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Už na 25 tisíc 
soutěžících a 1300 
soutěžních prací.

www.srdceslaskou.cz

5. ročník celostátní soutěže pro dětské týmy  
Srdce s láskou darované vrcholí!

V době uzávěrky tohoto čísla probíhalo hlasování a nezávisle na něm vybírala 
vítěze porota. Kdo se nakonec dostal do sněmovny, to se dozvíte v příštím čísle.

Podrobná pravidla a informace o předchozích ročnících na www.srdceslaskou.cz. 

Srdce s láskou darované najdete také na Facebooku!



Tak nevím, jak u  vás, ale u  nás už máme jaro. 
Vylezly první krokusy. Kosi zpívají kosicím fis-
tulí přesně jako v té známé písničce a nehledě na 
autorská práva tu nádheru posílají do světa všem 
pro radost. Svůj frak si nadšeně perou v jezírku, 
což v zimě nedělají. Jednak proto, že mají rozum, 
a jednak proto, že je zamrzlé. A s žížalou v zobá-
ku odlétají kousek dál na jarní dostaveníčko.

Příroda jako celek začíná hrát jednu velkou 
symfonii. Dokonalý soulad barev, zvuků, vůní, 
energie… Perfektní dílo, které se odehrává s leh-
kostí a úžasnou samozřejmostí. Kdesi jsem četla, 
že jaro je období, kdy je vám do zpěvu, ačkoli 
máte boty plné břečky. Nejspíš proto, že přináší 
čerstvou pastvu pro naši duši. Nutí nás zastavit 
se v každodenním pošetilém běhu a tiše žasnout 
nad tou nádherou. A v představách si těmi obra-
zy naplnit kapsy, aby bylo kam sáhnout, až bude 
potřeba. 

Jaro přináší naději. „Je to jako kapka medu, jako 
pole tulipánů, které na jaře rozkvete. Jako ranní 
déšť, jako pošeptaný slib, jako bezmračná ob-
loha, jako dokonalá tečka na konci věty.“ Tak 
krásně jako americká spisovatelka Tahereh Mafi 
naději vyjádřit nedovedu, tak proč si nepůjčit její 
slova. 

Jaro je totiž šance na nový začátek. Je jako ráno, 
jako zrození. Dostáváme jeho prostřednictvím 
sílu a možnost nastavit znovu pravidla našeho ži-
vota. Spolu s jarním úklidem vyčistit tělo i duši. 
Zbavit se všeho, co brání v rozletu, a posílit to, co 
nám dává křídla. 

Jaro je jako láska. Jako přátelství. 

Tak otevřme svá okna i srdce dokořán a užijme si 
šťastné a veselé jaro!

Jana Jenšíková, šéfredaktorka

5ÚVODEM

O jaru
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Vypustit džina 
z lahve je tak 

prosté! Ale jak 
ho tam potom 
dostat zpátky?

EPIŠTOLY
HOŘÍ, MÁ PANENKO
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Ne, že bychom neměli písničky o  hasičích. 
Jenže právě odrhovačka, jejíž úvodní slova 
si Miloš Forman vybral za název pro mis-
trovskou filmovou grotesku o  jednom bále, 
zrovna vůbec o  hasičích není. Plamen v  ní 
sice šlehá od země až do nebe, ale to jen tak 
obrazně, kvůli vyjádření autorovy nezměrné 
lásky k nejmenované panence. Zaplaťpámbu 

hořelo jen jeho srdce. Pro ni, jak jinak? A zda 
slečna požár uhasila, se nakonec z oné písně 
– taramtadá – stejně nedozvídáme.      

Už jsem prozradil, že Miloše Formana ctím jako 
mistra filmového plátna. Nebo spíše velmistra. 
Takže teď snad smím také říci, že nad tím fil-
mem, jakkoli se při něm vždycky skvěle bavím, 

Foto: Štěpán M
ikulka
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Čeho je moc, 
toho je příliš. 

I když je to 
jinak náramně 

zábavné.

pokaždé pociťuji jisté rozpaky. A  zahnat je ne-
dovedu. Už jsem jej viděl snad čtyřikrát, možná 
pětkrát, poctivě se snažím vyvrátit si své po-
chybnosti, usvědčit sám sebe z malosti, z myš-
lenkového schematismu. Ale abych byl upřímný, 
v tomhle případě mi to moc nejde.

Teď mě, snažně prosím, nehoďte hned do jed-
noho pytle s  těmi, kteří na všem vidí chyby 
a na všechno nadávají. A stěžují si. Různých 
samozvaných ochránců nás všech před námi 
samotnými mám odjakživa a  od srdce plné 
zuby. Kdoví, co si tím kdo z nich vlastně řeší 
a  skrývá za maskou vznešených pohnutek. 
Netoleranci? Licoměrnost, závist, zapšklost? 
Čert ví, kdovíjaké ještě další hříchy. 

Teď, když jsme si vyjasnili, co jsem a  nejsem 
vlastně zač, mohu se vrátit k  svým nejistotám 
a  rozpakům nad některými scénami filmu. 
A  běda, rovněž nad jeho jistým určitě nechtě-
ným vyzněním. Nikomu je nevnucuji. Nebudu 
se zlobit, když nad nimi jen mávnete rukou a po-
myslíte si něco v tom smyslu, že byste chtěli mít 
mé starosti. 

Dobrých šedesát let se živím psaním. Tím 
pádem také dobře vím, jak leckdy vůbec, ale 
vůbec není snadné odolat přímo se nabízející 
vtipné situaci či dialogu. Nebo rovnou celé-
mu příběhu, který zaručuje autorský úspěch, 
ale ve čtenářích a  divácích (přinejmenším 
v některých) může i zcela nezáměrně rozfou-
kat všelijaké prapodivné plamínky. 

Kam to až může dospět, dokládají některé tele-
vizní reality shows. Vypustit džina z lahve je tak 
prosté! Ale jak ho tam potom dostat zpátky?  

Pan Forman byl moudrý a  tolerantní člověk. 
Proto se odvažuji věřit, že mi tam někde naho-
ře mé pochybnosti s  úsměvem odpustí. Vždyť 
já si jimi koneckonců nejsem vůbec jist. Jenom 
mě trápí a nedokážu se jich zbavit. Trapně ko-
mických scén mi ve filmu přijde moc. Čeho je 
moc, toho je příliš. I když je to jinak náramně 
zábavné. Pokud si tohle dokážeme uvědomit, je 
vlastně stále všechno docela v pořádku. Ale do-
vedeme to?  

Oni v době vzniku toho filmu a natož pak dnes 
vypadají hasiči v našich městečkách a obcích na-
štěstí úplně jinak! A to dobrovolníci i profesio-
nálové. Vždyť jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? 
Ti i oni jsou nadmíru šikovní, stateční, obětaví. 
Správní chlapi! Popřípadě – ne proto, abych byl 

korektní, ale protože to tak na beton je – správné 
holky! 

No, položme si ruku na srdce, vždyť je voláme 
vždycky, když nám teče do bot. A nejen doslova. 
Hašení požárů je jen zlomkem toho, co pro nás 
všechno dělají. Dovedou se poprat s každou ka-
tastrofou a dávají přitom všanc své životy. 

Nemuseli by. Přece co tě nepálí, nehas. Jenže je-
jich týmový duch je opřen právě o kategorické 
odmítání tohoto kréda samolibých sobců. 

Zúčastnili jste se někdy vesnického pohřbu 
člena místního sboru dobrovolných hasičů? 
V takové chvíli se neubráníte dojetí. Po stra-
nách rakve čestná stráž kolegů v  parádních 
uniformách, květin víc než obvykle a  kolem 
skoro celá obec. 

Nic pro bulvár. Jen sešlost lidí, kteří zesnulého 
měli rádi a považovali si toho, že si s ním mohou 
v hospodě ťuknout půllitrem.              

Ještě jedné rekvizitě se Mistr Forman (a  to  
velké „M“ myslím smrtelně vážně) nedoká-
zal ubránit: požáru, který vypukne právě ve  
chvíli, kdy je hasičský bál v  nejlepším. Ne, že  
by se takové věci nestávaly. V  sedmačtyři- 
cátém roce minulého století jsem jako čers-
tvý absolvent obecné školy chlapecké pobýval  
na prázdninách v  malé obci. Těsně po hube-
ných žních se konal v Praze jakýsi hasičský sraz  
a  ti místní se na něj také vypravili. A  že měli 
stříkačku zrovna plně pojízdnou a  zgruntu  
vycíděnou, rozhodli se, že se tam s ní po záslu-
ze pochlubí. V  noci po jejich odjezdu vypukl  
požár na velké sýpce. Lehla popelem – a to se ješ-
tě dalo mluvit o velikém štěstí, že se oheň neroz-
šířil dál. Když se hasiči vrátili, stali se – ovšemže! 
– v hospodě snadným terčem nekonečných vtíp-
ků. Jeden z nich to nevydržel a vybuchl: „Jděte 
už konečně s  těma kecama do prdele, volové!“ 
Chvíli bylo ticho jak v kostele. A pak řekl jeden 
z nejrozjetějších šprýmařů smrtelně vážně: „Ne-
blbni, Franto! Jako kdybys nevěděl, jak vás má 
celá ves ráda!“       

Abyste věděli, já mám hasiče také rád. Takže své 
řádky píšu k jejich poctě. Zaslouží si to jako má-
lokdo jiný. 

Miloslav Jenšík

P. S.: A na věčnou památku pana Formana. 
I drtivá většina hasičů má určitě jeho filmy ráda.

7EPIŠTOLY
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aneb Hasiči ve školách

„Prožíváme bouřlivou dobu, kdy se všechno kolem nás obrovskou rychlostí mění. Co 
pro někoho znamená pokrok, může být pro jiného dalším krokem do chaosu. O to víc se 

potřebujeme opřít o pevné body. Takové, které nestojí na technologiích, ani penězích, 
ani virtuální komunikaci. Jsou to kvality člověka jako takového. Smysl pro spravedlnost, 

empatie, láska k druhému, ochota pracovat ve prospěch společnosti bez nároku na 
uznání či prospěch. To všechno je zárukou, že kromě nových aut, nových telefonů 

a virtuální měny budou vznikat a žít i nové projekty na pomoc druhým.“ Povídáme 
si s velitelem čety Hasičského záchranného sboru v Bruntále Bohdanem Mikulkou. 

O hasičském poslání, ale třeba i o výchovném programu pro školy Hasík CZ, který 
s bratrem Štěpánem vymysleli a spolu s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny 

v Bruntále Miroslavem Piňosem jej už přes dvacet let úspěšně rozvíjejí.

Vždycky je lepší nehodě nebo požáru předejít

Velitel čety  Hasičského záchranného sboru v Bruntále a spoluautor výchovného programu 
pro školy Hasík CZ Bohdan Mikulka s dětmi v rámci jedné z mnoha akcí
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Obecně se ví, že u nás máme v zásadě dva 
druhy hasičů – dobrovolné a profesionální. 
Můžete to víc objasnit? Co všechno dělají?
Dobrovolné hasiče všichni známe z našich obcí 
a  měst. Je jich samozřejmě mnohonásobně víc 
než profesionálních. Ti profesionální jsou ko-
rektněji řečeno příslušníci hasičského záchran-
ného sboru. A kdo je pozorný, uvědomuje si, že 
slovíčko „záchranný“ může zahrnovat prakticky 
všechny situace, kdy je potřeba někoho, kdo nás 
zachrání. Hasič dnes sice stále hasí požáry, ale 
obrovskou měrou narostlo množství zásahů, 
které označujeme za zásahy technického rázu 
nebo zásahy s přítomností nebezpečných látek, 
živelní pohromy atd. A to zdaleka není všechno. 
Běžným lidem jakoby skrytá část hasičů pracuje 
v oblasti bezpečnosti staveb, státního požárního 
dozoru, zjišťování příčin požáru, výzkumu, la-
boratoří či legislativy.

A pak je tu ještě jedna oblast, ve které hasiči pra-
cují ve prospěch společnosti. Oni sami ji nazýva-
jí vzdělávání obyvatelstva, preventivně výchovná 
činnost. Řídí se totiž heslem, že předejít požáru 
je vždycky lepší než ho byť i  kvalitně a  rychle 
uhasit. Mimo jiné dnes nahrazujeme i  civilní 
obranu.

Prevence na prvním místě
Před třiadvaceti lety jste přišli s Hasíkem. Jak 
vznikl nápad vytvořit program pro školy?

Došlo nám, že něco takového u nás potřebujeme. 
V té době už se na školách předměty, jako byla 
například branná výchova, nevyučovaly, a  od 
učitelů jsme věděli, že jim v  osnovách v  určité 
podobě chybí – zdravověda, přežití v  přírodě, 
ochrana majetku, chování v  silničním provozu 
atd. S prevencí je totiž skutečně nutné začít v co 
nejútlejším věku. A tak jsme jeli na zkušenou do 
kanadských měst Ancasteru a Kanaty, kde jsme 
měli možnost vidět opravdu moderně koncipo-
vaný výukový program pro školní mládež v pra-
xi. Po návratu domů jsme posbírali veškeré do-
stupné informace a dali se do práce. >>

Co je Hasík?
Hasík CZ je preventivně 

výchovný program pro školy, 
který funguje už na stovkách 

z nich v mnoha krajích 
ČR. Je akreditován MŠMT 
a školy ho mají k dispozici 

naprosto zdarma. Je zaštítěn 
GŘ HZS ČR a jednotlivými 

krajskými ředitelstvími HZS, 
byl oceněn jako projekt roku. 

Jeho lektoři jsou nadšenci 
kvalitně připravení s chutí 

odvést práci s dětmi  
na sto procent. 

Je hezké sledovat, kolik lidí 
stále ještě umí zdarma a ve 
svém volném čase udělat 
něco pro druhé. A těch si 

nesmírně vážíme. Bez nich 
by Hasík nebyl.



1/2019

10 ROZHOVOR

Hasík má tedy kanadský vzor?
Čerpali jsme z kanadských zkušeností, ale pro-
gram jsme museli aplikovat na naše podmínky. 
Od životního stylu, neboť Kanaďané například 
bydlí hlavně v dřevěných domcích, až po men-
talitu – v Kanadě je společenská prestiž hasičů 
podepřená právní legislativou. Proto jsme se 
rozhlíželi, jestli něco podobného nefungu-
je v Evropě, a našli jsme další příklad v Anglii, 
konkrétně v  podobě preventivního programu 
lincolnshirského hasičského sboru. Tam začali 
před čtyřiceti lety a podařilo se jim zapojit vět-
šinu škol v oblasti. Ovšem ani ten jsme nemohli 
jen tak převzít. Největší rozdíly nás čekaly hlavně 
v materiálním a finančním zajištění programu.

Kdo vám nejvíc pomohl?
Finančně nás asi nejvíc podpořily generální ředi-
telství Hasičského záchranného sboru ČR a Čes-
ká asociace hasičských důstojníků (ČAHD). Po-
kud měl Hasík fungovat, finance byly nutností, 
i  když spousta věcí se od začátku odehrávala 
bezúplatně a na základě dobrovolnosti. 

S novými technologiemi  
roste riziko

Hasík má za sebou dvě desítky let na školách. 
Jak se v čase proměnil?
Program jsme museli průběžně podstatně měnit 
a hlavně se ukázalo a ukazuje, že je stále víc po-
třeba. Když vznikal, bylo to z  dnešního pohle-
du poměrně snadné. Nastavila se pravidla pro 
bezpečné zacházení s ohněm, doplnilo se něco 
o dopravních nehodách a několik dalších infor-
mací, které mohou pomoci. A dnes? Po silnicích 

jezdí mnohonásobně víc aut a počet nehod stou-
pá, přibyly miliony mobilů, notebooků, tabletů, 
počítačů a nabíječek ke všem těmto přístrojům, 
masově se rozšířily mikrovlnné trouby, rychlo-
varné konvice, televizory, máme chytré domy 
a internet věcí… To všechno jsou nová rizika.

Navíc se často kupují laciné a nepříliš kvalitní 
výrobky.
To je taky problém. Celková strategie výroby 
vozidel, spotřební elektroniky a spotřebičů se dá 
obecně shrnout do hesla: „Po vypršení záruční 
lhůty vyhoďte.“ Problém je, že my to tak nechce-
me a užíváme je často i v době, kdy se nepočítá 
s  jejich funkčností. Jezdíme v  autech, která už 
podle výrobce patří do šrotu, používáme staré 
nebo ještě hůř poškozené mobily, mikrovlnky 
nebo varné konvice. A co víc, my své vysloužilé 
televizory, notebooky a počítače dáme do pokoje 
dětem, aby si taky mohly užít, a koupíme si nové. 
Nedovedete si představit, jak často zaviní požár 
třeba taková nabíječka nebo notebook nechaný 
zapnutý bez dozoru.

Učíme hasiče učit
Vraťme se ještě na začátek. Kdy vznikla 
první publikace a kdy jste poprvé školili 
instruktory?
Pilotní publikaci s názvem Výchova dětí v oblasti 
požární ochrany jsme vydali v roce 1998, a udě-
lali tak první krok mezi školní lavice. Předcháze-
lo jí zkušební ověřování na bruntálských školách 
a tvorba metodiky práce s dětmi. V následujících 
letech vyšly příručky pro instruktory, plánovací 
záznamník a několik dalších knih, v nichž jsme 
požární prevenci rozšířili i  o  tematiku ochrany 
obyvatelstva. První výcvik instruktorů programu 
Hasík CZ proběhl v Bruntále na podzim 2002.

Jak takový výcvik probíhá? 
Jednoduše řečeno, učíme hasiče učit. Ať už pro-
fesionální hasiče, kteří mají zájem, neboť je do 
ničeho nenutíme a není to povinné, nebo dobro-
volné hasiče či méně často třeba i policisty nebo 
učitele. Program je otevřený i pro další zájemce, 
kteří v něm spatřují smysl a chtějí se mu věno-
vat. Samotný kurz je několikafázový a náročný. 
Začíná se profesními a technickými informace-
mi a končí se praktickým nácvikem toho, aby je 
absolventi kurzu uměli kvalitně i zábavně předat 
dětem. Velmi nám záleží na tom, aby byli při-
praveni co nejsvědomitěji a metodicky správně. 
Absolventi desítek našich kurzů dnes tvoří sil-
nou komunitu, která si předává informace třeba 
i  na Hasíkově Facebooku, a  je hezké sledovat, 

21 let Hasíka v číslech

 Během více než 1830 
vzdělávacích hodin 

bylo vyškoleno na 1400 
instruktorů, převážně 
z řad profesionálních 

a dobrovolných hasičů.  

 Hasíkem prošlo na 
základních školách téměř 

půl milionu žáků.

 Program nejvíce podpořilo 
generální ředitelství 

Hasičského záchranného 
sboru ČR, a to částkou téměř 

5 milionů korun. Zvláštní 
poděkování patří bývalému 

prezidentovi ČAHD  
Ing. J. Horáčkovi. 

 Partnery programu jsou 
dále krajská ředitelství HZS 

a dobrovolné hasičské sbory. 

„Učíme hasiče učit,” říká Bohdan Mikulka
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kolik lidí stále ještě umí zdarma a ve svém vol-
ném čase udělat něco pro druhé. A  těch si ne-
smírně vážíme.

Pro školy je Hasík zdarma
Hasík vstupuje primárně do základního 
školství. Do kterých tříd a jak probíhá výuka?
Konkrétně se jedná o  žáky druhých a  šestých 
tříd. A  možná bude nejlepší uvést modelový 
příklad: Žák základní školy chodí do 2. třídy. 
Během tohoto školního roku se setká s  lektory 
Hasíka ve dvou šedesátiminutových vstupech 
s odstupem přibližně dva až tři týdny. V prvním 
se něco dozví a naučí a ve druhém si ověříme, 
jestli jsme předali informace správně, ukotvíme 
je a přidáme něco navíc. Všechno probíhá for-
mou scének, názorných ukázek atd. Děti si vlast-
ně hrají a baví se. Až se náš druhák propracuje 
do šesté třídy, čeká ho podobná zkušenost: dvě 
hodiny, nové informace. 

Obsah hodin i  forma předávání informací jsou 
vždycky adekvátní věku a možnostem dětí. Snaží-
me se jim nedávat odpovědnost za něco, co je nad 
jejich síly a možnosti. Jako příklad mohu uvést, 
že zatímco se ve druhých třídách učí pomoct 
pouze sobě, v  šestkách už kromě toho mohou 
poskytnout určitou formu pomoci i jiným. Třeba 
mladšímu sourozenci uniknout ze zakouřeného 
prostředí nebo přivolat záchranu jiným lidem. 

Na základní škole se tedy děti s Hasíkem 
setkají minimálně čtyřikrát. A co pak?
Dnes už máme upgrade programu i pro střední 
školy, ale to je úplně jiná píseň a jen zmíním, že 
zpracovat tematiku a  metodiku bylo velice ná-
ročné. Ale je to náš cíl, pokračovat i na středních 
školách.

Prozraďte čtenářům AGE na závěr nějaké 
hasičské tajemství. Když se tak dívám na 
váš speciální hasičský oblek, co nosíte po 
kapsách? Máte kromě standardního vybavení 
i nějaké vychytávky?
Samozřejmě, a  máme jich dost. Některé si vy-
rábíme sami, je to hodně individuální. Většina 
těch věcí slouží k  tomu, abychom si poradili 
v nestandardní situaci – když je tma, když se ne-
slyšíme, když je třeba prostě improvizovat. 

Je to například speciální baterka, kterou lze vzít 
do výbušného prostředí, hodně svítí, je spolehli-
vá, vodotěsná. Klíny na vyklínování dveří, aby se 
nám nestalo, že vstoupíme do místnosti, dveře se 
za námi zabouchnou a zjistíme, že je tam místo 

kliky koule. Speciální gumy, které si sami děláme 
třeba ze starých pneumatik. Ty navlékáme na kli-
ky dveří při prohledávání místností, nejen kvůli 
tomu, aby se dveře nezabouchly, ale i proto, aby 
kolegové viděli, že už jsme v místnosti byli, a tedy 
mohou jít dál. Máme taky nůž – naprosto ne-
zbytnou součást vybavení. Ale i nejrůznější řeza-
čky, které se hodí, když potřebujeme při nehodě 
narychlo vyprostit řidiče, rozřezat bezpečnostní 
pásy nebo třeba i jeho oblečení, pokud to situace 
vyžaduje. Chirurgické rukavice, které při neho-
dě používáme kvůli nebezpečí infekce. Provázky, 
píšťalka. Nebo notýsek s  tužkou, protože jako 
velitel musím při zásahu neustále evidovat, kolik 
mám kde lidí, kolik hasičů je uvnitř, kdo venku, 
kdo střídal/nestřídal, kdo už může mít prázdný 
dýchací přístroj. A používáme vysílačku. Mobilní 
telefon ani fotoaparát není možné vzít do výbu-
šného prostředí. Ale je toho mnohem víc, taky 
třeba obvaz, náplasti nebo čokoláda.

Možná by bylo dobré, kdybychom některé 
z těchto věcí měli při sobě i my, třeba v autě, 
když se vydáváme na dlouhou cestu. Alespoň 
baterku a nůž.
Hlavně je důležitá plná nádrž, deka nebo teplé 
oblečení, voda a něco k  jídlu. Ale to už je jiný 
příběh.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám, aby ty 
vaše příběhy měly co nejčastěji dobrý konec.

S Bohdanem Mikulkou  
hovořila Jana Jenšíková

Foto: Štěpán Mikulka a archiv Citadely

Je to tým stovek lidí, kteří pravidelně 
a systematicky navštěvují 

základní školy po celé republice. 
Hlavou tohoto sdružení jsou dva 
profesionální hasiči z Bruntálu, 

Bohdan a Štěpán Mikulkovi, a ředitel 
Pedagogicko-psychologické poradny 

v Bruntále Miroslav Piňos. 
Bohdan a Štěpán Mikulkovi jsou 

členové výjezdové jednotky, 
specialisté na záchranu z výšek 

a hloubek, Bohdan je velitel čety 
a Štěpán technik spojové služby. 

Během čtvrt století přímo zachránili 
anebo pomohli zachránit společně 
s kolegy stovky lidských životů. Za 
program Hasík a dlouholetou práci 
ve prospěch spoluobčanů jim byla 

udělena medaile GŘ HZS ČR.
Mgr. Miroslav Piňos je dětský 

psycholog a pedagog a je zárukou, 
že program funguje v souladu s tím, 

jak a co je správné a vhodné děti 
učit. Jeho úkolem je také získat 

finance na chod programu. 
Od roku 2001 je hlavním nositelem 

programu nezisková organizace 
Citadela Bruntál.

www.hasik.cz

Kdo vlastně Hasíka  
uvádí v život?

^

 
Iniciátoři projektu Hasík CZ, zleva: Štěpán Mikulka, Bohdan Mikulka a Miroslav Piňos. Před 
nimi maskot projektu, dráček Hasík (jeho červený klobouk má Bohdan Mikulka na hlavě)
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Atmosférou to může vzdáleně připomínat ces-
tu do porodnice. Řidič hasičského vozu se i přes 
velký stres z nečekaného výjezdu k předem ne-
definovatelné události musí na určené místo 
dostavit nejen bezpečně, ale nejlépe také včas. 
Nenese však zodpovědnost pouze za parťáky, co 
sedí vzadu, ale v  tu chvíli i za vzdálené volající 
o  pomoc. A  pokud vezmeme v  úvahu, že na-
příklad dopravní nehody jsou často důsledkem 
špatné sjízdnosti vozovky, té vozovky, po které 
hasiči (ale i ostatní záchranáři a policisté) právě 
jedou k zachraňovaným, asi mi dáte za pravdu, 
že už samotný dojezd k  události může být 
v některých případech kaskadérským kouskem. 

To je však teprve začátek! Možná vám hasiči sa-
motní (ale spíš jenom fotografie, které je zachy-

cují při nejrůznějších krkolomných situacích) 
poví, jaké to je na zledovatělých štítech střech 
při silném větru, v dravém povodňovém proudu 
či ve výhni požáru, který ještě čtyřicet metrů od 
budovy taví zpětná zrcátka a další plastové díly 
na zaparkovaných civilních autech. Jaký je to 
pocit, když vás od prudce jedovatých nebezpeč-
ných látek vznikajících téměř u každého požáru 
či unikajících z havarovaných cisteren dělí pouze 
milimetry ochranného obleku. 

Hasič jde často opačným směrem, než mu  
velí pud sebezáchovy. Naštěstí to však nejsou  
jen peníze, co řídí jeho kroky. Takže vzhůru do 
akce!

Text a foto: Štěpán Mikulka

Laciní kaskadéři
Ptáte se, proč laciní kaskadéři? Všechno to začíná už samotným 
výjezdem k události. Zkuste si představit situaci, kdy se musíte 
zcela nečekaně, třeba ve tři hodiny ráno, probudit a nejpozději 
do dvou minut, jak stanovuje zákon, oblečení nasednout do 
vozu a někam rychle vyrazit. 
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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 
v Polsku a je držitelem 
několika ocenění

Hasič jde často opačným 
směrem, než mu velí 

pud sebezáchovy.
www.ordinaryangels.cz
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Neztrácejme víru  
v lidskou dobrotu

„Spoléhat hlavně na svoje ruce a nezradit žádné srdce, protože energie, kterou vyšlete do 
světa jako pozitivní, ta se vám vrátí.“ To je životní krédo paní Evy Tůmové. A její osudy jsou 

důkazem, že to funguje. Ačkoli během více než osmdesáti prožitých let musela čelit nejedné 
překážce, vždycky se našel někdo, kdo jí pomohl, a kapitola nakonec skončila dobře. Vyzařuje 

z ní laskavost, má otevřené srdce a je plná optimismu a lidskosti. To mohu potvrdit. Ale 
nebude snadné vám ji na pár stránkách alespoň trošičku přiblížit. Její život vydá na knihu.

Eva Tůmová:
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Tatínek vlastenec
Pan Werich, s jehož rodinou i s ním jste se 
přátelila, by řekl, že váš život byl toliko plný 
nástrah, že by to porazilo i vola. Začněme 
už vaším narozením na rušné pražské 
křižovatce. Zřejmě chtěly sudičky něco 
naznačit.
Máte pravdu, už to bylo drama se šťastným kon-
cem. S  elánem sobě vlastním jsem se drala na 
svět v autě na křižovatce U Anděla na Smíchově. 
Naši tenkrát mířili do porodnice na Malvazin-
kách, jenže je překvapila dopravní zácpa. Tatí-
nek prý tenkrát zaváhal, jestli má zastavit, ale 
nakonec zdolal rychlostí blesku zatáčky k Mal-
vazinkám a v porodnici už jen přestřihli pupeční 
šňůru. A maminku tam týden nechali odpočívat, 
aby se z toho všeho vzpamatovala.

Váš tatínek, generálmajor Karel Střelka, byl 
upřímným vlastencem v časech, kdy slovo 
vlastenectví mělo obrovskou váhu. Můžeme 
vyprávění začít u něj? Určitě jste ho se svým 
bratrem obdivovala.
Ano, byl pro nás velkým vzorem. Vážili jsme si 
ho jako zásadového a  férového člověka, i  když 
jsme si ho vzhledem k jeho povolání a okolnos-
tem jako děti moc neužily. Bylo mu osmnáct, 
když začala první světová válka. Nastoupil k os-
madvacátému pěšímu pluku tehdy ještě rakous-
ké armády, což byl ten, který se později přidal 
k Rusům bojovat proti Rakousku a stal se zákla-
dem slavných československých legií. Po návra-
tu domů začal pracovat pro novou republiku. 
Dostal nabídku vystudovat vojenskou akademii 
v Hranicích na Moravě, kde byl jeho spolužákem 
například budoucí generál Karel Klapálek. Tam 
začalo jejich přátelství a osud je pak spojil ješ-
tě několikrát. Táta se stal zpravodajcem a  jeho 
úkolem bylo mimo jiné kontrolovat místa, kde 
se tehdy stavěla opevnění. A tak jsme s ním jako 
rodina pendlovali z Prahy do Litoměřic, zpět do 
Prahy, do Znojma, tak různě. Někde jsme pobyli 
jen pár měsíců.

Kde jste prožili osudný patnáctý březen 1939, 
kdy přišli do Prahy Němci? Tatínek jako 
vysoký důstojník československé armády byl 
určitě na seznamu nepohodlných osob.
Tenkrát jsme bydleli ve Vršovicích, v domě pro-
ti kostelíku. Patřil rodině Hrnčiříkových, kteří 
byli později jako odbojáři skoro všichni popra-
veni. Československá armáda byla prakticky 
rozpuštěna a  vědělo se, že Němci mají sezna-
my důstojníků a začnou je systematicky zatýkat 
a  likvidovat. Náš tatínek byl jako zpravodajský 

důstojník samozřejmě mezi prvními. Přišli pro 
něj už šestnáctého března, ale měl tehdy z pekla 
štěstí. Potkal dva gestapáky na schodech, když 
šel ráno z  domu, a  ti se ho lámanou češtinou 
ptali, kde tady bydlí major Střelka. Naštěstí byl 
tatínek v  civilu, tak ho nepoznali. Poslal je do 
čtvrtého patra – a my jsme bydleli ve druhém. 
Ti dva naštěstí nečetli cedulky na dveřích, šli 
rovnou do čtvrtého a tatínek mohl mezitím pře-
běhnout ulici a čekat ve vchodu protějšího domu 
u  prosklených vstupních dveří, aby věděl, jest-
li gestapo neodvede nás s  maminkou. To však 
mělo rozkaz zatknout pouze jeho, a tak se nám 
nic nestalo. Táta pak odjel tramvají do Kobylis, 
na místo, kterému se dodnes říká Heydrichova 
zatáčka, protože zde o pár let později byl spácha-
ný atentát na Heydricha. Tam bylo velké Bártovo 
zahradnictví, v  jehož sklenících se pak několik 
měsíců ukrýval.

Věděli jste, kde je?
Maminka ano, dokonce, jak jsem se později do-
zvěděla, chodila se tam s ním v noci tajně loučit. 
Muselo to být pro ně hrozné, protože jim bylo 
jasné, že táta bude muset opustit co nejdřív re-
publiku a možná se už nikdy neuvidí. To Bárto-
vo zahradnictví si pro úkryt samozřejmě nevy-
bral náhodou. Už před okupací vznikaly různé 
odbojové skupiny, s  nimiž byl tatínek i  ostatní 
zpravodajci ve spojení. Bylo předem naplánová-
no, kam se v případě nouze půjde ukrýt a kdo 
se ho ujme. Navíc mladý Bárta, syn majitele za-
hradnictví, byl před lety u tatínka ve Znojmě na 
prezenční službě. Už tehdy mu říkal, že kdyby se 
někdy dostal do problémů, pomůže mu. 

„Mít rád lidi a milovat lidi, 
to je celé tajemství a snad 

jediný recept na štěstí. 
Kdo myslí jenom na 

sebe, ochudí jiné o sebe, 
ochudí sebe o jiné, zakrní 

a zahyne.“

Jan Werich

^
Tyto dárky vyráběla pro malou 
Evičku její maminka za války  
v internačním táboře ve Svatoboři-
cích, kde byla Němci vězněna

^

S maminkou, tatínkem 
a bratrem ještě před válkou

>>
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Je známo, že po mnoha měsících se váš 
otec přes nejrůznější překážky dostal do 
Británie a působil pod vedením Benešovy 
exilové vlády. Tam se opět potkal s Karlem 
Klapálkem?
To bylo mnohem dřív, už v Bratislavě, kam táta 
po šesti měsících strávených v Bártových skle-
nících odcestoval s novými doklady. Potkal ho 
na prvním kontaktním místě a pak už putova-
li společně. Zkoušeli to dál přes Maďarsko na 
Balkán, ale to jim nevyšlo, chytila je maďarská 
hlídka, a protože měli slovenské pasy, vrátila je 
na Slovensko. Tam se skrývali tři měsíce různě 
v horách, až se krátce před obsazením Polska 
dostali do Krakova a přes Nizozemsko a Belgii 
až do Británie. Byli pak společně v naší jednot-
ce na Středním východě, bojovali u  Tobruku, 
Haify, Alexandrie a na dalších místech. Pokud 
jste viděli film režiséra Václava Marhoula Tob-
ruk, je v něm použito mnoho autentických fil-
mových záběrů z bojových operací. Ty přivezl 
po válce tatínek spolu se spoustou fotek a filmy 
se dokonce stříhaly u nás doma. 

Děti Vršovic
A co vy a vaše maminka?
Maminka byla deportována do německého 
internačního tábora ve Svatobořicích u  Kyjo-
va, kde zůstala až do konce války. Němci tento 
objekt vybudovali v  roce 1940 a  umístili tam 
skoro tři tisíce předem pečlivě vybraných věz-
ňů, u nichž předpokládali, že je budou vymě-
ňovat za zajaté německé důstojníky. Maminka 
tak například byla na cimře se ženou i dcerou 
budoucího prezidenta Ludvíka Svobody a byla 
tam s nimi i Olga Klapálková a její dvě dcery. 

Mně bylo šest let, bratrovi o  pět víc, když 
jsme v  našem vršovickém bytě zůstali sami. 
Měli jsme velké štěstí, že maminka pocházela 
z  bohaté statkářské rodiny a  její věno zůstalo 
v záložně. Díky tomu a  její prozíravosti opat-
řit plnou mocí domovnici, aby za nás hradila 
všechny poplatky, dohlížela na nás a starala se, 
jsme přežili. A  také díky mnoha dobrým li-
dem, kteří se nám snažili všemožně pomáhat. 
Například tím, že si od nás v obchodě nevzali 
přídělové lístky, abychom si je mohli schovat 
na příště, nebo nám dali více mléka, než určo-
val příděl. Hodné sousedky mě naučily pečo-
vat o domácnost a vařit ta nejjednodušší jídla. 
A také jsme měly tety, maminčiny sestry, které 
si čas od času za námi troufly i přes zákazy pod 
falešnou záminkou z venkova přijet a přivezly 
jídlo. Když se to podařilo, pořádali jsme pak 

doma s bratrem pro ostatní děti hostinu a cítili 
se jako hrdinové.

Šťastné shledání
Kdy jste opět viděla své rodiče?
S maminkou jsme se shledali těsně před kon-
cem války. Jejich tábor se otevřel devatenác-
tého dubna, když postoupila fronta od Dukly 
přes Moravu směrem ke Svatobořicím. Na ten 
okamžik nikdy nezapomenu. Byla jsem v páté 
třídě, probíhalo vyučování. Někdo zaklepal, 
paní učitelka vyšla ven na chodbu, a když se za 
chvíli vrátila, povídá mi, že mám jít ven, že tam 
na mě někdo čeká. Stála tam maminka, kterou 
jsem skoro nepoznala. Loučila se s námi jako 
čtyřicetiletá krásná žena plná života a vrátila se 
po pěti letech jako šedovlasá pohublá stařena.

To bylo stále ještě v době, kdy byla Praha plná 
Němců. Proto jsme maminku ještě asi dva týd-
ny ukrývali s  pomocí sousedů a  známých ve 
sklepě v kóji za uhlím.

A co tatínek?
Představte si, že v  Haifě se k  němu dostala 
zpráva, že maminka umřela. Rozhodl se, že se 
vrátí do Prahy, najde své děti a odjede s nimi 
do Habeše, protože tam měl za své válečné činy 
slíbenou zaručenou existenci u  královského 
dvora. Poslední dva roky války prožil po boku 
Ludvíka Svobody v jednom z prvních českoslo-
venských pluků. Byl totiž mezi padesáti našimi 
důstojníky převelenými do Buzuluku, aby po-
máhali na zelené louce budovat a cvičit armá-
du. 

Do Prahy se vrátil šestnáctého května 1945, 
ale nemohl hned za námi. Sedmnáctého se 
totiž konala slavná vojenská přehlídka na Sta-
roměstském náměstí a  vojáci museli zůstat 
shromážděni v kasárnách na pražském náměstí 
Republiky, tam, co je dnes obchodní centrum 
Palladium. K tomu vám musím říct jednu sko-
ro neuvěřitelnou historku. Představte si, jak na 
Staromáku defilují naše zahraniční jednotky. 
Na tribuně sedí celá prozatímní vláda včet-
ně Edvarda Beneše a  jeho ženy – a  na Huso-
vě pomníku stojí zástup děvčátek oblečených 
v  národních krojích, mezi nimi v  první řadě 
i já. Nadšeně mávám vojákům, kteří pochodují 
pod námi. Tenkrát jsem nevěděla, že mávám 
i  svému tatínkovi. A  on netušil, že mezi těmi 
děvčaty je i  jeho dcerka. Tatínka pustili domů 
až po té přehlídce. Jaké bylo jeho překvapení, 
když našel nejen nás, ale i maminku!

^
Děti Vršovic – Evička se svým 
bratrem

^
Vršovice – místo dětství
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Zrůdy se bohužel najdou 
v každé době

Skončila válka, zdálo se, že bude všechno 
sluncem zalité…
Nějakou dobu ano. Tatínek, který se vrátil z války 
jako hrdina, začal pracovat jako předseda Fondu 
národní obnovy. Přestěhovali jsme se z Vršovic 
k Vinohradům, protože mu byl přidělený nový, 
větší služební byt. Byla to krásná doba svobody, 
plná touhy a nadšení znovu budovat, o co jsme 
válkou přišli. Radosti z  nového života. Ovšem 
v  létě 1948 tatínka zatkli a  uvěznili stejně jako 
desítky dalších důstojníků a  my s  maminkou 
jsme zůstali bez prostředků, neboť výplatu všech 
dávek i maminčiny penze zastavili. V té době mi 
bylo patnáct. Museli jsme začít postupně roz-
prodávat maminčinu domácnost, abychom měli 
na živobytí. 

Dovolte mi na tomto místě jednu odbočku. 
Tatínka přišli zatknout na rozkaz tehdejšího 
armádního generála a  šéfa Obranného zpravo-
dajství Bedřicha Reicina. Dnešním čtenářům to 
jméno možná už nic neřekne, ale ve své době to 
byla obávaná kariéristická zrůda, která měla na 
svědomí osudy mnoha českých vlastenců. Své 
činy přikryl rouškou komunistické ideologie, 
avšak byla za nimi především jeho bezcharakter-
nost, závist, podlost a nenávist. Tátovi se mož-
ná mstil i za to, že byl k němu ve třiačtyřicátém 
v Buzuluku přidělený jako osobní vojenský slu-
ha. Měl kázeňský průšvih, ukradl v noci jediné 
auto, které tenkrát jednotka měla, a odjel za zá-
bavou. Při zpáteční cestě k jednotce byl namol, 
havaroval a zřítil se s autem do rokle. Po návratu 
z nemocnice už ho otec samozřejmě k sobě ne-
chtěl. A jak se později ukázalo, Reicinovi nesměl 
nikdo šlápnout na kuří oko.

Nové životy
Kdy jste se znovu celá rodina shledali?
Tatínek se vrátil z kriminálu v roce 1953. Bohu-
žel jsme se vzájemně dlouho neužili, maminka 
měla podlomené zdraví a  krátce nato zemřela. 

Tatínek se pak znovu oženil, vzal si paní, která 
s  maminkou po celou válku ležela na jednom 
kavalci ve svatobořickém táboře a jejíž muž padl 
jako letec v  prvních bojích o  Británii. My děti 
jsme ji velice dobře znaly, byla to pro nás teta 
Boženka, naprosto přirozeně zapadla do naší 
rodiny.

Ale to už jste byli s bratrem oba dospělí 
a zakládali vlastní rodiny. Život vám přinesl 
ještě nejedno překvapení, například přátelství 
s Werichovými, o němž jsme se už zmínili 
na začátku, a věřím, že se k němu vrátíme 
v některém z dalších vydání AGE. Nyní se 
pojďme zastavit u vaší učitelské profese.
Na ni a  zvláště na děti mám krásné vzpomín-
ky. Absolvovala jsem pedagogické gymnázium 
a začínala jsem učit v pražské škole Na Mazan-
ce. Po svém vysokoškolském studiu speciální 
pedagogiky, aprobace čeština a  tělocvik, jsem 
v sedmdesátých letech nastoupila do zaměstná-
ní v motolské nemocnici v Praze. Strávila jsem 
tam pětadvacet let jako speciální pedagog mezi 
těžce nemocnými dětmi, kterým jsem se snažila 
dát nejen kus vědomostí, ale hlavně radost a na-
ději. Dodnes vidím, jak procházím chodbou ko-
lem nemocničních pokojů, které měly prosklené 
průhledy – děti mají nosy na skle a někdo z nich 
volá: „Honem do postelí, Sluníčko už jde!“ Byla 
jsem prý jediná, od které je nic nebolelo. A  já 
se o  to opravdu snažila. Před dveřmi do poko-
je jsem se vydýchala, nasadila úsměv a dovnitř 
šla se slovy: „Miláčku, ty dneska dobře vypadáš. 
Ty máš tak růžové tvářičky… Že už půjdeš brzo 
domů?“

Stejně nezapomenutelně jste se vepsala také 
do srdcí žáků ze Základní školy Dědina 
v Praze 6, které nedávno zpracovaly váš 
příběh pro Paměť národa a vlastně nás k vám 
pomyslně přivedly. Na besedu s vámi, které 
se zúčastnil celý druhý stupeň a při které 
se zalesklo nejedno oko dojetím, hned tak 
nezapomenou.
A  já nezapomenu na ně. Bylo úžasné, s  jakým 
zaujetím poslouchali mé vyprávění a  jak se 
o všechno zajímali. Je důležité, že o válce a udá-
lostech s  ní spojených slyšeli od někoho, kdo 
to prožil. Některé skutečnosti by totiž neměly 
zůstat zapomenuty. Ale hlavně je důležité, aby 
si uvědomili, že člověk by měl zůstat člověkem 
a  měl by ve druhém vidět to dobré. Neztrácet 
naději a víru.

S Evou Tůmovou si povídala Jana Jenšíková
Foto: Marek Jenšík a archiv Evy Tůmové

„Paní Eva Tůmová nás svým 
příběhem obohatila o cenná 

poznání a umožnila nám 
pohlédnout i na stinné 

stránky života. Stala se pro 
nás příkladem, že člověk by 

v životě neměl nic vzdávat, že 
je třeba zabojovat, pomáhat si 
navzájem a šířit dobro, které se 

mu jednou vrátí.“

Žáci ZŠ Dědina v Praze 6 
Magdaléna Bernatová, Tadeáš 

Charwot, Adéla Kořínková, 
Valérie Řehořová, Daniela 

Tejnecká pod vedením paní 
učitelky Denisy Pilátové, kteří 
zpracovali životní příběh Evy 

Tůmové v rámci programu 
Paměť národa do škol

<
Na besedě s žáky druhého stupně ZŠ Dědina v Praze 6

Eva Tůmová (83)
Je dcerou slavného českého 
legionáře, generálmajora 

Karla Střelky. Profesí 
je učitelkou a speciální 

pedagožkou. Jako rodinná 
přítelkyně trávila několik 
posledních let společně 
s Werichovými ve vile na 
Kampě a byla mimo jiné 

i vychovatelkou Werichovy 
vnučky Fanči. Její život by 
vydal na knihu, a ta také 
vyšla. Pod názvem A taky 
jsem vařila u Werichů… 
ji vydal Pavel Mészáros 

s doslovem Jiřího Wericha 
Petráška, syna Jana Wericha.
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Pozvání na Rabí
Na Rabí za uplynulých dvacet let již vzniklo mnoho mých expozic. Obrázky bývají nejčastěji 

zaměřené na Šumavu a oblasti Pošumaví. Zamyšlení a doprovodné akce jsou většinou 
niterné rozmluvy s duší, z nichž mnohé vznikají právě při toulkách krajinou a ovlivňují 

nasměrování objektivu. Jsou to vlastně rozpravy či tiché meditace nad tématy našeho světa, 
nad našimi životy, nad cestami za Poznáním, nad naším Bytím. Mnohdy je součástí výstavy 

i audiovizuální složka – projekce, práce se světly, se slovem, s přírodními zvuky i hudbou. 
Letošní dvě výstavy právě nyní vznikají, z mnoha témat a námětů zvolna krystalizují. 

Z několika tisíc obrázků vybírám zhruba dvě stovky, které vytvoří kolekci do hradní konírny 
i sklepení hradního kostela. Z mnoha set črt a zamyšlení vybírám ta, která slovem doprovodí 

obrázky krajinářské a osloví zejména ty příchozí, kteří se v hloubi duše tvořivě setkávají 
s otázkami nejhlubšími: kdo jsme, kam směřujeme, co je naším cílem a s mnohými dalšími, 

pátrajíce po přesazích našich zdánlivě časově omezených životů. 

Vše, co píši, je jen můj osobní 
pohled na věci, o kterých cítím 

potřebu vyprávět, podělit se 
s každým, koho to zajímá. Je to 

můj vlastní pohled, byť jsem 
ke svému poznání dospíval 
i studiem mnoha poznatků 
(v rozsahu, jehož jsem byl 

časově a intelektuálně schopný), 
rozpomínáním se, řadou 

rozhovorů i častým mlčením. 
Netvrdím, že je to tak, nabízím, 

že takto to vidím, takto jsem 
poznal a poznávám dál…

Mirek Zámečník

Cesty za 
poznáním
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Jak to, že vidím svět kolem sebe? Vidí to tak kaž-
dý? A je to tak i ve skutečnosti? Jak by vlastně vy-
padal svět, kdyby naše oko vnímalo jiné vlnové 
délky? Jak vlastně ve mně vzniká obraz okolní-
ho světa? Kde vzniká? V mysli? Co je to vlastně 
mysl? Kde se nachází? A má to tak každý stejně? 
A s ní se už narodíme? A co v ní je na počátku? 
A co to je pocit „já“, kde ten se bere? A má ho 
každý? A…?

Nekonečné množství otázek mne provázelo od 
dětských let, kdy jsem se poprvé začal takto (byť 
tenkrát neuměle) tázat. Ptal jsem se dospělých, 
ale přicházely odpovědi tuze mělké a  častěji 
poučení, že mám být normální a  mít normál-
ní otázky a řešit normální věci jako druzí, jako 
třeba Pavel. A tak jsem se nakonec přestal ptát 
a hledal si sám tiše a napořád. Přijal jsem vlastně 
roli pozorovatele, který zeširoka sleduje všechno 
pozoruhodné kolem sebe a sbírá kamínky do vy-
tvářené mozaiky. A není jen pozorovatelem kde-
si v koutě či na kopci, ale je zapojený do mnohé-
ho jako ostatní, nikdo vlastně ani neví, čím vším 
se ve své mysli zabývá.

Tenkrát, před lety, byl náš svět přeplněný mate-
rialistickou filozofií, pro vše ostatní byla spíš jen 
slova pohrdání. O to víc mne lákalo pronikat do 
zapovídaných tajuplných oblastí. A  bylo to ne-
snadné. Žádné knihy na to téma, internet či jiné 
zdroje. A pokud jsem jako vzácnost dostal něja-
ký pozoruhodný text, byla to stěží čitelná kopie, 
několikátý průklep z  psacího stroje (kdo dnes 
ví, co to byl průklepový papír, kopírák či psa-
cí stroj). O to více bylo důležité pozorovat svět 
kolem sebe a  uvědomovat si, nahlížet hlouběji 
a porovnávat viděné s dosud poznaným, přečte-
ným, slyšeným, tušeným.

Jediný důvod pro existenci 
času je ten, aby všechno 
neproběhlo najednou.

Albert Einstein 

>>
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Sbírání kamínků
Mnoho času jsem věnoval pročítání textů z Bible 
a textů o Bibli. Zejména začátek Starého zákona 
a evangelia z Nového zákona. Rozmlouval jsem 
o mnohém se znalci, s faráři různých církví, ale 
Boha pro mne přijatelného jsem nenašel. Vše 
se ve mně pralo se stále nabízenou představou, 
že je Bůh kdesi za svým dílem, zejména to, že 
je to bytost (nad bytostmi). Tehdy jsem pocho-
pil, že ho mám hledat ne za tím vším, ale v tom 
všem. A je-li v tom všem, pak je i ve skále a ve 
vodě a ve stromu a v zajíci a v člověku? To bylo 
pozoruhodné poznání. Ale jak tam je? A jak to 
přijde, že člověk po zajíci střílí ‒ Bůh po Bohu? 
Vlastně někdy i člověk po člověku?! A je-li v za-
jíci a v člověku, pak tedy i ve mně?! Ale kde ve 
mně? Jak to je?

Odpověď na tuhle otázku přišla až za mnoho 
let, do té doby bylo třeba posbírat ještě hodně 
kamínků a z hromádky posbíraných vytřídit fa-
lešné, podstrčené, nepravé a ponechat si jenom 
ty ryzí a  s  nimi si zvolna sestavovat mozaiku. 
Zvolna a trpělivě a netlačit na kamínky ‒ násilně 
nevhodně vložený by zabíral místo správnému 
a jinde by chyběl!

V jedné z knih mne zaujala věta: „Udržujte svůj 
myšlenkový krb čistý.“ Pochopil jsem ji až ča-
sem. Že jde o  čistotu v  mysli, ryzost. Snažit se 
o to u sebe a přijímat jen od těch, kteří to také 
tak činí. Od těch, kterým lze věřit. Od těch, kteří 

nejen něco sdělují, ale také to tak i cele žijí a na 
nic si přitom nehrají, jsou čistí a  opravdičtí. Je 
jich nemnoho, ale jsou a  je darem je potkat. 
A  pro čisté dary je nutno se čistě nabídnout 
a něco pro to udělat.

Srdce a rozum 
Vzpomínám, jak kdysi bylo náročně rekonstru-
ováno táborské Husitské muzeum. To jsme byli 
ještě studenti. Vytvořili tam řadu nových expo-
zic, výtvarných děl, zapojili promítací techniku 
a další vymoženosti v té době úžasné. Byl jsem 
tam s kamarádem, který maloval, a s kamarád-
kou z rodiny výtvarníků, obou jsem si tuze vá-
žil. Cestou domů jsme si sdělovali postřehy, oni 

Miroslav Zámečník (66)
Vystudoval kybernetiku a působí ve 

zdravotnictví v oblasti informatiky. Je však 
především nadšený vypravěč slovy a obrázky. 
K jeho vášním patří fotografování, v poslední 

době připravuje každý druhý rok novou 
výstavu nebo audiovizuální představení. 
Několik jeho výstav jsme mohli vidět na 

hradě Rabí. Letos v létě si tam budete moci 
prohlédnout další. Více informací získáte na 

www.obrazkyprodusi.cz.
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dva povídali o obrazech a exponátech, já o foto-
grafiích a  projekcích. Kamarádka konstatovala, 
jak si každý povšiml něčeho jiného a  jak jsem 
si více všímal věcí technických než oni. Tehdy 
jsem si prvně uvědomil, že i když jsme všichni 
prošli stejnou výstavu, přesto jsme každý viděli 
něco jiného. Jak si každý filtrujeme viděné podle 
svého zájmu, podle toho, jací jsme, jak vnímá-
me, myslíme, co vidět chceme a  co vědomě či 
nevědomě míjíme. A tehdy jsem pocítil potřebu 
proniknout i více do vidění a prožívání malířů, 
výtvarníků, hudebníků, básníků. Dnes vím, že 
to byl počátek cíleného vyvažování vnímání ro-
zumem a srdcem a že to bylo a je tuze důležité. 
Obojí musí být v rovnováze. Srdce i rozum.

Povšimněme si, že když lidé říkají „já si myslím“, 
většinou přiblíží ruku k hlavě, jen výjimečně se 
někdo dotkne oblasti srdce. Tohle je charakteris-
tické pro naši současnou dobu.

Nějaký čas trvalo, než jsem pochopil, že se ne-
mám zabývat egy druhých, ale jen tím svým 
a rozpouštět ho zvolna a nenásilně a důsledně, 
ale ne cele, protože jeho jistou část k životu ve 
hmotě potřebujeme (ale nesmíme mu sloužit). 
Vzpomínám, jak jsem si skrze ego uvědomil, 
že je to vlastně jen způsob našeho myšlení, že 
jsou to naše vlastnosti, které vedou k  tomu, že 
tak vnímáme svět kolem nás a  sebe v  něm, že 
tak vytváříme příslušné myšlenky a z nich pak 
plynou naše činy a  z  našich činů plyne zpětná 
vazba směrem k  nám a  ta způsobuje pozvolné 

změny v  nás skrze naše prožitky a  vše se stále 
dokola opakuje.

Vybavuje se mi, že přemítání o  myšlenkách 
vedlo k pochopení, že vlastně úplně všechno se 
děje v mysli a že zde fungují úžasné zákonitos-
ti, které je cenné odhalit a pochopit a přijmout. 
Uvědomil jsem si, že ve své podstatě je vše pros-
tinké. Jde jen a pouze o obsah naší mysli, který 
je kvalitou přímo úměrný míře našeho poznání, 
míře probuzení našeho srdce. Jak prostinké a jak 
v praxi těžké.

Vzpomínám… Vybavuji si… Uvědomuji si…

Jsou to spousty různých myšlenek, črt, vzpo-
mínek, které přicházejí v  naději, že je zapíšu 
v chronologickém zatřídění jako osobní svědec-
tví o cestě za poznáváním podstaty našeho světa. 
Nezapíšu. Bylo by to tuze dlouhé. Kdo by se s tím 
chtěl vypisovat? A kdo by to četl? Rád o tom všem 
povím tomu, kdo by si chtěl povídat. A možná 
zapíšu něco z  toho jen tak jako jednotlivé črty, 
různé postřehy, tak jak přicházejí, bez ohledu 
na jejich pořadí a další souvislosti. Třeba mne to 
bude bavit víc a bude to čtivější. Bude to vlastně 
takové povídání si. Vnitřní rozhovor, jaký znám 
a  mám rád i  při svých tichých fotografických 
toulkách hraniční divokou Šumavou. A  jaký se 
vám pokusím předat letos v létě na Rabí. Výsta-
vy teprve připravuji, ale již vím, že zahájení bude  
22. června ve 13 hodin. Jste zváni.

Foto a text: Miroslav Zámečník

Smysl a cíl života
Malíř Jan Zrzavý si poznamenal: 
„Smysl a cíl života, nejvyšší jeho 
moudrost a pravda je krása.“ Já 
bych ke slovu „krása“ připojil 
slovo „láska“. 

Ilustrace: Shutterstock
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Návrat do rodné hájenky
Paní Janu dnes najdete v hájovně Lipovka ne-
daleko obce Plasy severně od Plzně. Tady se 
během války narodila a sem se také na důchod 
vrátila. „Když jsem kupovala hájovnu, vyřizo-
vání formalit trvalo osm let. Známí i  několik 
rodinných příslušníků mi ten krok rozmlou-
vali, hájovna byla deset let opuštěná, a  tak 
pod její  střechou spali pocestní, neměla okna, 
i  dveře se daly snadno otevřít, na půdě byly 
stopy po ohništi. Byl to asi zázrak, že budova 
postavená po třicetileté válce v roce 1672 cister- 
ciáky z plaského kláštera nevyhořela,“ vypráví 
mi paní Jana o svém rodném domě a přidává: 
„Jeden můj známý měl stavební firmu, slíbil, že 
mi pomůže. Ptám se za kolik a  on řekl, že za 
padesát tisíc. To beru. Dobře, ale přijedu s bul-
dozerem.“ 

„Tak to jsem nemohla dopustit, to už tady ne-
bude černá kuchyň a  všechno, na co z  dětství 
vzpomínám! Byla to taková urputnost, s  jakou 
jsem se do oprav pustila… Už předtím jsem 
začala organizovat rodinné slavnosti, koncerty 
a  výstavy v  klášteře a  dala jsem si závazek, že 
své 65. narozeniny budu slavit už v hájovně. To 
znamenalo za rok. Shánět řemeslníky, materiál 
i peníze nebylo jednoduché, ale podařilo se. Ješ-
tě stála míchačka na dvoře, zedníci čistili nářadí 
a už přicházeli lidé na akci Pozdní léto,“ usmívá 
se šibalsky tahle věru sympatická dáma. 

Požehnání tůňkám 
Hájovna patří k bývalému baroknímu hospodář-
skému dvoru cisterciáckého kláštera v  Plasích. 
Podle paní Jany zde v  pravěku bylo jezero, tak 
se také stalo, že hájovna není podsklepená, ne-

Čištění tůněk je  
každoročním rituálem

A životní síla té, které není nic zatěžko 
Když jsem ji loni v létě poznala, zaujala mě svou energičností 
a kloboučkem. Na oslavě konané tehdy na vesnické návsi byla „za 
dámu“ a přitom tak akorát. Program, který pro ten den vymyslela 
a zorganizovala, byl dojemně elegantní, plný úcty a dobrého vkusu. 
Tehdy jsem si řekla, že tuto malou, ale čipernou paní chci víc poznat. 
Kolem Jany Čihákové se totiž tetelí krása, kterou mají lidé čistého 
srdce odhodlaného žít v lásce, pro sebe i pro druhé. 

Úcta, velké srdce a klobouk
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boť stojí v bažině. Je tu ale dostatečné množství 
podzemních pramenů, takže se tu v padesátých 
letech minulého století začal budovat vodovod 
pro město Plasy. 

Od roku 2011 se místní lidé společně s Lesy ČR 
postarali o obnovení již pěti tůněk, do nichž se 
vrátili ropuchy, skokani, čolci a lekníny a osvěže-
ní v nich nachází veškeré okolní ptactvo. „Když 
se taková tůňka otvírá, sejdeme se my místní 
a  pozveme veřejnost a  společně jí požehnáme. 
Všechny jsou také vysvěcené. Té zatím poslední 
přišla zahrát i živá hudba a s dětmi jsme kolem 
ní společně sehráli život v lese. Někdo byl houba, 
někdo hmyz, někdo rostlina a  na mě připadlo 
být víla,“ líčí mi zapáleně víla Lomanka, jak ji od 
té doby kdekdo přezdívá. I já si tak živě dokážu 
představit tuto dámu, v jejímž šatníku je patnáct 
klobouků a kterou jsem sama poznala na oslavě 
v prvorepublikovém stylu. 

Co mě však na ní naprosto fascinuje, je její tvo-
řivost. Ta tvůrčí síla, nazývaná též životní, z ní 
prýští a  ona sama mi připomíná tůňku živé 
vody. Vystudovala vysokou školu, obor mate-
matika a výtvarná výchova. Časem přidala ješ-
tě speciální pedagogiku. Celý život pracovala 
s dětmi ‒ ve školách, na táborech, v pohraničí, 
ale i v pražské motolské nemocnici. „Všude, kde 
jsem učila, jsem přibližovala dětem i  rodičům 
školu, jakou jsem si sama představovala. Děti, to 
je základ budoucího společenství, a proto je nut-
né jim věnovat čas, naučit je samostatnosti.  Měli 
jsme  dramatickou výchovu a  každý rok jsme 
s  dětmi nacvičili představení, zapojovali jsme 
rodiče, vyučovali jsme hře na hudební nástroje, 
náš pěvecký kroužek  vystupoval na veřejných 
koncertech, hlavně o  Vánocích v  kostele. Do 
dnešních časů se tyto aktivity ve škole v Líšnici 
udržují.“ 

Přeskopec
Dříve jezdila ona za nimi, už léta za ní jezdí oni. 
Dospělým i dětem má stále co nabídnout! „Zača-
la jsem pátrat po památkách v tomto našem mís-
tě a okolí a vracet do krajiny zaniklé nebo poško-
zené kříže, boží muka. Pak jsem jednou objevila 
stezku, která vede přes Lomany, byla vyznačena 
zeleně v roce 1936, prý Cesta Ludvíka Očenáš-
ka. Málokdo věděl, kdo to vlastně byl, a tak jsem 
hledala v historických časopisech,“ poslouchám 
a  dojímá mě její zápal pro mého praprastrýce. 
„Musím všem turistům, co po stezce jdou, pře-
dat zprávu, kdo to byl Ludvík Očenášek,“ před-
sevzala si v roce 2007. „To už znamenalo založit 

Občanské sdružení Přeskopec: 
ospreskopec.cz/ 
Naučná stezka Ludvíka 
Očenáška Plasy‒Dolní Bělá: 
www.plzenskykraj.kct.cz/
nastezky/nsocenas.htm
Město Plasy: 
www.plasy.cz/turista

občanské sdružení a  žádat o  dotaci. Naučná 
stezka existuje od září roku 2009, má třináct za-
stavení a vede z Plas do Dolní Bělé. Obě místa 
jsou od sebe přes kopec, odtud název našeho 
sdružení,“ poslouchám a  prohlížím si přitom 
její fotografie. 

Čas šel dál a paní Jana nepolevila. „Druhý rok 
jsme otevírali Muzeum těžby borové smoly, 
to je přímo v  mé hájovně a  moc ráda je ná-
vštěvníkům kdykoli zpřístupním. Také jsme 
uspořádali v  klášteře v  Plasích velkou výstavu 
nebřezinským rodákům ‒ sochaři Václavu Le-
vému (učitel Josefa Myslbeka), staviteli An-
tonínu Müllerovi (viz Müllerova vila v  Praze) 
a knězi Vladimíru Benediktovi Holotovi. Zatím 
poslední výstava v  klášteře byla o  památných 
stromech, hlavně o  lomanských dubech (500 
a 700letých), nejstarších v Plzeňském kraji. Bo-
hužel oba jsou již bez života, poslední odešel 
loni 12. června. U toho jsem plakala, znala jsem 
je od dětství.“

Každý je u nás vítán
Do konce ledna byla v hájovně výstava betlémů 
a od jara nabízí paní Jana vycházky po naučné 
stezce i s komentářem. Je to krásná procházka 
či svezení na kole, popisky jednotlivých tabulí 
jsou dokonce i v Braillově písmu! A cestou se 
můžete stavit v Muzeu borové smoly a u tůněk. 
I památné duby vám tato dáma, jíž není nic za-
těžko, ukáže. Kolem Velikonoc se můžete těšit 
na Velikonoční výstavu s vítáním jara na Lipo-
vce. A v srpnu na vzpomínkovou slavnost k 70. 
výročí úmrtí Ludvíka Očenáška v obci Dražeň. 

Za svou neúnavnou činnost byla tato dáma oce-
něna cenou Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci) a v Senátu Řádem 
Elišky Přemyslovny (cena pro významné české 
ženy, které se prosadily ve všech oblastech ve-
řejného života). Od loňska je také Osobností 
města Plas. Na mou otázku, co jí dává sílu jít 
vždycky dál, s  nehranou pokorou odpoví: „Ta 
důvěra a pocit uznání vás zavazují k dalším ak-
tivitám. Všech ocenění si velmi vážím, avšak 
nejcennější darem pro mne je příroda, lesy 
a cestování.“

A já si dovolím dodat: Tato krásná bytost je jako 
klíč, kterým se otvírají studánky lidských srdcí. 
Nevím, jestli to ona ví, ale my, co jsme ji po-
znali, ano.

Text: Alice Dokoupilová
Foto: archiv Jany Čihákové a města Plasy

Jana Čiháková vítá  
hosty v hájovně

Cisterciácký klášter uprostřed 
města Plasy

Plasy najdete v lůně  
nádherné přírody
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Když se řekne masopust
Organizace spojených 
národů pro výchovu, 

vědu a kulturu 
(UNESCO) přidala  

17. listopadu 2010 na 
seznam nehmotného 
dědictví masopustní 

průvody a masky 
z Hlinecka. 

Přivolejme jaro!
Před lety jsem spíš náhodou zavítala do jedné 
z  hlineckých vesnic. Jela jsem zasněženou kra-
jinou do známé Vortové. Uklouzaná silnice, 
všude hromady sněhu, moje vyděšené oči těkaly 
po okolí. Najednou jsem zahlédla mezi stromy 
maškaru. To bude ono. S radostí, že už nemusím 
jet dál, jsem zastavila a vydala se do vsi. Tam mě 
čekalo překvapení v  podobě krásného nefalšo-
vaného masopustu. Zážitek byl neskutečný. Až 
později jsem zjistila, že to Vortová není. O  to 
bezprostředněji jsem se cítila a ráda se sem vra-
cím.

Masopustní průvod zde zachovává tradiční maš-
kary i  průběh obchůzky. Jen termín se změnil 
z  úterý na sobotu. Tradice sahá patrně do dob 
Rakouska-Uherska. Přerušena byla v době dru-
hé světové války a po roce 1948. Nadšenci ma-

sopustní obchůzku obnovili v  roce 1961 a  trvá 
dodnes.

A jak ten celodenní maraton barev, tance 
a hodování probíhá?
Brzy ráno vyrazí průvod obcí. Je řízen laufrem, 
typickými maškarami, které ho následují, jsou 
zde Turci, kobyla, rasové, židi, kominíci a  sla-
mění. Následuje kapela. Průvod se nejprve za-
staví pro ženu laufra (jistě netřeba dodávat, že 
všechny masky včetně ženušky jsou mužskou 
záležitostí) a společně žádají starostu o povolení 
obchůzky. Starosta přednese veršované dobroz-
dání, maškary slibují, že se budou opravdu cho-
vat vzorně, a průvod se může vydat od chalupy 
k  chalupě. Celodenní veselí začíná. Postupně 
se na průvod nabalují „civilisté“ a posléze snad 
i celá ves. 
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Tradiční masky mají  
v průvodu své role
Turci jsou vidět nejvíc. Mladí kluci ve vojen-
ských oblecích, dva modří, dva červení, vysoké 
čepice s pentlemi, krajky, bílé rukavičky, vybrané 
chování a tanec. Celý den tančit, to není jen tak.

Ras. Rasové chodívali po vesnicích, zabíjeli 
králíky, utráceli nemocná zvířata, likvidovali 
zdechliny, ale také léčili. V masopustním průvo-
du mají roli léčitelů návštěvníků a  také holičů. 
Bílý oblek s červenými doplňky, šňůra špekáčků 
okolo krku. Obětí jejich rozverného konání jsou 
zejména mladá děvčata.

K rasům patří kobyla. Dokonalá maska prohání 
návštěvníky. Její role je hlavně v závěru dne.

Židé jsou obchodníci a nabízí cokoliv za cokoliv, 
třeba i služby rasů.

Kominíci jsou nebezpeční a starají se o zapojení 
všech návštěvníků do hry. Jejich úkolem je, aby 

nikdo neodešel s čistou tváří. Směsí sazí s čímsi 
mazlavým natřou tvář každého okolojdoucího 
načerno. Spadeno mají zejména na ty, co se nej-
víc brání. Dobrá zpráva je, že kominický make-
-up není trvalého charakteru.

Slaměný je celý ze slámy. Každoročně po žních 
jsou pečlivě ukládána stébla pro obnovu maška-
ry. Úkolem slaměného je požehnání s cílem za-
jištění dobré úrody a  také zachování plodnosti 
domácích zvířat. Dříve hospodyňka například 
přidávala stéblo slámy z  kostýmu slaměného 
pod husu či kachnu sedící na vejcích. Dnes si 
slaměný osobuje právo ovlivňovat plodnost lid-
skou. Samozřejmě je to velká legrace.

U každého domu probíhá při 
obchůzce obdobný rituál 

Laufr se ženou zjišťují, zda jsou maškary vítány. 
Pokud ano, vyjednávají, kolik a jakých písniček 
se bude hrát. Dříve se za ně platilo něčím k sněd-
ku, dnes laufrova žena nastavuje košík na peníze. 

Život našich předků na venkově probíhal v souladu s přírodou, se střídáním 
ročních dob, ale také v souladu s náboženstvím a jeho svátky. A toto vše 
vytvářelo opakující se koloběh roku. Masopust tvořil významnou část života 
v zimě po slunovratu. Prapůvodně vyjadřoval radost nad vracejícím se Sluncem.

>>
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Hospodyně nabízejí maškarám lahůdky typu 
uzené a pečené maso, špek, koblihy a koblížky, 
buchty, dnes i chlebíčky a jednohubky. A samo-
zřejmě panáka něčeho ostřejšího. Mezitím kape-
la zahraje, Turci zatančí, ostatní maškary tropí 
neplechu a průvod se vydává k dalšímu číslu po-
pisnému. A totéž u každé vesnické chalupy. Býti 
maškarou ve vsi s mnoha desítkami chalup není 
vůbec, ale vůbec jednoduché.

Po dopolední pochůzce je třeba odpočinku. 
V zázemí místního kravína je za poledne připra-
vena trocha klidu a guláš pro všechny maškary. 
Po spočinutí hurá na další pouť, chalup je mno-
ho, nesmí se otálet. Pochůzka končí se soumra-
kem u hospody. Na provizorní pódium na voze 
vystoupí maškary a nastává poražení kobyly. Ras 
čte poslední řeč, kterou rozděluje její maso z po-
rážky mezi obyvatele podle zásluh v předchozím 
roce („oči její dáme na obecní úřad, kdyby pře-
stala světla svítit“). Závěr však rozhodně není 
smutný. Kobylka dostane štamprle na oživení 
a všichni společně odcházejí tančit. Až do půl-
noci, kdy masopust končí a  nastává předjarní 
klid a příprava na Velikonoce.

Pokud nasněží, je to krása a barevné masky září 
na dálku na bílém pozadí. Pokud je masopust 
zelený či šedý, je třeba se více zaměřit na příjem-
nou pospolitost všech zúčastněných a  nadšení 
pro společný den. 

Nejen masopust
Zatímco postní období se do dnešních dob pří-
liš nedochovalo, čas masopustní plný veselí nás 
nejrůznější formou obklopuje dodnes. Tance 
a plesy jsou pro zimní období charakteristické. 
Sokolské šibřinky, které se rozšířily ve druhé po-
lovině 19. století, navázaly na tradici masopustní 
obchůzky a přinášely kombinaci tance a masek. 
Dodnes jsou oblíbeny a pořadatelé každoročně 
vymýšlejí nová témata, aby tanci a maskám udali 
ten správný ráz. K závěrečnému masopustnímu 
týdnu se váží i  dva nejznámější karnevaly, od-
vozující termín konání od Popeleční středy. Svě-
toznámý je festival v brazilském Riu de Janeiro, 
při němž městem chodí velké průvody extrava-
gantně oděných tanečníků a tanečnic pohybují-
cích se v rytmu samby. Karneval v Benátkách je 
přehlídkou nejúžasnějších masek obdivovaných 
nekonečným průvodem návštěvníků. 

Tak pojďme přivítat jaro!

Text a foto: Eva Stanovská

Masopust má roztodivné lidové názvy, např. ostatky, fašang, na Moravě třeba voračky. Maso pusť. 
Poslední hody a nastává doba postní. Pro objasnění termínu a doby masopustu musíme postupovat v čase 
pozpátku. Velikonoce jsou svátek pohyblivý tak, aby Boží hod velikonoční připadl na první neděli po prvním 

jarním úplňku. Odpočítáme-li 46 dní postních, dostaneme se k Masopustnímu úterý, které je posledním 
dnem masopustu. Je tedy též svátkem pohyblivým a masopustní doba má rozličnou délku. Masopustní 

čas byl pro naše předky dobou hojnosti, energie a radosti. Čas zabíjaček, svateb, tancovaček, sousedského 
setkávání, divadelních představení a společného draní peří. Ale také dobou přípravy na nadcházející 

hospodářské období, oprav nářadí, zpracování příze, šití, péče o domácnost. Zima zkrátka umožňovala bavit 
se a věnovat se jiným činnostem než po zbytek roku, kdy nejdůležitější bylo zajištění dobré úrody. 
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POZVÁNKA

Inscenace či projekt Hudbajky aneb Skrytý život 
nástrojů naplňuje především charakter tvůrčí 
dílny. Jde o přibližně hodinové představení, bě-
hem něhož jeho autoři a zároveň hlavní prota-
gonisté i  s  diváky vytvářejí na základě úkolů, 
soutěží a hádanek společné dílo plné hudebních 
motivů a krásných melodií. Ty jsou navíc zasa-
zeny například i  do dramatického milostného 
příběhu personifikovaných hudebních nástro-
jů za doprovodu vyprávění průvodce-detekti-
va. Vše s  charakteristickou otevřeností, která 
umožňuje mimo jiné každé představení přizpů-
sobit různému věku publika. 

Garantem inscenace se stal profesor Jan Schmid, 
který je zároveň předsedou poroty soutěže pro 
dětské kolektivy Srdce s  láskou darované. Jeho 
představa o  charakteru soutěže koresponduje 
s tím, jak přes pětapadesát let vede divadlo a co 
se také podařilo naplnit Hudbajkami: „Pro mě 
je nejzajímavější to, že nejde o  záležitost jed-
notlivce, ale že chceme něco vytvořit společně, 
v týmu, což vyžaduje shodu všech a dobrý ná-
pad, na němž bude mít každý svým způsobem 

podíl. Čili předpoklad je umět se domlouvat na 
vzájemnosti.“

A proč zrovna hudba?
Hudba je od počátků Ypsilonky červenou nití, 
bez které by její inscenace nebyly kompletní. 
V každé se více či méně muzicíruje a zpívá, ně-
které jsou adaptacemi známých hudebních, do-
konce operních děl. „Nešlo a nejde jenom o to, 
abychom divákům zpívali, třeba lákavě uděla-
né melodie, na něž ucho rádo skočí, ale hlavně 
abychom už běžně omezené a otupělé způsoby 
mezilidské komunikace obohacovali… Proto je 
třeba s hudbou zacházet trochu jinak. Je třeba ji 
dešifrovat a pak jako v kostce až téměř komik-
sově se strefovat do jejího charakteru… Vědo-
mí, že hudba snese hodně, je také důležité. Má 
to v povaze. Osvěžuje. Přeci zpěvem si ulehču-
jeme a dodáváme si veselejší mysli,“ vysvětluje 
Jan Schmid. U inscenace Hudbajky aneb Skrytý 
život nástrojů se to podařilo spojit v zábavném, 
interaktivním večeru. 

Studio Ypsilon je divadlo 
autorského a studiového 
typu, které je otevřené ke 

všemu tomu, co žijeme (i ke 
své vlastní seberealizaci), 

ale třeba i k pokladům 
české a světové dramatické 

literatury i jiným uměleckým 
inspiracím. Mezi jeho úkoly 

patří stálé programové 
hledání nástupců a formování 
příštích divadelních generací 
čili hledání nových osobností 
českého divadla s důrazem 

na všestrannost. K tomu 
patří i generační projekty na 
Malé scéně, která už řadu let 
funguje jako tvůrčí prostor 
(nejen) pro mladé tvůrce. 

Věděli jste, 
že i hudební nástroje 
mají svůj skrytý život?
Pražská Ypsilonka je už více než pětapadesát let tradičním 
bodem na české divadelní mapě. Za tu dobu vytvořila pod 
vedením zakladatele Jana Schmida svůj vlastní inscenační styl, 
který je jedinečný. O tom svědčí také interaktivní projekt Jana 
Bradáče a Kryštofa Mende Hudbajky aneb Skrytý život nástrojů, 
který je určený především pro mladého diváka a v lednu 2019 
měl na Malé scéně Ypsilonky oficiální premiéru.

Divadlo hrou
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DIVADLO

Termíny uvedení inscenace 
Hudbajky aneb Skrytý 

život nástrojů najdete na 
webových stránkách divadla 

www.ypsilonka.cz nebo 
se obraťte s poptávkou 

přímo na obchodní 
oddělení. Pokud to bude 
jen trochu možné, vyjdou 

vám v Ypsilonce vstříc 
s termínem dopoledního 
představení. Podobně lze 

také pro školní kolektiv 
zajistit představení autorské 
inscenace Jana Večeři Klub 

lhářů pana E., která se 
věnuje tématu pravdy a lži 

a toho, co je mezi nimi. 

Co na to tvůrci Jan Bradáč  
a Kryštof Mende alias Kevin a Marvin

Jak se zrodil nápad na Hudbajky? Bylo 
od začátku hned jasné, o co půjde? 
JB: Na začátku stála věta pana Schmida: 
„Dobrá, můžete si udělat představení, ale 
bude to o hudebních nástrojích.“  Ale to 
jsme ještě vůbec nevěděli, jak to bude celé 
vypadat. Existovala „jen“ obrovská chuť 
udělat hudební představení pro děti po-
jaté jinak, než je běžné, protože už jako 
malý jsem na výchovných koncertech 
nechápal, proč ti pánové v  letech hrají 
a říkají něco o hudbě, která mi nic neříká. 

V každém představení se z podstaty 
věci předpokládá aktivní zapojení 
diváka, jak se to daří realizovat? 
KM: Tím, že s  dětmi nejednáme z  nad-
řazené pozice těch, kteří všechno ví, ale 
společně nacházíme principy fungování 
jednotlivých nástrojů, to vše metodou 
pokus-omyl, zažili jsme zatím na všech 
odehraných představeních skvělou spo-
lupráci.  

Platí tedy, že je představení živý 
organismus a mění se i podle věku 
publika? 

KM: Představení jsme připravovali hlavně 
pro druhý stupeň, brali jsme to jako výzvu. 
Ale protože změny jsou v divadelním provozu 
na denním pořádku a několik prvních repríz 
jsme hráli pro stupeň první, za pochodu jsme 
některé věci upravili. Ale samotné nás pře-
kvapilo, kolik toho mladší děti bez problémů 
vzaly. 

Dětské publikum je často spontánní, jaké 
nejzajímavější situace nebo dotazy jste 
zatím zažili? 
JB: Asi nejvíc mi v hlavě utkvělo jedno z prv-
ních představení, které jsme hráli pro smíšené 
publikum. Vpředu seděl nižší první stupeň 
a  vzadu sedmá osmá třída a  zdálo se těž-
ké skloubit jejich divadelní nároky. Zatímco 
menší děti se královsky bavily, vzadu bylo po-
dezřelé ticho. Na konci představení si jdeme 
do publika plácnout s dětmi a poděkovat, že 
jsme to společně zvládli, ale já jsem dozadu 
původně vůbec nechtěl jít. O  to víc mě pře-
kvapila reakce těch starších dětí, když na nás 
začaly volat: „To bylo boží, my si chceme taky 
plácnout!“ 

Text: Aneta Filipová
Foto: archiv Ypsilonky Ilustrace: Shutterstock
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Soutěž vyhlašují a pořádají

Patron

Mediální partner 

Partneři Partneři

Záštita

Rodina  
Srdce s láskou darované



1/2019

Partneři

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 .

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 přihlá-
sit 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 zřej-
mé, 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 při-
hlášky 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 vlast-
ní 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).

 ■  Slavnostní 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 opráv-
něném zájmu.
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Zopakujme si pravidla 
5. ročníku soutěže, 
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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),

 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální odznaky s logem soutěže,
 ■   knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,
 ■   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.

Odměny pro školu/zařízení:
 ■ 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.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
 ■  třídenní relaxační pobyt v lázních 

Luhačovice pro 2 osoby ve 
čtyřhvězdičkovém boutique hotelu 
Radun,

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na muzikál.

2. 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 10 000 Kč), 

 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální odznaky s logem soutěže,
 ■  knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,
 ■   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.

Odměny pro školu/zařízení:
 ■ 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.

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 celého týmu na slavnostním 

setkání vítězů v historických 
prostorách Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR,

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

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ 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.

4.–10. místo:
(v obou kategoriích)

 ■ balíček s překvapením  
(ze sortimentu firmy OPTYS).

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Předseda PS PČR Radek Vondráček ocení 3 soutěžní týmy za mimořádnou podporu tradičních hodnot:

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.

 ■ 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,

 ■ 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, 
 ■ inspirační karty z dílny malířky 

Lucie Ernestové,
 ■ dvě vstupenky na muzikál.

 ■ 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.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ORIGINÁLNÍ DESIGN A TECHNICKOU TVOŘIVOST
 ■  účast celého kolektivu na slavnostním setkání vítězů v historických prostorách 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
 ■ 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,
 ■ originální odznaky s logem soutěže pro celý tým,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny pro všechny členy kolektivu.

Odměny pro školu/zařízení:
 ■ 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.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:
 ■ originální dárek z vamberecké krajky,
 ■ inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY PROJEKTU V ZAHRANIČÍ
 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,
 ■ knihy, CD nebo zpěvníky,
 ■ předplatné časopisu AGE,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,
 ■ originální odznaky s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,
 ■ sladké odměny pro všechny členy kolektivu.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:
 ■ inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové,
 ■ originální dárek z vamberecké krajky,
 ■ luxusní bonboniéra v dřevěné krabičce s motivem srdce.

Odměna pro školu/zařízení:
 ■ volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu.

ZVLÁŠTNÍ CENA 
PRO ŠKOLU ZA 
ŠKOLNÍ KOLO
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JAN SCHMID
předseda poroty, zakladatel  
a ředitel Studia Ypsilon

JIŘÍ LÁBUS
za Studio Ypsilon

MARTIN DEJDAR
za Studio Ypsilon

JAN JIRÁŇ
za Studio Ypsilon

JANA JENŠÍKOVÁ
za společnost ANTECOM,
vydavatele časopisu AGE

JAN VÍCHA
za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

ANNA MAJEWSKÁ
za společnost OPTYS, 
partnera časopisu AGE 

RADEK VONDRÁČEK
předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Porota 5. ročníku soutěže Srdce s láskou darované

Hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz
Nezávisle na hodnocení poroty soutěže Srdce s láskou darované probíhalo v termínu  
od 5. 2. do 15. 3. 2019 hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz, kde jsou uveřejněny 
všechny došlé příspěvky do soutěže. Tímto mohl kdokoli dát hlas tomu týmu, jehož  
práce se mu líbí. 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).

34 SOUTĚŽ | POROTA A HLASOVÁNÍ

Galerii vítězů a vítězných prací 5. ročníku soutěže  
Srdce s láskou darované přineseme v dalším vydání AGE. 
Sledujte také www.srdceslaskou.cz a facebook.com/srdceslaskou.



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

J

Do soutěže Srdce s láskou darované se dále zapojí:

Předsedou poroty je tvůrce
a zakladatel Studia Ypsilon Jan Schmid

Jan Schmid

Jiří LábusPetr VacekMartin Dejdar

Pavel Nový

Jan Jiráň

Jana SynkováJan Onder Petr Vršek

Srdce
 s  láskou darované
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Město VaMberk 
a MuzeuM krajky VaMberk

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

Otevřeno celoročně

Více na www.muzeumkrajky.cz.

Hrdí partneři
celostátní soutěže
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DuhoVá kočka – autorský obchoD Lucie ernestoVé

věnuje letošním vítězům soutěže Srdce s láskou darované  
nádherné hry a inspirační karty.

www. d uho va k o c k a . c z

Hrdí partneři
celostátní soutěže
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Jednou z akcí, kterou 
knihovny v konkurenci 
populárnějších médií svádí 
boj o zájem dětí, je Noc 
s Andersenem. Protože 
víme, že dnešní děti se do 
čtení moc nehrnou. Letos 
získala nového partnera 
– spolek Krajánek ve 
světě, vydávající dětský 
časopis Krajánek, jediný 
svého druhu zaměřený 
na multilingvní děti. Noci 
s Andersenem a všem do 
ní zapojeným přispěje 
řadou originálních 
materiálů, které využijí 
nejen při samotné akci. 
Třeba osloví i učitele 
češtiny.

Láska ke knížkám
je dar a čtení je velké dobrodružství



1/2019

39BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Časopis Krajánek, který je také partnerem ce-
lostátního projektu Srdce s  láskou darované, je 
přizpůsobený specifikům multilingvních dětí 
(hovoří dvěma a více jazyky) ve věku 5 až 10 let, 
které žijí s rodiči v zahraničí a češtinu prakticky 
využívají v  omezené míře v  rámci českých ko-
munit či smíšených rodin. Jeho autoři i čtenáři 
jsou roztroušeni po celém světě. V současnosti 
se na jeho tvorbě podílí krajané z šestnácti států, 
od téměř všech evropských přes USA, Turecko, 
Brazílii, Austrálii až po Nový Zéland, proto vy-
chází pouze v on-line podobě. 

Od samého počátku, kdy v  roce 2014 vznikl 
v  krajanském spolku v  tureckém Istanbulu, je 
dobrovolnou iniciativou. Všechny redaktorky, 
grafičky, ilustrátorky a korektorky, které Kraján-
ka tvoří, ho dělají ve svém volném čase a bez ná-
roku na honorář, často se svými dětmi.

„Hledaly jsme způsob, jak našim dětem pravi-
delně přiblížit české reálie a texty. Mnoho smíše-
ných rodin se totiž dostane do České republiky 
jen jednou do roka, a tak jsou možnosti, jak dě-
tem, zvláště takto malým, zprostředkovat češti-
nu v  podobě knih a  časopisů, často omezené,“ 
popisuje Ivana Kaςmaz, šéfredaktorka a  sama 
maminka dvou malých „krajánků“, jak jsou děti 
v  časopise nazývány. „Multilingvní děti mají 
v zahraničí při osvojování češtiny svá specifika, 
na která se Krajánek předně zaměřuje. Nezna-
jí některé české zvyky, hůře si rozšiřují českou 
slovní zásobu nebo mají problémy s výslovnos-
tí a  samotným čtením a porozuměním českým 
textům, které se u nich musejí speciálně pěstovat 
a rozvíjet, protože žijí obklopeny texty v jiných 
jazycích,“ dodává Lenka Kanellia, předsedkyně 
spolku Krajánek ve světě, který časopis zaštiťu-
je, a sama jedna z redaktorek. Texty tak vznikají 
dětem přímo na míru a není výjimkou, že jsou 
součástí výuky v českých školách v zahraničí.

Ty se ostatně často zapojují i  do vlastní Noci 
s  Andersenem: „Ve výběru pohádek nezáleží 
na zemi, ze které děti pocházejí; zvláště u  těch 
od Hanse Christiana Andersena, který hranice 
svého domova překročil již před mnoha lety  
a  je to vlastně takový ‚dánský krajánek‘. Stejně 
tak se děti v  zahraničí neliší od těch v  Česku.  
I na ně působí různé rušivé vlivy, jako jsou po-
čítače a tablety, které je od čtení odvádějí. Jsme 
proto rádi, že se Krajánek stal naším partnerem, 
protože významně přispívá k uchování českého 
jazyka a rozvoji čtenářské gramotnosti vůbec – 
navíc v  oblastech, kde to čeština nemá jedno-
duché,“ říkají autorky dnes už mezinárodního 

projektu Noc s  Andersenem Hana Hanáčková 
a Mirka Čápová.

Materiály a celé číslo, které vyjde 1. března, tak 
tentokrát bude univerzální pro všechny děti. 
„Knihy a  knihovny jsme záměrně zvolili jako 
téma březnového Krajánka. Čtení, literatura 
a Noc s Andersenem se tak budou prolínat ce-
lým číslem, od básniček, písniček, hrátek s češ-
tinou přes rozhovor až po komiks. Kromě toho 
připravujeme i sadu speciálních příloh, které po-
mohou u dětí rozvíjet lásku ke knihám. Budou 
si moci vyrobit speciální sadu knižních záložek 
nebo vyplnit stránku do čtenářského deníku – 
všechny materiály včetně ilustrací jsou originál-
ně tvořené a volně ke stažení,“ vysvětluje Lenka 
Kanellia a  dodává, že společným cílem obou 
projektů je podporovat čtenářskou gramotnost, 
propojit děti po celém světě a přiblížit jim kou-
zelný svět, který se skrývá v  literatuře ve všech 
jejích formách.

Ve spolupráci s Krajánkem  
zpracovala Jana Jenšíková

Foto a ilustrace: archiv Krajánka

Noc s Andersenem letos 
proběhne 29. března 

v knihovnách a dalších 
vzdělávacích institucích 

v České republice i za jejími 
hranicemi již po devatenácté.

Časopis Krajánek si můžete 
stáhnout zdarma na 

www.krajanekvesvete.cz/
casopis-krajanek/ 

Ilustrace v pozadí: Shutterstock

<
Stránka 
z březnového 
vydání časopisu 
Krajánek
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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 

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

| Rozvrhy a suplování | Jídelníček | Osvětová videa 
| Nabídka kroužků  | Jízdní řády | Fotogalerie
| Informace pro rodiče | Akce školy | Preventivní videa
| Mapa školy | Dotazníky | Formuláře

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO
POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE

Co nejvíce školy oceňují 

na ÁMOS VISION?

• Úsporu času 

• Denní aktualizaci obsahu

• Jednoduchost ovládání

• Vysílání prevence

Realizace ÁMOS Vision 
na ZŠ Ohradní, Praha 4

Zapojeno 

již 50 škol!
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Australská 
„škola vzduchem“ 
Město Alice Springs, ležící blízko geografického středu Austrálie, je 
známé nejen svými tropickými teplotami a vysokým procentem 
původního domorodého obyvatelstva, Austrálců (nebo také 
Aboriginců). Najdete tu také School of Air neboli rádiovou 
školu či také školu vzduchem. Je to údajně největší jednotřídka 
na světě, která svou speciální formou výuky zajišťuje vzdělávání 
dětí ve všech odlehlých oblastech Austrálie. Jejích aktuálních  
119 žáků je roztroušeno na 1,3 milionu kilometrů čtverečních,  
tedy území třikrát větším, než je například Německo. 

Tuto formu výuky 
přiblížil před lety 

populární australský 
televizní seriál Skippy. 
Popisoval dobrodružné 

příběhy ochočené 
klokanice Skippy a jejího 

kamaráda Sonnyho 
Hammonda, syna strážce 

fiktivního australského 
Waratažského národního 
parku na tichomořském 
pobřeží Nového Jižního 

Walesu. 
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Děti z  dobytkářských farem, z  domo-
rodých komunit nebo ty, které žijí v od-
lehlých národních parcích a jiných zapad-
lých koutech vnitrozemí, se tu učí pomocí 
rádiově přenášeného signálu. Některé z  nich 
mohou žít až 1000 kilometrů od školní budovy! 
School of the Air zajišťuje vzdělávání sedmi roč-
níků, v nichž jsou žáci od 4,5 roku do 13 let. Po 
jejich absolvování mohou děti pokračovat pro-
střednictvím intenzivního korespondenčního 
kurzu nebo na internátní škole. School of Air 
dnes zaměstnává třináct učitelů, kteří obstaráva-
jí nejen standardní výuku, ale v době prázdnin 
musí terénními vozidly objet všechny své žáky, 
aby s  nimi byli i  v  osobním kontaktu. Najezdí 
tak prý přes 50 tisíc kilometrů ročně.

Pár historických zajímavostí
Již v  roce 1920 byly v  Austrálii založeny první 
školy korespondenčních kurzů, které izolo-
vaným dětem zprostředkovávaly výuku. Tato 
myšlenka se ujala na základě zkušeností Létají-
cí lékařské služby, jež pro svou práci využívala 
vysílání na vlastní rádiové frekvenci. Myšlenka 
„školy po drátě“ se ujala a  rozšířila právě s  její 
pomocí. 

Od druhé světové války začaly probíhat nejdříve 
nepravidelné experimentální hodiny a  v  červ-
nu 1951 zahájila provoz první stanice School of 
the Air přímo ze srdce australského kontinentu, 
z  Alice Springs. Trvalo však poměrně dlouho, 
než se podařilo celý systém výuky dovést k do-
konalosti.

Nová éra školy vzduchem začala v roce 2004 se 
„satelitním věkem“, kdy byly definitivně zavr-
ženy archaické vysílačky, které rušilo i  počasí 
a často bývaly rozbité. 

Jak funguje škola na dálku
Dnes je po celé Austrálii 16 rádioškol, a zatímco 
většina z nich stále operuje na frekvencích Lé-
tající lékařské služby, škola v  Alice Springs má 
svou vlastní frekvenci. Výuka ovšem už neprobí-
há jen přes vysílačku. Každý žák musí mít k dis-
pozici speciální studijní místnost, která funguje 
jako třída, a jednoho rodinného příslušníka, vět-
šinou matku, která pomáhá jako domácí učitel. 
Žák dostává studijní materiály poštou dvakrát 
do týdne. Ty pak po vyplnění opět pošle ke kont-
role svému třídnímu učiteli. A věřte, že i na váhu 

se jedná o pěkně těžký balíček. Měli jsme mož-
nost si ho vlastnoručně potěžkat. Dnes se použí-
vá také internet, který v tomto ohledu znamenal 
obrovský průlom. Školní vysílání se uskutečňuje 
dvakrát týdně půl hodiny s celou třídou a deset 
minut při individuální výuce učitele a žáka. 

Mimo to mají děti možnost vidět svého učitele 
dvakrát do roka. Jednou při výročním „sra-
zu školy“ v  Alice Springs, akci plné her, 
určené především k seznámení s ostatními 
spolužáky. Podruhé pak každý z  učitelů 
navštíví své žáky u nich doma.

Měli jsme možnost prohlédnout si dvě funkční 
vysílací studia za skleněnou stěnou. Seděli jsme 
spolu s dalšími návštěvníky na židlích z jedné její 
strany a vyučující za počítačem na straně druhé. 
Jeho výklad pečlivě sledují kamery a  přenášejí 
ho do stovek kilometrů vzdálených míst. Vyu-
čují se nejen všechny základní předměty, ale i tě-
lesná výchova, tedy spíše takový relaxační stre-
čink. Žáci mají sestavené rozvrhy, které pečlivě 
dodržují. A učitel může přepínat obraz a zvuk na 
sebe, na celou skupinu nebo na jednotlivé žáky, 
jak zrovna potřebuje. Výuka rozhodně není jed-
noduchá; měli jsme možnost vidět závěr jedné 
z hodin fyziky a zvládnout vyučovanou látku by 
dnes měla asi problém většina z nás.

Text a foto: Jana Pešavová 
Ilustrace: Shutterstock

Nejslavnější učitelkou 
tu byla sama královna 

Alžběta, která vedla jednu 
z hodin při své návštěvě 
Rudého centra Austrálie 

v roce 1973.

Australská vláda má na vzdělávání dětí v odlehlých místech skutečný zájem. 
Kdo žije dál než 50 kilometrů od nejbližší školy, dostává od státu vybavení v hodnotě až 80 tisíc 
australských dolarů, aby mohl studovat a získat základní, případně středoškolské vzdělání. 
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Podle čínského Vepře by měl přinést pohodu i hojnost

Rok 2019 je rokem Merkura

Pátým únorem začal nový čínský rok. Skončil věrný a oddaný Pes, který měl 
prověřit stejnou kvalitu v našich vztazích. A začal rok Vepře. Prý by to měl 
být šťastný, pohodový rok, který nám přinese i nějakou tu hojnost, pokud 
vystoupíme z komfortní zóny a něco pro to uděláme... Tak pojďme něco dělat! 
Přeji 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 může-
me všechno vyléčit, propojit a dát životu smysl. 
Dovolte si spojit se 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 přeži-
té. Jenom ukončením starého se otevřeme no-
vému. Ryby jsou velmi niterné, takže se to týká 
především našich nevhodných životních mode-
lů, 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 no-
vého.

JARNÍ ROVNODENNOST
Slunce vstupuje do znamení Berana 
20. 3. 2019 ve 22:59 
Motto: Staré skončilo, nové začíná.

Výzva období Berana (20. 3. ‒ 20. 4.)
Toto je čas nových začátků. Ať už odkládáte co-
koliv, začněte nyní. Základem jakéhokoliv tvo-
ření je objevit své jedinečné dary. Je to vždycky 
něco, co vám přináší radost a nadšení. Vytvořte 
si vizi svého tvoření na celý rok a začněte konat.

ÚPLNĚK
Slunce v Beranu, Luna ve Vahách 
21. 3. 2019 ve 2:43
Osa Beran‒Váhy je osou já a  ty. Beran přináší 
sílu a Váhy lásku. Takže je to o nás, našem nad-
šení a síle a současně o tom, jak se vztahujeme 
k druhým lidem, k partnerovi, k lásce. Jde o to 
najít rovnováhu a  udržovat postoj „win-win“. 
Já jsem vítěz, ty jsi vítěz. Objevit a  projevovat 
svou sílu i v konfrontaci s druhými. Vytvořte si 
podpůrné prostředí pro svou seberealizaci. Čas 
pro zvnitřnění se a nalezení klidného místečka 
uvnitř sebe. Z vlastního středu pak můžeme po-
hnout vesmírem a bude to vidět.

Afirmace: Nalézám rovnováhu ve svém konání. Já 
jsem vítěz, ty jsi vítěz. Miluji svou sílu. Inspiruji 
druhé. Síla je láska.

NOVOLUNÍ
Slunce i Luna v Beranu 
5. 4. 2019 v 10:50
Beran nám přináší silný impulz tvořit a realizo-
vat se. Možná se s tímto beraním nábojem spo-
jíte právě teď v čase novoluní. Kosmická síla se 
nás snaží aktivovat do nových začátků, projektů 
nebo znovuobnovení dřívějších aktivit. Je čas 
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zjistit, v čem se chcete realizovat. Pokud to víte, 
tak vám to nyní půjde skvěle. Plujte s beraním 
aktivním proudem. Donese vás k  radostným 
činnostem, k věcem, které ve vás vzbuzují nad-
šení. Dovolte si najít svou radost! Ale nenuťte 
se k velkým výkonům, když to nejde přirozeně, 
nýbrž zůstávejte koncentrovaní na to, co chcete!

Afirmace: Vím, co chci. Jdu vpřed. Jsem jedineč-
ný/á. Dělám, co mě baví a naplňuje.

ÚPLNĚK
Slunce v Beranu, Luna ve Vahách 
19. 4. 2019 ve 13:12
Druhý úplněk ve Vahách v  tomto roce! Tedy 
šance stát se mistrem v  hledání rovnováhy ve 
vztazích s druhými. Rovnováha ve vztazích za-
číná vaší vnitřní rovnováhou a harmonií. Najít 
vyváženost mezi svou mužskou a ženskou strán-
kou je důležitý základ nejen partnerských vzta-
hů. Harmonie mezi naší levou a pravou částí je 
také klíčem k nalezení tvůrčí síly a seberealizace. 

Afirmace: Jsem ve svém středu. Realizuji sebe 
sama. Projevuji svoji sílu laskavě. Žiji s  radostí 
a nadšením.

Slunce vstupuje do znamení Býka 
20. 4. 2019 v 10:55
Motto: Po nadšeném začátku přichází klid.
Témata znamení Býka:
Klid, zakořeněnost, domov, místo, kde se cítím 
dobře, hojnost, zem, půda, hmota, zodpověd-
nost, sebeocenění, umět si užívat, schopnost říct 
životu ano.

NOVOLUNÍ
Slunce i Luna v Býku 
5. 5. 2019 v 0:45
Ideální čas otevřít se hojnosti a  lásce na všech 
úrovních. Vhodné je meditovat nad opuštěním 
starých přesvědčení, která nám brání žít radost-
ně. Vnímat svou skutečnou hodnotu. Ocenit 
krásu světa. Umět si vychutnat život.

Afirmace: Otvírám se bohatství a lásce. Jsem klid-
ný/á a  vyrovnaný/á. Starosti mě samy radostně 
opouštějí.

ÚPLNĚK
Slunce v Býku, Luna ve Štíru 
18. 5. 2019 ve 23:11
Osa Býk‒Štír je především o transformaci hmo-
ty. Najít k  hmotnému světu správný poměr. 
Umět stát nohama na zemi a znát hodnotu věcí 
i  sebe sama (Býk) a  současně nelpět a umět se 
povznést k  duchu (Štír/Orel). S  vědomím ko-
nečnosti a pomíjivosti všech věcí (kvalita Štíra) 
se pak můžeme snáze naladit na hojnost, krásu, 
lásku a umění ve všech jeho formách včetně nej-
vyššího umění ‒ užívat si život (kvality Býka). 
Harmonie a  schopnost vychutnávání si (Býk) 
se spojuje s intenzitou, hloubkou až naléhavostí 
(Štír). Zaměřte se na harmonické zvládání svých 
emocí a dovolte si prožívat to dobré. Věřím, že 
i okolní příroda nás bude těšit svým barevným 
životem.

Afirmace: Žiji naplno. Otvírám se hojnosti. Ce-
ním si sebe sama. Ve všem nalézám tu správnou 
míru. Dovoluji si prožívat rozkoš a radost.

Slunce vstupuje do znamení Blíženců 
21. 5. 2019 v 9:59
Motto: Po nalezení vlastní zodpovědnosti přichází 
odlehčení a humor.
Témata znamení Blíženců:
Humor, lehkost, hravost, schopnost nebrat vše 
tak vážně, komunikace, informace, umění se 
učit, logika, praktičnost, přizpůsobivost.

NOVOLUNÍ
Slunce i Luna v Blížencích 
3. 6. 2019 ve 12:02
Čas sloučit vnitřní rozpory a najít uspokojivé ře-
šení vycházející z vnitřní celistvosti. Blíženci nás 
učí lehkosti a  nadhledu. Chceme-li žít šťastně, 
je třeba umět pracovat se svou myslí, se svými 
mentálními postoji. Správným způsobem myš-
lení pak korigujeme své emoce. Například ty ne-
gativní opouštíme a vyměňujeme je za pozitivní. 
Novoluní v  Blížencích je pro to jako stvořené. 
Věnujme tomu krátkou meditaci a možná v srd-
ci podpořme lidi, kteří to nejvíce potřebují.

Afirmace: Mám zdravou mysl. Žiji s lehkostí a ra-
dostí. Jednám moudře. Jsem celistvý/á. Jsem hu-
mor sám.

Text a ilustrace: Květoslava Kolouchová
www.pracenasobe.cz
www.kalendarsily.cz 

Co nás čeká v tomto roce
Měli bychom prohlédnout 
své iluze a naučit se 
správně používat svou 
mysl a pozornost. 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. Výzva roku je vidět 
širší souvislosti a správně 
komunikovat. Se sebou, 
se svým nitrem a následně 
s druhými lidmi. Dva 
dlouhodobé aspekty 
působící skoro celý rok mají 
tyto vlivy: 
1. Člověk by si měl ujasnit, 
čemu věří, co je skutečně 
pravdivé. Možná se mu 
zhroutí nějaké představy 
a iluze. 
2. Také by měly skončit 
určité negativní vlivy 
z minulosti. Měli bychom 
ukončit staré záležitosti, 
třeba i staré rodové 
a rodinné vzorce, uzdravit, 
ukončit, poděkovat a jít dál.
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Madeirová vajíčka
Ačkoliv tato technika zdobení velikonočních vajíček nepatří mezi tradiční, je velmi efektní  
a při troše cviku i relativně jednoduchá a určitě ji zvládnou i větší děti.

Budeme potřebovat: vyfouknutá vajíčka, hobby vrtačku s nástavci, 
bílé a barevné voskovky, špendlíky s kovovou hlavičkou, aromalampu 
na rozehřívání vosku, tužku.

1

Jako první si vyvrtáme malou kulatou frézkou dírky. Vajíčko držíme 
pevně v dlani, vrtáček (o síle 1mm) přiložíme kolmo k vejci  
a vyvrtáme malou dírku. Hlavně příliš netlačíme.

Na vyfouknuté, osušené a odmaštěné vajíčko si měkkou tužkou  
naznačíme linie vzoru a jednotlivé dírky. Pro začátek raději méně  
než více.

2

Dírka se dá kroužením vrtáčku zvětšit do požadovaného tvaru.  
Můžeme použít i diamantovou frézku k vyřezání lístků, srdíček apod.

3 4
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Vyvrtané vejce pak namočíme na cca 1 hodinu do roztoku Sava 
Perex a vody (1 díl vody a 1 díl Sava). Blanka uvnitř vejce, která po 
okrajích vyvrtaných dírek zůstane, se v roztoku rozpustí. Také se 
takto zbavíme čar od tužky a případného razítka.

V aromalampě si rozpustíme bílou voskovku a pomocí špendlíku 
s kovovou hlavičkou malujeme slzičky a tečky okolo vyvrtaných 
dírek.

5 6

Na www.youtube.com/c/optysspolsro 
se můžete podívat na inspirativní videa 
pro své tvoření.

Tip:  Nemusíme vrtat jen bílá vajíčka, hezká jsou  
i hnědá, která ozdobíme bílou a hnědou  
voskovkou – budou vypadat jako perníková. 
 
Vaše redakce AGE a kreativní Optys

Hobby vrtačku a další 
materiál si můžete 
objednat na e-shopu 
www.optys.cz
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Lámete si hlavu, jak udělat radost svým blízkým?
Nechte si pro ně vyrobit originální dárek s vlastním nápisem! 
Ať už to bude luxusní bonboniéra, dřevěný blok nebo třeba medaile. 
Kreativ Optys přichází s širokou nabídkou originálních dárků. 
Více na
www.kreativoptys.cz

VĚŠÁKY NA MEDAILE

Velmi oblíbený produkt. Jsou vyráběny z 6mm překližky 
ve variantách jednořadé až čtyřřadé
provedení. Vhodné k domalování a dekoraci.
Můžete doplnit vlastní text, motto nebo citát
a vybrat siluetu sportovce nebo variantu 
s názvem sportu či jménem sportovce.

MEDAILE NEJEN PRO ŠKOLNÍ SOUTĚŽE

Výběr z 20 druhů motivů ke sportovním i jiným příležitostem. 
Jsou vyrobeny z 3mm překližky, která je pro 1. a 2. místo 
jednostranně glitrovaná. Součástí každé medaile je stužka 
s trikolorou. V nabídce jsou dvě velikosti – průměr 11 cm a 7 cm. 
Rádi zpracujeme i vaše originální zadání.



DŘEVĚNÉ BLOKY

Nejrůznější designy – se znamením zvěrokruhu, glitrované, se zvířaty, táborové, 
s mandalami, se zrcátkem… Obálky bloků jsou vyrobené z přírodní překližky. 
Vyrábí se ve formátu A6 s obsahem 80 listů (40 listů linkovaných a 40 listů tečkovaných).
Bloky můžeme personalizovat.

Širokou nabídku dárků k různým příležitostem naleznete na www.kreativoptys.cz

DŘEVĚNÉ KRABIČKY

Originální dárkové krabičky s belgickými pralinkami
potěší každého. Navíc s vlastní personalizací – vzkazem, jménem 
nebo oslovením, to je přidaná hodnota netradičního dárku. 
Krabičky lze koupit i samostatně. Vybírat můžete z více variant
povrchové úpravy i více tvarů.

Dárkové předměty



Věda, technika a vzdělávání zblízka.

8000 výtisků do škol, � rem 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 sou-
vislosti 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 zasílá-
ním 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.



Lis na papír 
Big Shot

• vyřezávací šablony
• embosovací kapsy
Široká	nabídka	sezonních	i	celoročních	motivů

Obj.	č.:	4090900416

Na	www.youtube.com/c/optysspolsro	
se	můžete	podívat	na	naše	výuková	a	inspirační	videa.

3 128 Kč
cena s DPH

www.optys.cz
v sekci Výtvarné potřeby – Práce s papírem – Lis na papír, Big Shot

Ceny již 
od 35 Kč



•	 domky .................................................................obj.	č.	10392,	10393	
•	 	vrabci ..................................................................obj.	č.	10146,	10153
•	 	plot ..................................................................................obj.	č.	10322
•	 	kytičky ................................................................obj.	č.	10427,	10018
•	  stojan ..............................................................................obj.	č.	10364
•	 špachtle ................................................................obj.	č.	4030600128
•	 papír „dřevo“ ....................................................................obj.	č.	7570
•	 kokosové vlákno zelené ......................................obj.	č.	8011205108
•	 	akrylové barvy, látkové stužky a krajky, gáza
•	 lepidlo, tavná pistole

Všechen	materiál	naleznete	na

www.optys.cz
v	sekci	Výtvarné	potřeby

Postup: 	Domky	polepíme	papírem	s	motivem	dřeva	
pomocí	PVA	lepidla	a	na	jejich	střechu	připevníme	
tavnou	pistolí	špachtle.	Dřevěné	výřezy	nabarvíme	
akrylovými	barvami	a	nalepíme	na	domeček.	Ten	
poté	připevníme	na	podstavec.	Dozdobíme	látkovými	
stužkami	či	krajkami,	gázou	a	kokosovým	vláknem.		
Na	závěr	případně	přilepíme	dřevěný	plot	a	máme	
hotovo.

Jaro je tu!


