokřtili knížku Inny Rottové s názvem Norkový kožich za hrst vloček aneb Šest hodin ve vlaku. Chystala se celá plejáda
dalších křtů v ostatních klíčových městech České republiky. Prvním mělo být
setkání se stovkami čtenářů ve slavném ostravském Knihcentru. Plakáty byly
dávno vyvěšeny, zájem čtenářů o účast obrovská. Jenomže Inna se musela
omluvit ze zdravotních důvodů. Její nemocné srdce opět zazlobilo, na pár
dnů ji dokonce převezli tradičně na ARO kardiologického oddělení pražské
Vinohradské nemocnice. A pak domů, kde jsme natočili dávno domluvený –
tento(!) – rozhovor. O pár dnů později jsem Inně volal, že jsem jí domluvil
rozhovor v Českém rozhlase a v České televizi a že se stavím s autorizací textu
našeho povídání pro AGE.
„Jo, Ľuboši, to už asi nestihnem,“ řekla mi Inna s tím svým roztomilým měkkým přízvukem mateřské ruštiny (spisovnou, a tedy „psací“ češtinu ovládla
dokonale!). „Já už zvolna přecházím do jiné dimenze.“
„Neblbni, Inno!“ snažil jsem se to zlehčit, ač jsem kdesi hluboko v podvědomí vnímal, že tohle už je asi hodně vážné. Nicméně: „Takových řečí už jsme
od tebe slyšeli! Kolikrát už jsi skončila na áru, a vždycky ses zase vrátila plná
života!“
„Ne, ne. Nesmíš se na mě zlobit, tentokrát je to fakt konec,“ řekla s takovou
milou, laskavou, leč přece jen poněkud smutnou nostalgií v hlase. „Já už tak
akorát dojdu od postele do křesla a musím si odpočinout, abych zase dolezla
zpátky. A pořád jenom cucám ty nitroglycerínový pilulky na srdce. A víš, už ani
nepíšu. To je u mě zlý...“
„Hele, nech těch řečí!“ snažil jsem se být alespoň verbálně za hrdinu, i když
jsem cítil slzy na patře. A kecal jsem a kecal: „Já teď jedu na dva dny mimo
Prahu, ale zavolám ti hned, jak se vrátím. A stavím se. A přinesu ti tvé oblíbené
sušené meruňky. Samozřejmě, že ty nejsladší, které máš nejraději.“
„No to jsi moc hodný, Ľuboši, ale já už asi...,“ bylo to poslední, co jsem od ní
slyšel.
O tři dny později mi hned takhle po ránu zavolala její dcera Jana a já v tu chvíli
věděl, co mi řekne: že Inna v noci (27. 6. 2018) zemřela. Tiše a klidně, smířená.
Luboš Y. Koláček

<
S přítelem a vydavatelem
její poslední knihy Lubošem
Y. Koláčkem
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Mrzlo, až praštělo

Vzpomínání na předloňskou zimu
Několik let jsem toužebně čekal na to, až se do našich končin vrátí
skutečná zima. Věřte, že nejsem ten typ, který by stál jen o koukání
přes okno. Už od dětství jsem měl zimu velmi rád. A vždycky jsem ji
trávil nejraději venku. Domů jsme se s bratrem obvykle vraceli až po
několikerém a stále důraznějším matčině volání. Pro dva malé kluky
bylo venku stále co dělat, mráz nemráz. Když jsem povyrostl, nebyly
mi cizí zase jiné zimní radovánky, například spaní v ručně šitém
spacáku v jesenických horách.
Vzpomínám, že bylo tehdy třicet pod nulou. Tu
noc jsem přišel na to, proč se říká „mrzne, až
praští“. Když jsem v Jeseníkách trávil noc pod
skalním převisem na Bílém potoce, neustále
mě budily podivné rány. Moc se mi do toho
nechtělo, ale nakonec jsem vykoukl z „vyhřátého“ pelechu, abych zjistil, co se děje. Hvězdnatý
baldachýn nad buky tajemně poblikával jako
maják na vzdáleném pobřeží a mým aktuálním
cílem mořeplavce bylo tehdy pouhé dožití rána.
V setmělém lese vládlo hrobové ticho, které jen

>>

Velká kotlina v Jeseníkách
>
Souboj ťuhýků šedých
>>
Když budete mít štěstí, můžete
v Jeseníkách potkat kamzíka
horského
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čas od času přerušila téměř ohlušující rána.
A byly to ony jesenické buky nad mou hlavou,
kdo tady právě sténal. Dřevěné kosti jim obrovskou silou drtil nelítostný mráz. Toto zjištění
mě stálo asi hodinu intenzivního dýchání do
spacáku, než jsem si to tam opět aspoň trošku
zahřál. Každá zkušenost ale něco stojí a toto
byla cena přijatelná. Jak rád bych si to krásné
zimnění letos třeba zopakoval! Bude ta pravá
jesenická zima?
Text a foto: Štěpán Mikulka

ZIMA 27

Štěpán Mikulka
je už čtvrt století
profesionálním hasičem,
ovšem k jeho vášním patří
od dětství fotografování.
Svými reportážními snímky
se snaží nejen přiblížit
dramatické okamžiky
hasičské profese, ale s láskou
fotografuje také přírodu.
Jeho práce byly vystavovány
na desítkách výstav nejen
v Česku, ale například také
ve Finsku, Litvě, Polsku a je
držitelem několika ocenění.
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Realizace ÁMOS Vision
na ZŠ Ohradní, Praha 4

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO
POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE
ÁMOS vision je interaktivní dotyková nástěnka připravená poskytnout
žákům, učitelům a přátelům školy informace, které denně potřebují,
mohou využít nebo jim pomohou v osobním životě
| Rozvrhy a suplování
| Nabídka kroužků
| Informace pro rodiče
| Mapa školy

Objednejte si osobní
prezentaci pro vaši školu
724 70 50 60
office@inpublic.cz
6/2018
www.amosvision.cz

| Jídelníček
| Jízdní řády
| Akce školy
| Dotazníky

| Osvětová videa
| Fotogalerie
| Preventivní videa
| Formuláře

FEJETON 29

Kam s penězi
„Tam patří peníze!“ slyším hulákat paní zelinářku na pouličním trhu na Vinohradech. Stačí
mi rychlý pohled na pult před ní a na tvář pána
taky před ní. Na tácku na pultě jsou krásně vyrovnané pomeranče a distingovaný zjevně cizinec počítá na dlani české mince, s nimiž není od
pohledu zatím moc kamarád.
„No chápete to?“ dožaduje se rozhořčeně souhlasu prodavačka na jiné zákaznici stojící v devět ráno pod toutéž červenou plachtou. Paní,
která vybírá ovoce, dělá, že ji neslyší,
ale z profilu vidím, jak její oči směřují v sloup. „On dal ty pomeranče na tácek, no chápete to někdo?“
dožaduje se odpovědi kyprá obchodnice. A tak se rozhodnu jí vyhovět: „Já to chápu,“
ozvu se sladkým hlasem z kraje stánku. „Ten
pán je cizinec a neví, že u nás se peníze pokládají na pult. Žila jsem dvanáct let v Mexiku, a tam
pokud nevložíte peníze do dlaně prodavači, bere
to jako nevychovanost.“ „Vážně?“ změří si mě
pohledem zelinářka a v tónu jejího hlasu je cítit
náznak smířlivosti, jako by si právě pomyslela:
„On mi to ten pán asi neudělal naschvál.“
To už stojím vedle onoho muže, který se dívá
tu na mě, tu na prodavačku. Pohlédnu mu do
očí, usměju se, spiklenecky se k němu nakloním
a anglicky mu vysvětlím, o co tady celou dobu
jde. Je klidný, zdvořile poděkuje a stočí rozho-

vor na to, co je černý bez a jestli a jak se jí. Jeho
pomeranče mezitím putují z tácku na peníze
všechny naráz na váhu a mě čeká další milý úkol:
„Řekla byste mu prosím, že to dělá 33 korun?“
požádá mě zdvořile prodejkyně.

Cestou domů se usmívám. A vzpomínám si, jak jsem loni těsně po návratu z mého
dvanáctiletého pobytu v Mexiku dala bankovky
v jednom z pražských obchodů prodavačce do
ruky, načež ona je položila na tácek a z toho tácku si je znovu vzala a uložila do pokladny. A jak
o mnoho let dříve jsem v mexické metropoli položila deset pesos na stůl, přičemž dlaň prodavačky se leskla nad nimi tak dlouho, dokud
jsem nepochopila, kam peníze patří. Pojďme se povznést nad podobné rozdíly.
A usmívat se na sebe nejen o Vánocích.
Text: Alice Dokoupilová
Foto: Shutterstock
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Záštita

Rodina
Srdce s láskou darované

Mediální partner

Patron

Soutěž vyhlašují a pořádají
Partneři

Partneři

w w w. d u h o va k o c k a . c z

Před výrobou srdce by
se měly děti v kolektivu
zamyslet nad tím, komu
by je chtěly darovat a proč.
Děti mohou vyrábět
srdíčka pro své blízké,
pro seniory v domově
důchodců, mohou vybrat
člověka ve svém blízkém
i vzdáleném okolí, který by
si srdce zasloužil za nějaký
mimořádný čin, mohou
srdíčkem někoho podpořit
v nelehké situaci... Při
výrobě srdce nejsou děti
limitovány ani velikostí
ani materiálem. Mohou
vyrobit kolektivně jedno
srdce libovolné velikosti,
nebo každý člen kolektivu
může vyrobit srdíčko
samostatně. Fotografii
výrobku (a nejlépe celého
procesu tvorby, předání
apod.) děti doprovodí
textem a případně videem,
z něhož bude zřetelné,
komu a proč srdce darují.
Fotografie a text soutěží
jako celek.
P. S.: Soutěžní projekt
nemusí mít vždy tvar
srdce! Fantazii se meze
nekladou, měli jsme
mj. kolo, auto, stromy,
andílky i televizi .

SOUTĚŽ 31

Pravidla

5. ročníku soutěže
Účastníkem soutěže se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských
domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy (nejméně 3 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní
stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů se může přihlásit pouze s jediným projektem; škola může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.
Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až tři fotografie a video
dokumentující proces tvorby i předání. Porota bude hodnotit celý tento proces a videoprezentace vítá!
Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.srdceslaskou.cz. Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s publikováním svých příspěvků, fotografií
i videoprezentací.
Předepsaný formát fotografií je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/kvalita fotografie;
vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musejí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/
příběhu je word, rozsah od 1000 do 5000 znaků. Videoprezentace by měla mít maximální délku 7 minut.
Pozn.: Galerii soutěžních prací na srdceslaskou.cz generuje program přesně podle toho, jak jste přihlášku vyplnili.
Proto prosím věnujte jejímu vyplňování náležitou pozornost. Děkujeme.
V předešlých ročnících se bohužel stávalo, že někteří soutěžící použili k videu neoprávněně písně jiných autorů bez
jejich souhlasu. Proto byla některá videa administrátorem YouTube smazána. Z toho důvodu prosím použijte vlastní hudbu nebo si předem vyžádejte souhlas autorů písně.

Cíle soutěže
Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.
Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.
Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.
■■
■■

■■

Soutěžní příspěvky lze zaslat od 15. 9. 2018 do 31. 1. 2019.
Soutěží se ve 2 kategoriích (u smíšených skupin rozhoduje věk u převažujícího počtu dětí):
– Základní škola (3. až 9. ročníky),
– Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ.
Zvláštní ceny, které platí pro obě kategorie:
– Zvláštní cena pro školu za školní kolo,
– Zvláštní cena za originální design a technickou tvořivost,
– Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny PČR,
– Zvláštní cena za šíření projektu v zahraničí.

■■

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2019, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.

■■

Soutěž bude vyhodnocena do 31. 3. 2019.

■■

■■

■■

Výsledky zveřejní časopis AGE ve druhém vydání 2019; v průběhu roku 2019 pak mohou být v AGE a na
Facebooku Srdceslaskou uveřejněny jednotlivé příběhy, fotografie, videa, rozhovory s vítěznými týmy,
reportáže atd.
Od 5. 2. do 15. 3. 2019 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování, které určí TOP 10
z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě).
S lavnostní setkání vítězů všech kategorií i hlasování se uskuteční na jaře 2019 v historických prostorách
Poslanecké sněmovny PČR v Praze.

Celostátní soutěž Srdce s láskou darované je nedílnou součástí projektu AGE a vydavatelství ANTECOM jako jeden
z hlavních organizátorů postupuje při její organizaci v souladu s pravidly GDPR a ve shodě s nimi jedná v oprávněném zájmu.
6/2018
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Soutěží se o tyto ceny:
KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3. až 9. ročníky)
1. místo:
■■

■■

■■

účast celého týmu na slavnostním
setkání vítězů v historických
prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR,
originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 15 000 Kč),
 řívěsky srdíčka se šlupnou
p
Swarovski pro celý tým,

■■

originální odznaky s logem soutěže,

■■

knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,

■■

■■

■■

■■

dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

■■

■■

■■

■■

■■

článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,
sladké odměny pro všechny členy
kolektivu.
dárkový certifikát v hodnotě
40 000 Kč na zřízení a instalaci
systému Ámos Vision,
volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

t řídenní relaxační pobyt v lázních
Luhačovice pro 2 osoby ve
čtyřhvězdičkovém boutique hotelu
Radun,

■■

■■

■■

inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,
dvě vstupenky na muzikál.

účast celého týmu na slavnostním
setkání vítězů v historických
prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR,
originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 10 000 Kč),
 řívěsky srdíčka se šlupnou
p
Swarovski pro celý tým,

■■

originální odznaky s logem soutěže,

■■

knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

dárkový certifikát v hodnotě
40 000 Kč na zřízení a instalaci
systému Ámos Vision,
volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

originální dárek z vamberecké
krajky,
inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,
dvě vstupenky na muzikál.

3. místo:
■■

■■

■■

■■
■■

sladké odměny.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,
zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

č lánek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,

Odměny pro školu/zařízení:

originální dárek z vamberecké
krajky,

2. místo:

zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

Odměny pro školu/zařízení:
■■

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

■■

■■

■■

originální odznaky s logem soutěže,
dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,
zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,
článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,
sladké odměny.

Odměna pro školu/zařízení:
■■

volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
■■

■■

■■

originální dárek z vamberecké
krajky,
inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,
dvě vstupenky na muzikál.

 čast celého týmu na slavnostním
ú
setkání vítězů v historických
prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR,

4.–10. místo:

originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 5000 Kč),

■■

(v obou kategoriích)

balíček s překvapením
(ze sortimentu firmy OPTYS)

přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celý tým,

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ
1. místo:
Odměny pro školu/zařízení:
■■

■■

účast celého týmu na slavnostním setkání vítězů v historických prostorách
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
dárkový certifikát v hodnotě 40 000 Kč na zřízení a instalaci systému
Ámos Vision.

1.–3. místo:
■■

dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

■■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

■■

originální odznaky s logem soutěže pro celý tým,

■■

volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu,

■■

dárky Centropen,

■■

zábavná vzdělávací hra z dílny malířky Lucie Ernestové,

■■

sladké odměny pro všechny členy kolektivu,

■■

článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:
■■

originální dárek z vamberecké krajky,

■■

dvě vstupenky na muzikál.

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Předseda PS PČR Radek Vondráček ocení 3 soutěžní týmy za mimořádnou podporu tradičních hodnot.
■■

účast týmu na slavnostním setkání vítězů v historických prostorách
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

■■

odměna/překvapení od předsedy PS PČR,

■■

dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

■■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,
6/2018

■■
■■

■■

originální odznaky s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,
volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou
školu,
článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE.
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KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. A 2. ROČNÍKY ZŠ
1. místo:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

účast pedagoga/vedoucího
kolektivu na slavnostním vyhlášení
vítězů soutěže v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR,
originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 10 000 Kč),
přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celou tvořivou
skupinu,
originální odznaky s logem soutěže
pro všechny členy kolektivu,
dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,
zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,
článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,
sladké odměny pro všechny členy
kolektivu,
volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
■■

■■

■■

originální dárek z vamberecké
krajky,
inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,
dvě vstupenky na muzikál.

2. místo:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

účast pedagoga/vedoucího
kolektivu na slavnostním vyhlášení
vítězů soutěže v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR,
originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 6000 Kč),
přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celou tvořivou
skupinu,
originální odznaky s logem soutěže
pro všechny členy kolektivu,
dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,
zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,
článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,
sladké odměny pro všechny členy
kolektivu,
volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
■■

■■

■■

originální dárek z vamberecké
krajky,
inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,
dvě vstupenky na muzikál.

3. místo:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

účast pedagoga/vedoucího
kolektivu na slavnostním vyhlášení
vítězů soutěže v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR,
originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 3000 Kč),
přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celou tvořivou
skupinu,
originální odznaky s logem soutěže
pro všechny členy kolektivu,
dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,
zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,
článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,
sladké odměny pro všechny členy
kolektivu,
volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
■■

■■

■■

originální dárek z vamberecké
krajky,

ZVLÁŠTNÍ CENA
PRO ŠKOLU ZA
ŠKOLNÍ KOLO
■■

■■

■■

■■

■■

■■

účast pedagoga/vedoucího
kolektivu na slavnostním
vyhlášení vítězů soutěže
v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR,
dárkový certifikát v hodnotě
40 000 Kč na zřízení a instalaci
systému Ámos Vision,
výtvarné potřeby a dárky Optys
a Centropen v hodnotě 10 000 Kč,
dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,
článek o vítězném kolektivu
a jeho uveřejnění v časopise AGE,
volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
■■

■■

■■

originální dárek z vamberecké
krajky,
inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,
přívěsek srdíčka se šlupnou
Swarovski.

inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,
dvě vstupenky na muzikál.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ORIGINÁLNÍ DESIGN A TECHNICKOU TVOŘIVOST
■■

 čast celého kolektivu na slavnostním setkání vítězů v historických prostorách
ú
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

■■

sladké odměny pro všechny členy kolektivu.

Odměny pro školu/zařízení:

■■

originální dřevěné bloky se jménem,

■■

beseda s průmyslovým designérem přímo ve škole,

■■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

■■

■■

dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:

■■

originální odznaky s logem soutěže pro celý tým,

■■

originální dárek z vamberecké krajky,

■■

článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,

■■

inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové.

■■

dárkový certifikát v hodnotě 40 000 Kč na zřízení a instalaci systému
Ámos Vision,
volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY PROJEKTU V ZAHRANIČÍ
■■

dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:

■■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

■■

inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové,

■■

knihy, CD nebo zpěvníky,

■■

originální dárek z vamberecké krajky,

■■

předplatné časopisu AGE,

■■

luxusní bonboniéra v dřevěné krabičce s motivem srdce.

■■

článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,

Odměna pro školu/zařízení:

■■

originální odznaky s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,

■■

■■

sladké odměny pro všechny členy kolektivu.

volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu.
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Porota 5. ročníku soutěže Srdce s láskou darované
JAN SCHMID

JANA JENŠÍKOVÁ

JIŘÍ LÁBUS

JAN VÍCHA

předseda poroty, zakladatel
a ředitel Studia Ypsilon

za Studio Ypsilon

MARTIN DEJDAR
za Studio Ypsilon

JAN JIRÁŇ

za Studio Ypsilon

za společnost ANTECOM,
vydavatele časopisu AGE

za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

ANNA MAJEWSKÁ

za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

RADEK VONDRÁČEK

předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz
Nezávisle na hodnocení poroty soutěže Srdce s láskou darované probíhá v termínu
od 5. 2. do 15. 3. 2019 hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz, kde budou uveřejněny
všechny došlé příspěvky do soutěže Srdce s láskou darované. Tímto může kdokoli dát hlas
tomu týmu, jehož práce se mu bude líbit. V konečné fázi pak počty hlasů vyhodnotí počítač
a zveřejníme TOP 10, které z tohoto veřejného hlasování vzejdou. První tři vítězné týmy
získají hodnotné odměny (viz předchozí strany).

V naší soutěži dostávají dárky opravdu všichni účastníci!
Více informací také na facebook.com/srdceslaskou

6/2018

J

35

edno z předních českých divadel
je tu s námi už 55 let!
A zůstává také patronem naší soutěže
Srdce s láskou darované.

Předsedou poroty je tvůrce
a zakladatel Studia Ypsilon Jan Schmid

Srdce

s láskou darované

Jan Schmid
Do soutěže Srdce s láskou darované se dále zapojí:

Martin Dejdar

Petr Vacek

Jan Jiráň

Jiří Lábus

Jan Onder

Pavel Nový

Jana Synková

Petr Vršek
6/2018

Město Vamberk
a M uzeum krajky V amberk
vás zvou na prohlídku
•
•
•

trvalých expozic paličkovaných krajek
specializovaných tematických výstav
proměny krajky v Čechách od počátku
18. století až do současnosti
•
unikátního paličkovacího stroje
Hrdí partneři
Otevřeno celoročně
celostátní soutěže
Více na www.muzeumkrajky.cz.
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Duhová kočka – autorský obchod Lucie Ernestové
věnuje letošním vítězům soutěže Srdce s láskou darované
nádherné hry a inspirační karty.

Hrdí partneři
celostátní soutěže
w w w. d u h o va k o c k a . c z
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Technologie pohledem generací:

Mobilní telefon je dnes pro dítě
hlavní branou k internetu,
rodiče však od ní ztrácejí klíč
Až 97 procent českých dětí používá mobilní telefon k připojení na
internet, přitom v roce 2010 šlo pouze o 37 procent. Vyplývá to ze
studie Děti v Evropské unii online – ČR 2018 (EU Kids Online – the
Czech Republic 2018), do které se zapojilo více než 2600 dětí ve věku
devět až šestnáct let.

Rodiče kontrolují dětem
mobily méně než dřív
„Došlo k velkým posunům v tom, jakým způsobem se děti připojují k internetu. Dnes používají
hlavně mobilní telefony. Zdá se však, že rodiče
kontrolují tyto telefony jen minimálně. Podíl rodičů, kteří používají software ke kontrole obsahu
konzumovaného on-line, za posledních osm let
dokonce poklesl,“ říká profesor David Šmahel
z Masarykovy univerzity, vedoucí uvedeného
projektu.
Pro rodiče je podle něj snadnější kontrolovat to,
co dítě dělá na domácím stolním počítači než
ovlivnit aktivitu na přenosném telefonu mimo
domov. Dítě se samozřejmě nemusí připojovat
na internet jen z vlastního telefonu, může si půjčit přístroj od někoho z rodiny nebo od kamarádů. Každý den však používá mobil pro připojení
na internet více než 85 procent dětí, počítač necelá polovina dětí.

Zákazy nic neřeší
„Z našich výzkumů vyplývá, že zejména maminky trápí čím dál větší obavy ohledně toho,
co děti na internetu dělají a kde se pohybují.
Proto jsme připravili bezpečnostní aplikaci Vodafone FamilySecurity, která rodičům umožní
lépe kontrolovat, jaké stránky děti navštěvují.
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Rodiče mohou získat také informaci o aktuální
fyzické poloze dětí nebo notifikaci, kdy potomek přišel domů nebo do školy,“ říká David
Novák, marketingový ředitel Vodafonu. Přitom zdůrazňuje, že internet jako každý mocný
nástroj přináší rizika, ale může být především
velkým přínosem, a to i pro děti. „Na internetu
jsou dnes dostupné přednášky nejlepších profesorů světa i nejkvalitnější knihy na světě. A děti
by neměly mít k těmto informacím zakázaný
přístup,“ dodává.
Uvedená aplikace vznikla ve spolupráci se
společností Avast a je možné ji použít v zařízeních s operačním systémem Android nebo
iOS. Službu lze využít až na šesti zařízeních
a Vodafone nepožaduje, aby v každém z nich
byla SIM karta, stačí jen v jednom. Tento nástroj nabízí kromě filtrování stránek, aplikací
nebo jejich skupin (nevhodné hry, erotický
obsah apod.) i doporučené filtry pro věkové
skupiny dětí. Rovněž umí pozastavit přístup
na internet.

Děti si se zákazy mnohdy poradí a obejdou je,
proto je podle něj lepší s nimi mluvit a důvěřovat jim. Vyplatí se nechat si od dcery nebo syna
ukázat, co na internetu dělá. A rodiče by se měli
snažit o to, aby v oblasti moderních technologií
drželi s dětmi alespoň částečně krok.
Podle závěrů projektu Děti online zhruba
80 procent dětí uvedlo, že dokážou změnit nastavení soukromí na sociálních sítích. Nicméně
jen zhruba polovina odpověděla, že ví, jak si
ověřit pravdivost informací z internetu. I v tom
je role rodičů klíčová. Navíc zhruba čtvrtina dívek a chlapců tráví na internetu více než čtyři
hodiny denně. Děti se přitom věnují především
hraní her a sledování videa.

„Doporučujeme
tři zásady:
nezakazovat,
nezanedbávat,
nezaostávat,“
uvádí Pavel
Košek, který má
ve společnosti
Vodafone na
starost oblast
digitálního
rodičovství.

Text: Ondřej Luštinec
Foto: archiv Vodafonu a Shutterstock

Základem úspěchu je důvěra
a komunikace
„Aplikace je však jenom pomocník. Základ
vztahu mezi rodičem a dítětem spočívá v důvěře
a komunikaci. Primárně je důležité pochopit, že
internetový svět ‒ a digitální prostředí vůbec ‒
je pro děti přirozené a že data konzumují už od
útlého věku. Doporučujeme tři zásady: nezakazovat, nezanedbávat, nezaostávat,“ uvádí Pavel
Košek, který má ve Vodafonu na starost oblast
digitálního rodičovství.
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Neštěstí bohužel nechodí po horách, ale po lidech

Pojistit se na zlé chvíle je výhodou
Pojistnou částku
doporučujeme
nastavit
minimálně na
dvojnásobek
ročního příjmu.

Že lidé riziko vážných nemocí podceňují, dokládají i statistiky Pojišťovny České spořitelny.
„I když se situace postupně lepší, jen třetina
osob, které si u nás sjednaly životní pojištění
FLEXI, má v rámci něj také pojištění vážných
nemocí. Důležitá je však rovněž výše pojistné
částky, která nyní v průměru dosahuje dlouhodobě pouhých sto tisíc korun, což je z hlediska
délky léčby naprosto nedostatečné. My ji doporučujeme nastavit minimálně na dvojnásobek
ročního příjmu, což je stěžejní hlavně u živitelů
rodin,“ říká k tomu Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.
Například rakovina, které se podle průzkumu
provedeného agenturou Ipsos obávají čtyři pětiny z nás, vezme osm tisíc korun každý měsíc,
přitom pojištěný pro tento případ je jen každý
pátý občan. Léčba trvá průměrně sedmnáct měsíců. „Kromě překonávání zdravotních těžkostí
a vedlejších účinků léčby pacienti často řeší též
další související problémy a mají starosti v oblasti vztahové, sociální i finanční. Obávají se zejména toho, že budou závislí na okolí. Tento strach
samozřejmě souvisí i s finanční závislostí. Finanční tlak a s tím související stres pak psychické i zdravotní prožívání nemoci ještě zhoršují,“

Rakovina sníží
příjem o osm
tisíc korun
měsíčně.
Téměř dvě
třetiny Čechů
na to nejsou
připraveni.
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potvrzuje lékařka doc. Laura Janáčková, CSc.,
která se specializuje na psychologickou stránku
onemocnění rakovinou.
Podle statistik trpí v Česku onkologickým
onemocněním přes půl milionu lidí. Statistiky
také říkají, že rakovinou onemocní v průběhu
života každý třetí obyvatel republiky a každý
čtvrtý na ni zemře. Vedle rakoviny mají lidé
obavy také z Alzheimerovy nemoci i stařecké
demence (44 procent), ale také z mozkové příhody (43 procent).
Až třetina dotázaných spoléhá na veřejné zdravotní pojištění a pětina by do pojišťovny zašla
dokonce až tehdy, kdyby sama onemocněla.
„To je však pozdě. Na již projevené nemoci
se pojištění nevztahuje. Proto doporučujeme
sjednat si pojištění vážných nemocí co nejdříve. Pokud je to v mladém věku a za dobrého
zdravotního stavu, pak je to také levnější. Dobré zajištění pro tento případ stojí okolo tří set
korun měsíčně,“ dodává Petr Procházka.
Zdroj: Pojišťovna České spořitelny
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Hrdý partner
celostátní soutěže

Ve veltruské čokoládovně Pralinka
si můžete čokoládové dobroty
zkusit s dětmi vyrobit
Zdravíme všechny, kteří mají rádi dobrou čokoládu a zároveň s dětmi rádi něco tvoří. V naší
domácí čokoládovně Pralinka nedaleko veltruského zámku vám nejen vyrobíme pralinku „na
míru“ podle momentální chuti a přání. Můžete
sem přijít se svými dětmi a užít si čokoládového
světa daleko víc.

Pravidelně se s námi můžete potkat třeba ve veltruském zámku, ale klidně přijedeme i za vámi
do mateřských školek a základních škol nebo na
nějakou akci, kde chcete udělat radost nejmenším návštěvníkům a jejich rodinám.

Kromě mlsání se mimo jiné ve Sladké tvořivé
dílničce naučíte vyrábět čokoládové barevné
bonbony, pralinky, malovat čokoládou, zdobit
medové perníčky a tvořit z marcipánové hmoty.
Samozřejmě nechybí povídání o čokoládě, její
historii a výrobě, přičemž celý program vždy
přizpůsobujeme věku dětí.

Vaše Pralinka

Těšíme se na vás.

42 HOROSKOP

Sledujme kvalitu času
Jsme součástí většího celku
Mnozí z nás nežijí v přírodě a nejsou pevně spojeni s jejími
cykly. Kalendárium může motivovat i lidi žijící ve městě
k sledování vlivu přírodních cyklů na jejich život. Všimnout
si nejen toho, že se dny začínají prodlužovat nebo naopak
zkracovat. Sledovat kvalitu času. Co se se mnou a kolem
mě děje krátce před úplňkem a novoluním? Jaké je aktuální
hvězdné znamení a jestli to nějak ovlivňuje mé zaměření
a aktivity? Jsme součástí většího celku. Témata aktuálního
období, kterým Slunce zrovna prochází, nás ovlivňují
všechny.
ZIMNÍ SLUNOVRAT
Slunce vstupuje do znamení Kozoroha
21. 12. 2018 ve 23.23
Motto: Prodchnuti pozitivní energií (Střelce)pracujeme na naplnění svého životního cíle (Kozoroh).
Výzva období Kozoroha (21. 12. ‒ 20. 1.)
Ponořit se do nitra. Zpomalit, najít zdroj svého naplnění. Poznat sebe sama. Opět nastal čas
připomenout si své směřování. Začít se více
koncentrovat na své cíle. Zvládnout svůj denní
rytmus, dát mu řád a věnovat se plánování. Plány ovšem vytvářet autenticky, ze sebe. Zachovat
pokoru a střídmost.

ÚPLNĚK
Slunce v Kozorohu, Luna v Raku 22. 12. 2018
v 18.48
Úplněk na ose Kozoroh‒Rak vyzývá k propojení
potřeb jich obou. Na práci a životní poslání orientovaný Kozoroh potřebuje vycházet z pocitu
bezpečí, pohodlí a péče (Rak). Životní poslání
je práce (Kozoroh) vycházející z naší duše (Rak).
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Zkuste v těchto dnech více odpočívat a propojit se se sebou. Udělá vám to dobře. Dny kolem
tohoto úplňku jsou ideální pro vizualizaci svých
cílů pro následný rok. Nalezení správného poměru mezi prací a odpočinkem.
Afirmace: Uvolnění zvyšuje mou efektivitu. Dostatečně odpočívám. Má práce/mé činnosti vyjadřuje mou duši. Vím, co chci. Následuji cíle své
duše. Nacházím pocit bezpečí uvnitř.

NOVOLUNÍ
Slunce i Luna v Kozorohu 6. 1. 2019 ve 2.28
Nejméně emoční nov v roce. Čas k prohloubení
svého životního poslání a odpojení se od starých a nefunkčních modelů, které nám bránily
žít šťastně. Dny vhodné pro plánování kratších
i dlouhodobějších cílů a záměrů. Vytvořit si vizi
na celý následný rok. Je na to ideální energie. Vibrace Kozoroha je o tom zaměřit se na to podstatné, umět se koncentrovat na své životní poslání. Rozhodnout se pro pracovní rytmus dne
a plán, jak docílit svých záměrů.
Afirmace: Vím, co chci, a jdu za tím. Otvírám se
svému životnímu poslání. Jsem v proudu.
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Slunce vstupuje do znamení Vodnáře
20. 1. 2019 v 9.59
Motto: Po koncentraci na cíl (Kozoroh) přichází
vnitřní revoluce a osvobození tvořivosti (Vodnář).
Výzva období Vodnáře (20. 1. ‒ 19. 2.)
V období Vodnáře máme možnost prohloubit
svou intuici a uvolnit energii, kterou potřebujeme k tvoření. Ptáme se: v čem se potřebuji osvobodit, abych mohl uvolnit svou tvořivou sílu?
Tvůrčí energii pak směřujeme na zhmotnění
svých vizí, tedy na projekty a jejich pokrok.

ÚPLNĚK
Slunce ve Vodnáři, Luna ve Lvu
21. 2. 2019 v 6.15
Úplněk na ose Vodnář‒Lev nám nabízí možnost
osvobození naší tvůrčí energie. Vodnářské vize
a projekty jsou nabíjeny tvůrčí silou Lva. Máte-li
nějaký nápad, vizi, přání, vhled, osvoboďte se od
vnitřních omezení a začněte konat. Pokud je to
přínosné pro vás i druhé, budete mít maximální
podporu.
Afirmace: Pro své vize mám vždy dostatek energie
a podpory. Mám jasnou vizi a jdu za ní. Tvořím
s nadhledem a radostí.

NOVOLUNÍ
Slunce i Luna ve Vodnáři 4. 2. 2019 ve 22.04
Čas pro naslouchání své intuici. Podívat se na
svoje směřování a snažení z nadhledu. Pokud je
to třeba, určit si nový směr. Podpořte svou intuici tím, že jí odlišíte od svých myšlenek a budete opravdu naslouchat svému nitru. Vodnář
je netradiční, originální, svůj. Má silný náboj
a období přeje naplnění vašich vizí či harmonické spolupráci s druhými. Každé novoluní je
samozřejmě také vhodné pro vnitřní očistu či
půst.
Afirmace: Osvobozuji se od všeho nepotřebného.
Jsem sám sebou. Spolupracuji s lehkostí. Mám
svou vizi. Dívám se na svůj život z nadhledu. Řídím se svou intuicí.
Slunce vstupuje do znamení Ryb
19. 2. 2019 v 0.04
Motto: Po osvobození se od norem (Vodnář) splýváme s láskou k celku (Ryby).

Výzva období Ryb (19. 2. ‒ 20. 3.)
Ukončujeme astrologický rok, noříme se do svého nitra a učíme se lásce, bezpodmínečnému
přijímání. Čas pro meditaci a nalezení vnitřního
klidu, nechat věci plynout a odevzdat se životu,
osudu. Učíme se říct ano všemu, co nás potkává.

ÚPLNĚK
Slunce v Rybách, Luna v Panně
19. 2. 2019 v 16.53
Úplněk na ose Ryby‒Panna je vždy o léčení
a očistě fyzické i psychické. Láska a soucit Ryb se
propojuje s léčivou energií a praktičností Panny.
Věnujte péči svému tělu a zdraví. Možná pro to
i něco konkrétního udělejte. Naplňte se láskou
a směřujte ji nejdřív k sobě a pak k druhým. Obě
jsou to znamení ženská, citlivá a receptivní. Stačí
se tedy otevřít a dovolit, ať se věci dějí. Dovolte
si cítit se dobře ve svém těle. Ponořit se dovnitř,
kontemplovat, zpomalit a čerpat. Ideální čas pro
projevení lásky velmi konkrétními způsoby.
Afirmace: Každou maličkost dělám s láskou. Vycházím ze srdce. Zůstávám u sebe. Léčím svůj život. Miluji své tělo. Vyjadřuji lásku skrze své skutky. Jsem celistvý/á.

Co nás čeká v roce 2019
V tomto roce bychom
měli prohlédnout své
iluze a naučit se správně
používat svou mysl. Stát
se hravějšími, lehčími,
otevřít se citu a naladit
se na svou Vyšší mysl,
moudrost. Nepodléhat
nižší mysli, která je
spojena s prospěchářstvím
a vypočítavostí. Tak pozor
na hledání jednodušších
cest. Vládcem roku 2019 je
planeta Merkur. Výzva roku
je vidět širší souvislosti
a správně komunikovat.
Se sebou, se svým nitrem
a následně s druhými lidmi.
Přejeme vám hodně štěstí
a zdravou mysl po celý rok.

NOVOLUNÍ
Slunce i Luna v Rybách 6. 3. 2019 v 17.04
To nejdůležitější v životě je láska. Skrze ni můžeme všechno vyléčit, propojit a dát tomu smysl.
Dovolte si se spojit s láskou ve svém srdci a cítit
sounáležitost s celkem. Pokud potřebujete něco
pustit a zpracovat, je nyní ideální čas. Ponořte se
hluboko do srdce a odevzdejte vše staré a přežité. Jenom ukončením starého se otvíráme novému. Ryby jsou velmi niterné, takže se to týká
především našich nevhodných životních modelů, negativních přesvědčení a lpění.
Afirmace: Přijímám svůj život. Přijímám sebe
sama. Jsem láskyplná bytost. Žiji ve svém srdci.
S láskou pouštím. S láskou vstupuji do všeho nového.
Text a ilustrace: Květoslava Kolouchová
www. kalendarsily.cz
6/2018
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Vítací cedulka
Je součástí nejedné domácnosti už mnoho generací. Bývá vyšívaná, keramická a my si nyní
představíme cedulku z překližky. Tu si můžeme libovolně dozdobit nalepením dřevěných
výřezů, umělými květy nebo třeba tzv. ubrouskovou technikou neboli dekupáží.
Tato technika nám umožňuje aplikovat jakýkoli motiv, i když nejsme výtvarně zdatní.

1

2

Budeme potřebovat: ovál, ubrousek, lepidlo na dekupáž, akrylovou
barvu, 3D pastu, šablonu, špachtli nebo kartu, štětec, razítkovací
podušku, papírovou pásku, dřevěné výřezy na dozdobení.

Cedulku natřeme na bílo, aby obrázek lépe vynikl. Z ubrousku
odstraníme dvě nepotištěné vrstvy a tu potištěnou připravíme
do požadovaného tvaru. Nestříháme, ale lehce trháme prsty.
Trhání si ulehčíme navlhčením trhaného místa.

3

4

Ubrousek přiložíme na destičku a na něj lehce naneseme lepidlo,
abychom jej neprotrhli. (Pokud už se to stane, lze „postižené“ místo
dodatečně obarvit pastelkami.) Lepidlo ubrouskem prosákne až na
destičku. Lepíme od středu směrem ke kraji kvůli bublinkám.

Na zaschnutou cedulku (schnutí můžeme urychlit fénováním) přiložíme šablonu. Aby se nám při aplikaci pasty nepohnula, zafixujeme ji
papírovou páskou. Stejně tak můžeme páskou překrýt výřezy šablony,
které nebudeme pro aplikaci potřebovat.

6/2018

VÍTACÍ CEDULKA 45

5

6

Pastu nanášíme špachtlí, příborovým nožem nebo plastovou kartou
a lehce vtíráme do šablony. Pokud je vrstva rovnoměrně nanesena,
opatrně šablonu sejmeme a necháme pastu zatvrdnout. Pro urychlení
práce můžeme opět použít fén. Šablonu a nástroje ihned umyjeme.

Po zatvrdnutí pasty můžeme nápis dobarvit barvou nebo poduškou,
nalepit dřevěné výřezy a okraje cedulky zvýraznit podobně jako text.
Na závěr můžeme cedulku přelakovat a zavěsit na provázek, drátek
nebo řetízek.

Tip: Na polepení cedulky můžeme použít i tzv. rýžový papír,
který má v sobě vlákna a méně se trhá.
Vaše redakce AGE a kreativní Optys

Širokou nabídku plastových šablon a sortiment
potřebný pro výrobu cedulek naleznete
na www.optys.cz v sekci Výtvarné potřeby.

Na www.youtube.com/c/optysspolsro
se můžete podívat na inspirativní videa
pro svá tvoření.
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Věda, technika a vzdělávání zblízka.

8000 výtisků do škol, firem a institucí

www.techedu.cz
Děkujeme za váš zájem o časopis AGE Management, který ve shodě s tiskovým zákonem vydavatelství ANTECOM dlouhodobě připravuje ve spolupráci se společností OPTYS.
Zůstaňte s námi a budete i nadále informováni nejen o celostátním projektu pro mateřské a základní školy SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ. Společnost ANTECOM s.r.o.,
IČ: 28362926, se sídlem Blatenská 2166/7, 148 00 Praha 4, pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souvislosti s implementací požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, si vás dovolujeme informovat, že zpracování vašich
osobních údajů pro přípravu direct mailingové databáze, která obsahuje pouze poštovní doručovací adresy a slouží výhradně k bezúplatnému zasílání titulu AGE Management,
provádíme z důvodů oprávněného zájmu společnosti ANTECOM s.r.o., kterým je poskytování informací nejen o mezigenerační spolupráci a životních hodnotách. Předmětná
databáze byla sestavená na základě veřejně přístupné databáze MŠMT ČR a je průběžně doplňovaná například ze subjektů, které se hlásí ke společenské odpovědnosti nebo přímo
na základě vašeho požadavku. Aktualizuje se před každým novým vydáním a předešlá databáze se vymazává. Proto vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu se zasíláním titulu AGE Management, ale umožníme vám, pokud si to budete přát, váš subjekt (firma/jméno/ulice-číslo/obec/PSČ) z předmětné databáze pro bezúplatný direct mailing
magazínu jednoduše odhlásit na adrese: produkce@antecom.cz. Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data máte možnost uplatnit tato svá práva: právo
na výpis evidovaných údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec@antecom.cz.
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kalendáře 2019
Na našem e-shopu si můžete vybrat buď
nástěnný kalendář ve formátu A4 v bílé nebo
krémové barvě, nebo praktický stolní kalendář
na kartonovém stojánku 20 x 21 cm.
Vše, co budete potřebovat pro tvoření kalendáře
– doplňky pro papírové tvoření, výsekové
strojky, lepidla, papíry, knoflíčky, to všechno
najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby –
Práce s papírem, scrapbooking.
Tak do práce! Připravte si pár fotografií,
knoflíčků, dřevěných nebo papírových výřezů
a pusťte se do práce! Tyhle kalendáře budou
dělat celý rok radost každému – mamince,
babičce i dospělým dětem!

Vybrat si můžete
z těchto variant:

Kreativní kalendář stolní
• 12 listů s kalendáriem
• rozměr: 21 x 21 cm
• materiál: bílý karton 300 gramů
Obj. číslo: 1884

Kreativní kalendář A4 bílý
• 12 listů s kalendáriem
• rozměr: 21 x 29,7 cm
• materiál: bílý karton 300 gramů
Obj. číslo: 1896

Kreativní kalendář A4 krémový
• 12 listů s kalendáriem
• rozměr: 21 x 29,7 cm
• materiál: krémový karton 300 gramů
Obj. číslo: 1889

v sekci

Aktuální nabídku naleznete na výtvarné potřeby/

www.optys.cz

práce s papírem, scrapbooking/
doplňky
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Všechen materiál naleznete na

www.optys.cz

v sekci Výtvarné potřeby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dřevěné lékařské špachtle ..................................obj. č. 4030600128
dřevěný výřez obrys vajíčka .........................................obj. č. 10421
podstavec velký .............................................................obj. č. 10126
tělo anděla .....................................................................obj. č. 10493
papír A4, dřevěná prkna modrá .....................................obj. č. 7650
juta přírodní .........................................................obj. č. 4071200062
špejle ....................................................................obj. č. 8010700037
kometa............................................................................obj. č. 10346
bavlnka, nebo provázek na vlasy
dřevěný korálek na hlavičku miminka
lepidlo, tavná pistole
6/2018

Postup: Dřevěný obrys vajíčka podlepíme papírem.
Z přední strany nalepíme lékařské špachtle do tvaru
střechy a doplníme kometou. Celé vajíčko neboli chlév
postavíme do podstavce. Postavy Marie a Josefa vytvoříme pomocí juty, provázků a dřevěného tělíčka anděla.
Dítě pak složením juty do tvaru zavinovačky, převázáním
provázkem a vlepením dřevěného korálku na místo hlavičky. Poté zavinovačku přilepíme tavnou pistolí na tělo
Marie. K Josefovi připevníme špejli jako hůl. Postavičky
přilepíme k podstavci.

