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Nekonečný 
začátek
Osmnáct rozhovorů přináší osmnáct různých příběhů. 
Těžko hledat nějakou jednotící linku mezi prací fotba-
listy, herečky, novináře, aktivisty, typografky a dalších. 
Nicméně při čtení jejich vyprávění se často ukáže, že ho-
voří o nečekaných začátcích. Někdy je to každodenní ji-
nakost práce při pomáhání druhým, jindy třeba vstupo-
vání na nevyzkoušený terén.

Například Petr Ludwig popisuje, jak se rozhodl pro-
razit na americkém trhu se svým knižním bestsellerem 
(v Česku se prodalo více než sto tisíc knih) Konec prokras-
tinace. Z jeho slov je patrné, jak dramaticky se česká a ame-
rická literární scéna liší. Bez tvrdé práce, nápaditosti, ale 
i štěstí by na obří scéně nikdy neuspěl.

Nový začátek si nenaplánoval někdejší legendární fot-
balista Karel Poborský, ale přesto přišel. Před lety jej za-
stihl zápal mozkových blan. Léčbu odkládal a k lékaři za-
šel až ve chvíli, kdy se mu hůř mluvilo a otékaly mu rty. 
Když přišel na kontrolu, ztratil na chvíli vědomí. „Najed-
nou nic, blik, vzbudím se na posteli. A kolem mě lítali 
lidé, strašně moc lidí. A mně ochrnul celý obličej,“ vy-
práví Respektu. A pokračuje: „Zůstal jsem asi tři týdny 
na kapačkách na silných antibiotikách, pak jsem chodil 
na masáž obličeje a pomalu se mi pohyblivost vracela. Asi 
do tří měsíců se obnovila a snad jsem bez následků. Dok-
torka mě strašila, že kdybych přišel o den dva později, tak 
mohlo být po mně.“

V tomto speciálu rozhovorů najdete kromě zmiňova-
ných pánů například krajinnou architektku Milotu Sido-
rovou, podnikatelku s dětským oblečením Petru Plemlo-
vou, herce Josefa Trojana, šéfkuchařku Janu Bilíkovou, 
novináře Jindřicha Šídla či dokumentaristy Víta Klusáka 
a Filipa Remundu.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 

Erik TabEry
šéfredaktor
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Takový normální 
tělocvikář 
Když v druhé půlce devadesátých 
let přestoupil jako jeden z prvních 
Čechů do nejvyšší anglické fotbalové 
ligy, byl Karel Poborský, bez znalosti 
jazyka, pro spoluhráče „ten jouda 
z Východu“. Později se naučil nejen 
anglicky v Manchesteru United, ale 
také portugalsky v Benfice Lisabon. 
V Česku má dnes tento bývalý hráč 
důležitou misi - vychovat pro český 
fotbal talenty, kteří tu zůstanou 
a neskončí po prvním kopnutí 
do ligového míče. S překvapením 
zjistil, že začít musí od kotoulů.
katEŘ I na šafaŘÍkoVá, tomáš L I n Dn E r
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o fotbalovém mistrovství Evropy 1996, kde 
Česko senzačně skončilo druhé, jste ze Slavie 
Praha přestoupil do slavného Manchesteru Uni-
ted. Jaké to bylo, ocitnout se jako jeden z prv-
ních Čechů v anglické lize?

Byl to obrovský skok, obrovská změna. Hlavně v tom, že 
jsem neuměl anglicky, což byl masakr. Já se ve škole ještě 
učil rusky a angličtinou jsem byl nepolíbený. Takže první 
dojem, který jsem zanechal, byl asi dost špatný. Protože 
jsem nemluvil, tak jsem pro ostatní kluky byl „ten jouda 
z Východu“. Naštěstí fotbalově věděli, kdo jsem, protože 
Euro 1996 se hrálo v Anglii, a i díky tomu jsem se ostatně 
do Manchesteru dostal.

To vám někdo řekl, že jste „jouda z Východu“?
Jejich reakce byly vesměs velmi vřelé, brali mě jako sobě 
rovného, ale já jsem to tak cítil, byl to můj vnitřní pocit, 
protože jsem nebyl schopný slovně se vyjádřit. Proto jsem 
použil tenhle termín.

Měl jste tlumočníka? Jak jste se domlouvali 
na tréninku?

Tlumočníka jsem měl jen první měsíc, pak jsem se ob-
čas domlouval rukama nohama. Unikl mi začátek a těžko 
jsem to pak doháněl. Chodil jsem s kluky samozřejmě 
do hospod nebo na tenisové turnaje, ale když se nemůžete 
vyjádřit, tak si vás spolubydlící někam zařadí.

Pamatujete si na svůj první den v Manchesteru? 
Pršelo? Po anglicku?

Pamatuju! Musím říct, že zrovna svítilo slunce. Byl jsem 
tam na všech možných zdravotních testech, což je poslední 
krok před podepsáním profesionální smlouvy. Utkvělo mi 
v paměti, že se všichni strašně divili, že za sebou po dvaceti 
letech ve fotbale nemám žádnou operaci. Později jsem zjis-
til, že tamní hráči byli oproti nám dobití jak koně.

Zažil jste v anglii něco jako kulturní šok, napří-
klad ve vztahu mezi hráči nebo ve vztahu tre-
nérů k hráčům?

Byla a je tam mnohem větší konkurence. Od toho se odvíjí 
všechno, princip trénování, přístup k fotbalu jako tako-
vému. Když jsem odcházel, razil se v Česku trend „nejez 
bílé rohlíky, uškodí ti, nesmíš si dát klobásu, zabije tě“. 
Na hřišti jsme ve Slavii museli být už půl hodiny před 
tréninkem a zůstat hodinu po tréninku. V Anglii začí-
nal trénink v deset dopoledne a někteří kluci přijížděli 
na hřiště ve tři čtvrtě na deset ještě na masérském stole, 
jiní cestou na hřiště, což bylo tak deset metrů od šatny, 
dojídali tousty se slaninou. Pro mě to v té době bylo něco 
úplně nepřijatelného. Tady doma nám tvrdili, že tohle 
přece není profesionální.

V Anglii bylo jediné měřítko – a tím byl zápas. S Man-
chesterem jsme hráli dvakrát, někdy třikrát za týden a kaž-
dého zajímal výsledek a jenom výsledek. V podstatě se ne-
trénovalo, jen trochu mezi těmi zápasy. Já jsem byl na hřišti 
vždycky hodinu před tréninkem, někdy jsem pomalu ode-
mykal šatny s uklízečkami, zůstával jsem po zápasech 
a trénoval, protože jsem se snažil být pořád stoprocentně 
připravený. Když jsem odcházel z Manchesteru, tak mi 
trenér Alex Ferguson říkal – a cítil jsem z něj, že to myslí 
upřímně –, že většího profesionála v klubu neměl.

Proč byla pravidla v anglické lize víc uvolněná?
Protože tam je na každý post jeden hráč, za ním silný ná-
hradník a za náhradníkem ještě třetí kvalitní hráč třeba 
z reprezentace do jednadvaceti let. Konkurence je maxi-
mální. Když v neděli někdo zápas nezvládne, tak dostane 
druhou šanci, ale třetí už ne. Jestli půjde mezitím do po-
silovny a zvedne po tréninku navíc stokrát činku, to bylo 
každému jedno. Tady v Česku bylo třeba z osmi dobrých 
fotbalistů sestavit jedenáctku, takže tři hráče museli tre-
néři vypiplat a o ty dobré hodně pečovat. Třeba jim cho-
dit v deset zhasínat do hotelu, aby se před zápasem dobře 
vyspali.

V Manchesteru nebyla, což mě překvapilo, také vůbec 
regenerace. V Česku měl v té době každý klub jednoho 
dva maséry, místnost s vanami, sauny... V Anglii jsem při-
šel do omlácené šatny s lavicemi, věšáky přibité na zdi, je-
den šlapal přes druhého, tři sprchy a to bylo všechno. Tak 
vypadal nejlepší klub na světě.

Prožíváte kvůli Man-
chesteru United jinak 
brexit?
Musím říct, že se o  tom 
doma bavíme, protože 
v  Anglii máme přátele, 
jak Čechy, tak Angličany. 
A  mám pocit, že mnozí 
lidé si při hlasování v re-
ferendu neuvědomovali, 
že se to může proměnit 
v něco fatálního, co dneska 
Anglie, myslím si, už ani 
nechce a neumí z toho vy-
couvat zpátky.

Všichni se  
divili, že za se-
bou nemám 
po dvaceti  
letech ve  
fotbale žádnou 
operaci. Tamní 
hráči byli oproti 
nám dobití jak 
koně.

p
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HoZEný Do VoDy
Dala vám anglie něco jiného než „jen“ možnost 
hrát pro elitní klub?

Dospěl jsem. Byl jsem hozený do vody a musel jsem pla-
vat. Tady v Česku jsem s každým klubem šel výš a výš 
a kluby se o mě staraly. V Anglii jsem najednou skočil 
do absolutní špičky. Sportovně jsem tam patřil, ale rychle 
mi došlo, že když se přizpůsobím, tak to bude málo, pro-
tože přizpůsobit se znamená vyrovnat se jim, a na to mají 
dost Angličanů, k tomu nepotřebují cizince. Věděl jsem, 
že se tam udržím, jen když budu ještě lepší.

Já měl tu smůlu, nebo možná to štěstí, že na mém po-
stu hrál tehdy velmi mladý David Beckham. V té době 
začal chodit s jednou ze členek skupiny Spice Girls a ta 
jeho hvězda, nejen sportovní, letěla strašně nahoru. Klub 
s ním podepsal novou smlouvu, dokonce se stal jeho tváří, 
přitahoval byznys. A mně záhy došlo, že přes něj nemám 
šanci se prosadit. A že jestli chci hrát fotbal, budu mu-
set odejít. Šel jsem za trenérem Fergusonem, chvíli jsme 
spolu řešili nabídky z menších anglických klubů a nako-
nec jsem po roce a půl přestoupil do Benfiky Lisabon. To 
angažmá jsem vzal trošku sebevědoměji, ukázalo se to 
jako dobrá volba.

byl jste v benfice Lisabon a potom v Laziu Řím. 
Dostala se vám některá z těch zemí pod kůži?

Musím říct, že Manchester, kde z měsíce dvacet dní prší, 
se dostane hodně pod kůži. Když konečně zasvítilo slunce, 
tak začala letní fotbalová pauza a my jsme odlétali pryč 
na dovolenou. Lazio a Benfica byly o něco lepší, hlavně 
Benfica. Bydlel jsem ve městě Cascais, což je asi třicet 
kilometrů od Lisabonu. Na pláž Atlantiku jsem to měl 
asi dvě stě metrů, třicet stupňů jedenáct měsíců v roce, 
výborné jídlo, i život mimo fotbal stál za to. Zůstal jsem 
tři roky, naučil se řeč a strašně si to užíval. I klub mě re-
spektoval. Hned po půl roce jsem byl vyhlášen nejlepším 
cizincem v celé lize, takže i sportovně se dařilo. Na Por-
tugalsko vzpomínám opravdu rád.

Měl jste šanci poznat země, kde jste hrál? Jak 
moc jsou fotbalové hvězdy izolované od země 
a společnosti, ve které hrají?

Poznáte je velice málo, na nějaké cestování musíte v pod-
statě zapomenout. V Itálii jsem hrál dva roky a v té době 
jsem v Římě jen dvakrát zašel do města. A to jsem více-
méně utíkal, schovaný v čepici a za slunečními brýlemi. 
Nešlo to. Italové jsou naprostí šílenci do fotbalu. První mě 
poznal na ulici, ihned se chtěl fotit a najednou se seběhlo 
sto lidí a všichni se chtěli fotit. Já na tohle úplně nejsem, 
takže jsem se zařekl, že do města už nepůjdu. Prožil jsem 
tam dva roky jen na hřišti a doma.

Dohnal jste to po skončení kariéry?
Abych pravdu řekl, tak úplně ne. Když někam mířím, 
tak spíš do Asie, protože se rád potápím. Takže dovolené 
směruju spíš na druhou stranu, na Bali, Sulawesi, Male-
divy, kde jsou velké ryby, teplé moře a dobrá viditelnost.

Jak ty dlouhé roky v ci-
zině změnily vaši osob-
nost?
To je hrozně těžká otázka, 
protože nevím, jak by to 
vypadalo, kdybych do ci-
ziny neodešel. Určitě mi 
to umožnilo jistý nadhled 
nad životem, měl jsem 
možnost vydělat peníze, 
a  ty vás relativně osvo-
bodí. Nemám takové ty 
existenční problémy. Za-
žil jsem spoustu věcí, 
mám hodně kamarádů, 
poznal jsem spoustu zná-
mých osobností, lidí, kteří 

něco opravdu umějí. Mám možnost se s nimi potkávat, 
bavit.

Z Lazia jste se vrátil zpět do Česka, do Sparty. 
Proč? Dařilo se vám, měl jste nabídky z velkých 
týmů a na první dobrou by si člověk řekl, že zů-
stanete v cizině, co nejdéle to půjde.

Končil jsem v Laziu ve chvíli, kdy klub skoro zkrachoval, 
museli ho zachránit věřitelé, a mě to táhlo domů. Takže 
jsem automaticky zvolil přestup do Sparty, která mi dala 
docela dobrou nabídku.

Co vás tak táhlo domů, že jste jako váš kamarád 
Pavel Nedvěd nezůstal v zahraničí?

Pavel Nedvěd je dneska dvojka v Juventusu, v  jednom 
z nejlepších klubů na světě. Kdybych dostal podobnou na-
bídku, tak bych ji samozřejmě zvažoval. Je pravda, že my 
děláme jen fotbal, a když se vrtneme jinam, po konci ka-
riéry, tak je z toho spíš průšvih. Je pro nás nebezpečné dě-
lat něco jiného… Já nevím, převládla rodina, která chtěla 
mermomocí domů.

Jak jste myslel to, že pro fotbalistu je nebez-
pečné dělat něco jiného než sport?

Mám fotky, jak už ve svých dvou letech běhám za mí-
čem po parku. V podstatě to děláte absolutně celý ži-
vot a  pak je vám nějakých plus minus pětatřicet, 
sportovní život fyzicky končí. Jen několik málo fot-
balistů má gympl, pár odvážlivců vejšku, ale dr-
tivá většina má jen základní vzdělání. Život fotba-
listy je relativně dobře placený, ale spousta kluků 
není finančně gramotná, jim nedochází, že si na kaž- 
dém tréninku můžou otočit koleno a v ten den pro ně 
všechno končí. Drtivá většina nemá finanční rezervu. Jen 
málo hráčů dokáže vydělat tolik, že se po konci kariéry 
můžou válet na gauči, a ono to tak stejně nefunguje, pro-
tože čím víc vyděláváte, tím víc utrácíte. Většina začne 
podnikat, protože jít někam se zaměstnat, to je na první 
dobrou pod úroveň. Přitom podnikání nerozumějí, ne-
znají rizika, a často v tom proto finančně „zahučí“.

Jen několik 
málo fotbalistů 
má gympl, pár 
odvážlivců 
vejšku, ale 
drtivá většina 
má pouze 
základní 
vzdělání.
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„Vlasy jsem začal zkracovat už v Manchesteru, trenér mi říkal pořád dokola: ,Ostříhej se, ostříhej se...‘“
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Zažil jste obrácený kulturní šok, když jste se 
po letech v zahraničí vrátil domů?

Musím říct, že jsem intenzivněji vnímal českou závist, 
jakkoli je to trochu klišé. Venku je to tak, že když hráč 
nebo vlastně kdokoli něco dokáže, tak to společnost vezme 
a váží si ho. V Česku jsou fotbalisti pořád braní za takové 
příživníky. Honí se za mičudou, se kterou to přitom umí 
každý, a každý druhý je trenér. Já jsem dostal ve Spartě 
smlouvu, která rychle prosákla ven, a všichni do měsíce 
psali: „Nastupuje Poborský s takovýmhle platem proti ce-
lému klubu s takovýmhle platem. Ještě než si zaváže tka-
ničky, už má vyděláno.“ Tohle mě hrozně drtilo a vadilo 
mi to.

a litoval jste návratu?
Ne, to ne. Prožil jsem hezké tři roky ve Spartě a pak jsem 
končil kariéru v Českých Budějovicích, kde jsem ji v mládí 
nastartoval. Chvíli jsem byl i spolumajitelem klubu, deset 
let jsem ho řídil, takže kolo se uzavřelo. Snažím se být po-
zitivní a dneska bych to nedělal jinak.

když jste odcházel do anglie, bylo vám dvacet 
čtyři let. Teď odcházejí hráči daleko mladší. Je 
to podle vás dobře, nebo špatně?

Špatně. Dnes je trend takový, že když kluk v  lize tři-
krát zakopne o míč, tak z něj manažer hned dělá mistra 
světa amoleta. Všichni jezdí ven na zkoušky do velkých 
klubů. Pořád jsme oproti západním zemím relativně levný 
trh, takže pro kluby je zajímavé koupit si tři mladé hráče 
z Česka za pár korun, prostě je zkusit. Své nákupy logicky 
za rok za dva prosejí, ti kluci se obvykle neprosadí, ztratí 
pro vývoj důležité roky a vracejí se pak zpátky do Česka 
– nebo to vezmou přes Turecko či Polsko – a v podstatě 
končí s fotbalem. My jsme po Euru 1996 odcházeli jako 
hotoví fotbalisti na ostro, ne na zkoušku. Dnes vidím od-
cházet čtrnáctileté děti, což považuju za ujeté. Nechápu 
hlavně rodiče.

Může to být tím, že rodiče nemají důvěru v mlá-
dežnické trenéry v českých klubech?

To je otázka spíš na rodiče. Ale venku nejsou lepší trenéři 
než u nás. Naopak. Naši trenéři se mnohem víc piplají 
s každým hráčem, s každým talentem, protože jich ne-
máme dalších deset v řadě. V zahraničních akademiích 
je velká konkurence, vůči dětem naprosto nemilosrdná. 
Máš na to, nemáš na to... Nazdar, další. Ve fotbalovém 
svazu vedu akademie pro děti ve věku 13–15 let, takže 
objíždím celou Evropu a mám přehled. Vím, o čem mlu-
vím.

Je tohle důvod, proč z našich úspěšných mládež-
nických reprezentací v posledních letech vlastně 
nikdo neprorazil výš, ačkoli výběr do dvaceti let 
byl třeba v roce 2007 vicemistrem světa?

Ano, zrovna z tohoto týmu dvanáct hráčů ihned odešlo 
pryč. Zapadli, za pět let nehrál v seniorské reprezentaci 
ani jeden z nich. Chápu, že jestli je hráč u nás placený 

v korunách a najednou se 
ta mzda promění na eura, 
tak je to pro něj velice lá-
kavé. Chápu i vidinu ro-
dičů. A  samozřejmě zá-
sadní roli hrají fotbaloví 
manažeři, které živí, když 
se trh točí a hráči migrují 
a přestupují tam a zpátky. 
Ale dokud si riziko téhle 
čisté ekonomizace fotbalu 
neuvědomí český fotbal 
jako celek, není šance to 
změnit a talenty budou žít 
jepičí životy.

Jak se to dělá jinde v Evropě?
Dám vám jeden příklad. Nejmladší hráč Manchesteru 
City, kterému je necelých sedmnáct let, dal svůj první 
rozhovor novinářům po roce, dřív mu to klub neumož-
nil. V minulém kole Manchester City vyhrál anglickou 
ligu, a ten kluk, přestože už delší dobu jezdil s A týmem, 
byl na lavičce a dostřídával, na finále nebyl. Zakázali mu, 
aby šel vůbec na stadion. Poslali ho s tátou někam na ryby. 
Proč? Protože říkali, že není v tomhle věku dost vyzrálý 
na to, aby vítěznou atmosféru vstřebal. Vemte si, co by to 
s ním osobnostně udělalo, kdyby jej hodili do oslav na hři-
šti, do toho kotle.

My, český fotbal, takovéhle soustředěné práce nejsme 
schopni. Mám tím na mysli celkovou organizaci fotbalu 
jeho systému, nikoli individuální trenéry, kteří jsou u nás 
dobří. A nejde taky jen o výchovu talentů. Na Západě, 
v těch obdivovaných klubech, zdaleka není taková fluk-
tuace trenérů, manažerů, majitelů. Mají koncepci na pět 
deset let a podle ní postupují.

Je ve vašich silách to změnit? Odkud se inspiru-
jete?

My nevytváříme nic, co by nefungovalo jinde, i když se 
občas tváříme, že štěpíme atom – nakonec je to jen fot-
bal o dvou bránách a jedenácti fotbalistech. A jestli něco 
funguje v Belgii, Rakousku, Německu, Nizozemsku, tak 
se to sem snažíme přenést.

Za  komunistů, kteří se mohli chlubit jen sportem 
a potřebovali lid nějak zaměstnat a zabavit, byla všude 
tréninková střediska mládeže, „dukly“ na všechno, stát 
do sportu sypal peníze a podporoval ho. Doplatili jsme 
na jejich zrušení. Dneska, třicet let od pádu režimu, ko-
lektivní sporty skomírají, skomírá fotbal, skomírá hokej. 
Hrdí můžeme být pouze na individuální sportovce, a to 
ještě paradoxně na ty, které vytrénuje na vlastní pěst táta 
někde ve Špindlu.

Jak fungují akademie, které jste v rámci fotbalo-
vého svazu uvedl v život?

Máme deset akademií, de facto každý kraj má svoji. Skau-
tujeme po kraji, chodíme se dívat na tréninky a vybíráme 

Dnes je trend 
takový, že 
když kluk v lize 
třikrát zakopne 
o míč, tak z něj 
manažer hned 
dělá mistra 
světa amoleta.
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kluky ze 7., 8., 9. třídy, každý rok se vybere pětadvacet 
hráčů na dva roky. V pondělí v osm ráno začínají ve škole, 
končí v pátek po obědě a pak odjíždějí do svého klubu 
odehrát zápas. V mezičase trénují a rozvíjejí se. Pořád to 
jsou děti, ale režim je naprosto profesionální. Je u toho celý 
tým: výživový poradce, psycholožka, osm trenérů na jednu 
akademii. Systém je takto vytvořený pro to, aby pomohl 
fotbalu jako celku, ne jednomu klubu.

Bohužel tím, jak se zastavil vývoj sportu v  Česku 
po pádu opony, ztratila se spousta energie, času, návyků. 
Doba se změnila, děti si nemůžou hrát za barákem na uli-
cích, rodiče zůstávají dlouho v práci. Můj táta přišel domů 
ve tři, takže pak jsme celé léto, než se v devět setmělo, 
něco museli venku dělat. Dnešní děti nemají ke sportu 
takový vztah. Kde by ho taky měly najít, když jim to ne-
ukážou rodiče nebo škola.

Není výjimkou, že sedmáky osmáky učíme dělat kotr-
melec. Zpočátku jsme si mysleli, že do nich v akademi-
ích budeme bušit fotbal jako takový, záhy jsme ale nara-
zili na to, že děti mnohdy nemají pohybové základy. My 
je učíme atletiku, gymnastiku, základy juda, aby se ne-
bály spadnout.

Takže jste teď takový suplující celonárodní tě-
locvikář?

No, dalo by se to tak říct.

Co přesně okukujete v jiných zemích, kam se  
jezdíte inspirovat?

Akademie se liší přístupem, ve Španělsku je všechno ta-
kové hravé. Mladé hráče trénují i ženy, není problém vi-
dět dvacet dětí se čtyřmi trenérkami, které spolu dělají 
jakýsi hravý zmatek s balonem. Potom naopak přijedete 
do akademie v Salcburku, což je přetechnizovaná fab-
rika, všude čidla, měřáky, normy, regule. Takže všude na-
cházíme něco, co se nám líbí, a leccos samozřejmě u nás 
aplikovat nejde. Hodně se koukáme do Belgie, která je 
menší než my a před dvěma desítkami let jsme si z je-
jího fotbalu dělali srandu. Fotbal je takové výměně ote-
vřený, nesetkal jsem se s tím, že bychom někam napsali 
nebo zavolali a oni řekli: „Ne ne, tohle je naše know-how, 
dejte nám pokoj.“ Třeba Belgičané k nám často jezdí dě-
lat přednášky.

Odejdete do světa, naberete tam zkušenosti, 
rozšíříte si obzory. Jak těžké je po návratu doma 
něco změnit?

Velmi rychle po návratu jsem se dostal do výkonného 
výboru fotbalového svazu, což je dvanáct lidí, kteří 
v  podstatě řídí český fotbal. A  nedošlo mi, že je to 
vlastně politika, naprosto nekompromisní, kterou jsem 
nebyl ochotný a schopný dělat. Mě to prostě ubíjelo. 
Takže jsem tam čtyři roky dělal práci, pro kterou jsem 
byl zvolený, a pak jsem už nekandidoval. Prostě na tohle 
nemám a ani vlastně nechci mít. Teď jsem dostal šanci 
pracovat u akademií, které samozřejmě řídí fotbalový 
svaz, ale mám nad sebou jednoho nadřízeného, s nímž 

jsme naladění na stejnou notu. Věci směrem k vedení 
si musí oddiskutovat on a na mě zbývá víc praktického 
fotbalu.

konDIČka jE ZPět
Nedávno jste v rozhovoru s britským deníkem 
The Guardian popisoval, jak jste před třemi lety 
skoro zemřel. Co se stalo?

Asi to bylo z klíštěte ve vousech, to se nikdy pořádně ne-
zjistilo. Měl jsem zánět mozkových blan a léčení jsem od-
daloval tak dlouho, až mi ochrnula půlka obličeje. Jsem 
sportem tak zdegenerovaný, že co bolí, to zkusím rozběhat 
a přechodit. Nejsem člověk, který by lítal po doktorech.
Byl jsem na karlovarském filmovém festivalu, před těmi 
třemi lety, a cítil jsem, že mi natekly rty a že jsem celý 
zarudlý, jakoby spálený od  sluníčka. Dostal jsem tep-
lotu, nebylo mi dobře. Cítil jsem se slabý. Tak jsem volal 
své známé, poslal jí fotku, a ona říká: „Hele, ty máš zá-
pal mozkových blan, dojeď si ihned do nemocnice, ať ti 
udělají krevní test.“ To jsem udělal, ale paní doktorka mi 
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v podstatě řekla, že si mám koupit heřmánkový čaj a klok-
tat si rty a afty v puse, že se to zaléčí samo. Takže jsem 
ještě odehrál exhibiční zápas, dojel zpátky do Budějovic 
a teprve pak šel znovu za doktorem.

Co vám řekl?
Budeš tady dva dny ležet, a když budou výsledky špatné, 
tak si tě tady necháme déle. Já mu odpověděl, že mám ve-
čer komentovat finále mistrovství Evropy v televizi a že 
přijdu znovu o den později. Doktor mě varoval, že si za-
hrávám, já však odjel. Musím říct, že už mi začala zne-
hybňovat půlka obličeje, v televizním vysílání jsem sebou 
pořád cukal. Chodily mi esemesky, že když jsem ožralej, 
tak do televize nemám lézt. Druhý den jsem jel zpátky 
do nemocnice, doktor mi říkal, že se na mě koukal v te-
levizi. Bylo jasné, že je to průšvih. Udělali mi lumbální 
punkci. Znáte to: „Opřete se o tu židli, tady vás to píchne, 
neucukněte.“ Tak jsem se opřel.

a přišel náraz asteroidu do zad.
A najednou nic, blik, vzbudím se na posteli. A kolem mě 
lítali lidé, strašně moc lidí. A mně ochrnul celý obličej.

Mohl jste mrkat?
Ne, nemohl jsem nic, ani polykat, prostě nic, byly obavy, 
aby nebylo napadeno mozkové centrum. Zůstal jsem asi 
tři týdny na kapačkách na silných antibiotikách, pak 
jsem chodil na masáž obličeje a pomalu se mi pohybli-
vost vracela. Asi do tří měsíců se obnovila a snad jsem 
bez následků. Doktorka mě strašila, že kdybych přišel 
o den dva později, tak mohlo být po mně, a taky že budu 
mít možná problémy s pamětí. Občas mi přijde, že se 
opakuju. Doma se mě ptají, proč se na to samé ptám 
furt dokola.

kondičku máte zpátky?
Za dva týdny mám hrát benefici na Manchesteru, takže 
každý den chodím běhat a úměrně svému věku se cí-
tím dobře.

kdy a proč jste shodil slavnou hřívu? Říkalo se, 
že vypadáte spíš jako hráč Led Zeppelin než 
jako fotbalista.

To mě neurazí, musím říct, že Zepelíny mám velmi rád. 
Možná byly dlouhé vlasy trochu vzdor, nevím, v módě 
za nás byly ofiny a vzadu takový ty ještěrky. Jako Jarda 
Jágr. Vlasy jsem začal zkracovat už v Manchesteru, pro-
tože mi trenér říkal pořád dokola: „Ostříhej se, ostříhej 
se...“

Proč? Překáželo to hře?
Ne. Nevím, asi se mu to nelíbilo, měl jiný vkus. Defini-
tivně jsem vlasy zkrátil v Itálii, už ani nevím proč. Jak to 
přislo, tak to odešlo.

Nejdůležitější otázka na závěr. ronaldo, nebo 
Messi, kdo je nejlepší?

Oni jsou jako noc a den. 
Ronaldo je člověk, který 
přijede dvě hodiny před 
tréninkem a  odjíždí dvě 
hodiny po něm. Až skoro 
robot, má svoje vlastní 
kondiční trenéry, výživo-
vého poradce, z  každého 
zápasu ho odvezou rov-
nou do kryokomory. Tam 
vymrzne, všechno se v těle 
smrskne, všechny nako-
pliny se pak rychleji léčí. 
On je stroj, dělá to takhle 
strašně dlouho, využívá 
všechny možné a nemožné 
technologie. Naopak Messi 
přijde na trénink, za dvacet 

minut řekne: „Já jdu domů, já už mám dost...“ a odchází. 
V podstatě s trenérem probírá, kdo a jak bude hrát, „ty se 
tady nemotej, ty běž tamhle“. Ronaldo víc pracuje pro tým, 
běhá, maká. Uběhne dvanáct kilometrů, zatímco Messi 
zaútočí, chůzí se vrací na půlku, tam se prochází a vypadá, 
že ho hra vůbec nezajímá. No a pak dostane balon a dá gól 
– ale dalších třeba deset minut se vůbec nedotkne míče. 
Oni jsou opravdu jako noc a den.

Takže to není tak, jak to navenek působí?  
ronaldo narcistní egoista, Messi skromný  
sympaťák.

Ne, je to úplně obráceně. Pavel Nedvěd mi říkal, že Ro-
nalda je v Juventusu, kde teď hraje, plná šatna. Je přátelský, 
pro každou srandu. Naopak jsem slyšel, že Messi je od-
měřený a diktuje si, kdo vedle něj má nastupovat. Pravda, 
image má Ronaldo tvořenou přes Facebook, Instagram 

nebo vlastní kolekci slipů. 
To Messi opravdu nedělá, 
ten má na Instagramu ze 
soukromí maximálně, 
jak si hraje na zahradě se 
psem. Fotbalově jsou ge-
niální oba, Messi dostal 
mnohem víc od boha, Ro-
naldo si všechno vydřel.

kdo je tedy podle vás 
nejlepší?
Mám asi blíž k Messimu, 
protože jsem měl vždycky 
rád fotbalisty, kteří si hra-
jou, vymýšlejí kraviny, ne-
jsou strojoví. Takže když 
bych měl na jednoho uká-
zat, tak na Messiho. X

Začala mi 
znehybňovat 
půlka obličeje, 
cukal jsem 
sebou. Chodily 
mi esemesky, 
že když jsem 
ožralej, tak 
do televize 
nemám lézt.

karEL Poborský (47) 
narodil se v jindřichově Hradci, 
vyrůstal v třeboni. V 16 letech 
jej vytáhly České budějovice 
do první ligy, následně prošel 
Viktorií Žižkov a slavií. V roce 
1994 začal hrát za českou re-
prezentaci, aby pak přestou-
pil jako jeden z prvních Čechů 
do nejvyšší anglické fotbalové 
ligy, manchesteru United. ná-
sledovaly portugalská benfica 
Lisabon a  italský Lazio Řím, 
v roce 2002 se vrátil do pražské 
sparty, kariéru ukončil v  roce 
2007 v Českých budějovicích. 
Dnes se věnuje dětem ve fot-
balových akademiích. Za čes-
kou reprezentaci odehrál 118 zá-
pasů, víc jich má na kontě jen 
Petr Čech.
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Je dobré být znovu 
„nobody“
Petr Ludwig je autorem nejúspěšnější 
české knihy současnosti; populárně-
-psychologické příručky Konec 
prokrastinace se u nás prodalo přes 
sto tisíc výtisků a přeložena byla 
do dvanácti jazyků. A nedávno 
se autorovi, jinak též majiteli 
konzultantské firmy GrowJOB, 
podařil další úspěch: knihu 
na přelomu roku vydalo jedno 
z největších amerických nakladatelství 
– Macmillan. Ludwig se rozhodl 
využít příležitosti a odjel do USA 
zkusit štěstí osobně jako řečník 
a konzultant.
PEtr tŘ EšŇák
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ak se zrodil nápad zkusit se prosadit ve Spojených 
státech?

Postupně. Když moje knížka Konec prokrastinace vy-
šla v Česku, z nějakého záhadného důvodu se jí prodalo 
přes sto tisíc výtisků, což je na české poměry fakt hodně. 
Za bestseller se u nás počítá deset tisíc prodaných výtisků.

Měla ještě nějaká kniha z poslední doby podobný 
prodej?

Myslím, že kuchařka Ládi Hrušky.

a třeba Ekonomie dobra a zla od Tomáše Sedláčka? 
Ta je podobně jako vaše kniha úspěšná v zahraničí.

Ona má srovnatelné množství překladů do cizích jazyků, 
ale 100 tisíc se jí v Česku neprodalo. Konec prokrastinace 
má v podstatě ničím neomezenou cílovou skupinu čte-
nářů, může to zajímat kohokoli, protože skoro každý or-
ganizaci svého času nějak řeší a může v tom najít pro sebe 
inspiraci. Teď zrovna za mnou třeba při konferenci přišel 
klučina, že mu je devatenáct let, četl knihu minulý rok, 
když žil ještě v dětském domově, a byla pro něj impulzem 
začít podnikat.

Takže po úspěchu u nás začaly vycházet překlady – 
ruský, francouzský, německý… Ovšem nejvíce jsem hrdý 
na japonský, korejský a připravovaný čínský. A když jich 
bylo asi pět, začali jsme hledat amerického vydavatele, což 
není úplně snadné. Američané málokdy vydávají knížky 
z Evropy, dokonce ani z Německa ne, mají dostatek svých 
titulů a nemají potřebu něco překládat.

Jak se tedy americký vydavatel hledá?
My jsme nejdřív knihu sami přeložili, a dokonce vytiskli, 
takže vypadala, jako by již vyšla. Rozeslali jsme ji do vel-
kých vydavatelství, což nebylo moc nadějné, protože oni 
už na webu píšou „Knihy nám neposílejte“. Jsou naprosto 
zahlceni. Takže z toho nic nebylo.

Pak jsme udělali chytřejší věc. Můžete si všimnout, 
že většina autorů knih, které vycházejí v Americe, dě-

kuje svým agentům. Podařilo se nám sehnat doporučení 
na jednu takovou agenturu, takže jsme poslali knihu tam 
– s ručně psaným dopisem a prezentací, v jakých zemích 
už vyšla, kolik se jí prodalo a podobně. Později mi ře-
ditelka té agentury řekla, že kniha se jí dostala na stůl, 
vzala ji do ruky a hned se do ní – opravdu použila tohle 
slovo – zamilovala.

Takže ji nabídla nějakému vydavatelství?
Uspořádala se dražba o práva na vydání, což se dělá běžně. 
V Americe je pět velkých vydavatelství, říká se jim „Big 
Five“. No a z nich se do té dražby přihlásily čtyři, což už 
pro nás bylo super. My bychom jim ta práva dali klidně za-
darmo, ale proběhla on-line dražba a my mohli v přímém 
přenosu pozorovat, jak se nakladatelé předhánějí, kdo nám 
nabídne lepší podmínky.

kolik vítěz zaplatil?
Nemůžu vám říct přesně 
kolik, ale vítězná částka, 
kterou dalo nakladatelství 
Macmillan, byla v řádu sta-
tisíců dolarů, což je hodně 
i na americké poměry. Vů-
bec jsem to nečekal.

a  to je opravdu částka, 
kterou vám prostě položí 
na stůl za to, že to můžou 
v USa vydat?
Ano, částka za  podpis 
smlouvy. Pak máme ještě 
procenta z prodeje. Takže 
když jsem dostal takové 
peníze, říkal jsem si, že je 

to docela dobrá příležitost zkusit se ve Spojených státech 
prosadit i osobně. Ten honorář mi zkrátka postačil na rok 
života v Americe. Vzal jsem peníze, koupil si za ně le-
tenky, zaplatil ubytování a odjel tam.

Musel jste knihu pro americký trh nějak upravo-
vat?

Tu českou jsem psal asi dva roky, na anglické jsem dělal tři. 
Minimálně stokrát jsme si to vyměňovali s překladatelem, 
aby text zněl dostatečně přirozeně a zároveň bylo vše věcně 
správně. Taky se v té době zrovna objevila takzvaná repli-
kační krize v psychologii, což je docela velké téma. Řada 
klasických psychologických studií je dnes kritizována, pro-
tože se jejich závěry nedají potvrdit. Dotklo se to některých 
studií, z nichž v knize vycházím, mimo jiné i klasických ex-
perimentů Philipa Zimbarda, takže jsem musel přepisovat, 
upravovat, doplňovat. Byl to docela porod.

Jak se kniha v cizině prodává?
Vyšla na začátku tohoto roku, nakladatel chtěl stihnout čas 
novoročních předsevzetí. A kromě Spojených států vyšla 
také ve Velké Británii, Austrálii, Kanadě a na Novém Zé-

j
Udělali jsme 
bojovou 
poradu, 
vymysleli plán, 
rozdělili si role. 
Problém byl 
v nepřeberném 
množství 
možností, co 
se dalo dělat.
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landu. Přesná čísla zatím nemáme, ale nakladatel naznačo-
val, že můžeme být hodně spokojení. Asi největší úspěch je, 
že se Macmillanu podařilo knihu prosadit na mezinárodní 
letiště po celém světě. Tam se nedostane skoro nic, z novi-
nek tak maximálně Michelle Obama a potom bestsellery, 
u kterých vědí, že se prodají. Z nějakého záhadného dů-
vodu se nám to povedlo.

Říkali vám v nakladatelství, co je vlastně na knize 
tak zaujalo?

To mě samozřejmě zajímalo. Kniha je jednoduchá na čtení 
a plná názorných obrázků, ale zároveň vědecky podložená. 
„Simple“ a „evidence-based“, říkali. Dá se přečíst za tři ho-
diny, což je do letadla ideální. A zájem o téma prokrasti-
nace pořád roste, je to fenomén dnešní doby. Lidé s tím 
mají fakt problém všude na světě, všichni máme v hlavách 
podobný mozek.

město na stEroIDECH
Proč jste se vlastně rozhodl zkusit ve Spojených 
státech prosadit osobně? V Česku máte prosperu-
jící firmu, jste vyhledávaný firemní konzultant, řeč-
ník, nahráváte úspěšné podcasty. V zámoří je ale 
zrovna v tomhle oboru velká konkurence.

Dlouho mě nic podobného ani nenapadlo. Já mám Česko 
hrozně rád a práce tu mám dost. Ale potom jsem si říkal, 
že témata, která mě zajímají a o kterých přednáším, jako je 
smysluplnost práce, kritické myšlení, růst populismu nebo 
vliv fake news, se dneska řeší všude na světě, fungují univer-
zálně. A v New Yorku je nejvyšší koncentrace zajímavých 
lidí, kteří k tomu mají co říct. Hodně lidí tu má doktorát 
z Harvardu, jsou tady nositelé Nobelových cen, člověk si 
tam připadá jako v hlavním městě hlavních měst světa. Za-
ujala mě prostě možnost s takovými lidmi mluvit, zkoušet 
něco ovlivnit přímo ve středu dění.

Jak jste v New yorku začínal?
Vlastně pořád začínám. Odletěl jsem a pronajal si byt. Vzal 
jsem s sebou kolegyni Adélu Schicker, která v Americe žila, 
má perfektní angličtinu a pomáhala mi s anglickou verzí 
knihy. Začali jsme v New Yorku chodit do sdílené kance-
láře a vlastně až tam jsme museli vymyslet, co budeme dě-
lat. Neměli jsme domluvené skoro nic.

Co jste třeba dělal první den?
Udělali jsme si bojovou poradu, vymysleli plán, rozdělili 
si role. Problém byl trochu v nepřeberném množství mož-
ností, co se dalo dělat. Můžete zkusit vypsat nějakou před-
nášku, volat do firem, jestli nestojí o spolupráci, nebo nato-
čit podcast s někým zajímavým. V první fázi jsme si řekli, 
že budeme klidně pracovat zadarmo, takže jsme prostě za-
čali obvolávat firmy a říkali jim: „Vychází nám tady knížka, 
uděláme vám k ní přednášku…“

Chytilo se to?
Bylo to úplně jiné než v Česku, kde už firmy člověka znají, 
v Americe na vás nikdo není moc zvědavý. Člověk musí po-

korně sklopit hlavu a začít od nuly. Navíc se v New Yorku 
cítí tak nějak pod tlakem, všichni dělají něco strašně za-
jímavého, to město působí, jako by bylo na  steroidech. 
Všechno vyžaduje strašně moc úsilí. Ale postupně jsme se 
začali chytat, samozřejmě v tom hodně pomáhá ta kniha. 
Měli jsme už přednášku pro zaměstnance v CNBC, což 
je jedna z největších televizí, v PricewaterhouseCoopers či 
na Princeton University. Ale jde to pomalu a člověk si musí 
zvyknout.

Vaším cílem je tedy přednášet, nebo chcete dělat 
firmám i konzultanta jako v Česku?

To nechci, musel bych mít v Americe velký tým, vybudo-
vat tam firmu, což nemám v tenhle moment v plánu. Chci 
ovlivňovat společenské myšlení a k tomu se v dnešní době, 
kdy se všechno streamuje, přednášky skvěle hodí. Vidíte, 
jaké sdílení mají třeba přednášky na TED, a nepotřebu-
jete k tomu žádnou firmu. Teď máme tak dvě přednášky 
měsíčně a pro mě by byl ideál mít jich třeba deset.

Máte trému?
Přednášet Američanům je něco úplně jiného než tady 
doma. Ve Spojených státech žijí autoři všech těch studií, 
ze kterých v textu vycházím, úroveň je někde úplně jinde. 
Doma prakticky nedostávám negativní zpětnou vazbu, ale 
tady v Americe mi šlo sebevědomí docela dolů. Například 
když kolegyně měla domluvit přednášku pro doktorandy 
na Stanford Medical School, říkal jsem si, co když mi při-
jdou říct, že to, co tvrdím, jsou všechno úplné nesmysly? 
Docela to na mě dolehlo, někdy se tomu říká „imposter 
syndrome“, pocit nezaslouženého úspěchu. Máte pocit, že 
někdo odhalí, že jste nekompetentní.

a to způsobuje fakt, že jste v konkurenci oněch no-
belistů a absolventů Harvardu?

To taky, ale podílí se na tom víc věcí. V mém případě 
třeba částečná nejistota v angličtině. Anglicky mluvím 
celý život, ale když má člověk vylézt na pódium a před-
nášet rodilým mluvčím, je to prostě něco jiného. Bylo to 

pro mě na začátku hodně 
stresující a měl jsem oka-
mžiky, kdy jsem se málem 
doslova rozbrečel. Dával 
jsem například rozho-
vory o knížce a najednou 
– asi únavou – jsem zjis-
til, že už nejsem schopný 
mluvit. Jindy jsem měl 
natáčet podcast a prostě 
jsem nebyl ve formě, tak 
jsem musel poprosit, že to 
uděláme jindy. V takovou 
chvíli máte pochopitelně 
pocit selhání, chuť kou-
pit si okamžitě letenku 
do  Prahy a  vykašlat se 
na to…

PEtr LUDWIG (33) 
narodil se v  Pardubicích, 
po gymnáziu vystudoval v brně 
fakultu informačních tech-
nologií VUt a  Právnickou fa-
kultu masarykovy univerzity. 
Při studiích založil společnost 
Growjob, která pomáhá fir-
mám a podnikatelům lépe or-
ganizovat čas. V  současnosti 
žije v new yorku. V roce 2013 
vydal knihu o chorobném odklá-
dání a neschopnosti seberegu-
lace Konec prokrastinace. Jak 
přestat odkládat a začít žít na-
plno. byla přeložena – prozatím 
– do 12 jazyků.
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Máte s sebou přece kolegyni, která mluví skvěle.
Ano, Adéla mi zásadně pomáhá, ale vždycky nejsme 
spolu. Člověk zkrátka nemá takovou jistotu, neznáte kul-
turní reference, neumíte udělat vtip, zaujmout nějakou 
narážkou, máte jiný přízvuk… Prostě začínáte od nuly, 
jste znovu „nobody“, což je samozřejmě zdravé, ale taky 
náročné. I  tím, že nemám jasně daný program práce, 
všechno závisí na tom, co si domluvím. Prostě se ráno 
probudím, za oknem nejrušnější město světa, a říkám si – 
tak co budu dneska dělat?

Nemáte tendenci prokrastinovat?
Určitě je pro mě v New Yorku prokrastinace mnohem větší 
téma než v Česku, kde mám prostě plný diář. Sám vymýš-
lím program, jestli budu točit videa, volat do firem, psát 
další knihu. Občas mě postihne rozhodovací paralýza. 
Musím používat všechny metody, o kterých píšu ve své 
knize, a připomínat si, proč tady vlastně jsem, na čem mi 
záleží. Samozřejmě člověku běží hlavou takové myšlenky 
jako „dostal jsi hodně peněz, měl bys toho dělat víc…“. 
K tomu se někdy přidává osamělost, zkrátka přiznávám, 
že byly dny, kdy mi bylo psychicky tak špatně, že jsem 
měl problém vstát z postele. Ale když to člověk překoná, 
zase se z toho dostane.

Témata, o kterých píšete a přednášíte, se týkají psy-
chiky, vy ale nejste vzděláním ani profesí psycho-
log. Není to součást problému se sebevědomím, 
který vás trápí?

Já si myslím, že ne. Jsem inženýr informační vědy a znalost 
práce s informacemi mi pomáhá mnohem víc, umím pra-
covat s databázemi a se studiemi. S psychology jsem spo-
lupracoval a měli jsme i jednoho zahraničního recenzenta, 
psychologa z University College London, který nám dělal 
recenze. Dokonce se nám podařilo domluvit i s Philipem 
Zimbardem, že si knihu přečetl a napsal nám velmi pozi-
tivní referenci. Takže v tomhle problém nevidím.

sEkat tráVU U baráČků
Jak poznáte, že jste v americe uspěl?

Já to nedokážu hodnotit, protože se to dá vidět různě. 
Už to, že mám knížku na letištích, nakladatel hlásí, že 
by se mohla i s trochou štěstí dostat na žebříček bestsel-
lerů The New York Times, a chystají se další překlady, 
můžu považovat za obrovský úspěch, o kterém se mi 
ani nesnilo. Na druhou stranu, když si připomenu, že 
za poslední měsíc jsem měl jen dvě přednášky, cítím tro-
chu rozmrzelost. Z pohledu řečníka, který chce ovlivňo-
vat myšlení lidí na mezinárodní úrovni, to zatím takový 
úspěch není. Pro mě je důležité nemít velká očekávání, 
zůstat smířený s tím, že se možná za půl roku vrátím, 
a uchovat si dobrý pocit, že jsem to aspoň zkusil. A ur-
čitě možnost zkusit žít v New Yorku je sama o sobě do-
stačující výsledek.

Co jste se v něm naučil?
No... Z fotek na mém Instagramu to mohlo vypadat jako 
„american dream“, ale pro mě je to chvílemi „american 
nightmare“. Nejtěžší věc, jakou jsem kdy udělal. Na-
psat knížku proti tomu byla sranda. Ale opravdu začínat 
od nuly, nebrat se tak vážně a trochu zkrouhnout svoje 
ego, to jsou docela dobré lekce. A taky si teď víc vážím 
spousty věcí, které v Česku máme, a ani si to neuvědo-
mujeme. Třeba zdravotní péče. U nás, i když je někdo 
opravdu chudý, dojede pro něj sanitka, v New Yorku po-
jede do nemocnice Uberem. Ta nerovnost je viditelná 

na každém kroku, v New 
Yorku je údajně pade-
sát procent lidí na hranici 
chudoby, takovou chu-
dobu v Praze vůbec neu-
vidíte. Když člověk zažije 
ten opravdu tvrdý kapi-
talismus a vrátí se domů, 
vidí, jak lidé sekají trávu 
u  svých baráčků, přijde 
mu to jako idyla, které si 
ale často nedokážeme vá-
žit. Z odstupu se naše pro-
blémy zdají takové až ně-
kdy legrační. X

V New Yorku 
je pro mě 
prokrastinace 
větší téma 
než v Česku, 
kde mám plný 
diář. Občas 
mě postihne 
rozhodovací 
paralýza. 



19Kombinovaná spotřeba paliva 4,0–6,2 l / 100 km. Kombinované emise CO2 106–141 g/km, pro motory TGI: 5,3–5,5 m3 / 100 km, 95–98 g/km. Akce trvá do 30. 6. 2019. *Uvedená cena je platná pouze
s financováním od SEAT Financial Services v akci SEAT PLUS.Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevznikámezi společností
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u vašeho dealera. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.
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Sportourer ST.
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Všechno, nebo nic.
Víš, co je pro tebe to pravé. S rodinou prožíváš nejlepší
okamžiky života. Užij si prostoru a nových bezpečnostních
prvků. Přestaň váhat. Využij jedinečné zvýhodnění a usedni
do plně vybaveného vozu SEAT Leon Sportourer ST,
který je poháněn nejmodernějším vznětovýmmotorem.
Otestuj u svého prodejce vozů SEAT.

RS007589



20

Bývala jsem snadný terč
Herecký svět není vždycky 
spravedlivý, říká v rozhovoru 
Tereza Voříšková. Přitom 
ona sama jde z role do role 
a ve třiceti má za sebou tři desítky 
filmových a seriálových rolí 
v české i zahraniční produkci. 
To si vybralo svoji daň v podobě 
kolapsů z vyčerpání. V posledních 
letech proto tato herečka zvolňuje 
– sílu načerpává v cestování, 
návratu na divadelní prkna a taky 
ve spolupráci s lidmi s mentálním 
postižením. 
an Dr Ea ProCHáZ koVá
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Česku jste v poslední době nejvíce vidět v di-
vadle, konkrétně ve hře Amerikánka. Proč jste 
tuhle roli vzala? Na divadelních prknech se ob-
jevujete celkem sporadicky.

Když jsem poprvé dostala do ruky scénář od Davida Ja-
řaba, běžela mi ta hra před očima na jevišti jako film. A to 
se nestává vždycky. Většinou sedíte, vymýšlíte, jak co hrát, 
jak se k roli postavit. Ale tenhle text byl napsán tak au-
tenticky, že to nebylo potřeba. Zároveň oběma autorům, 
Davidu Jařabovi i producentovi a režisérovi Viktoru Tau-
šovi, věřím. David Jařab byl taky ten, kdo mi po poměrně 
špatné zkušenosti s divadlem vrátil kdysi chuť znovu si 
stoupnout na jeviště. 

Jinak se ale sem tam na divadle objevuju, třeba na Let-
ních shakespearovských slavnostech, i když to není nic 
stálého; divadlo dělám pro radost a kvůli přímému kon-
taktu s divákem.

role Emy v Amerikánce je příběhem dívky, která 
si prošla dětským domovem, pěstounskou péčí, 
pasťákem... Říkáte, že jste ihned po přečtení scé-
náře věděla, jak se k textu postavit – znamená to, 
že se s hlavní hrdinkou, jejím osudem, dokážete 
ztotožnit?

Rezonuje ve mně celý ten text. Je to mrazivé svědectví.

když mluvíte o ztracené chuti k divadlu, zní to, 
jako byste v necelé třicítce měla za sebou herec-
kou již krizi.

Měla jsem jich tak milion. To k herectví nejspíš patří, ne-
ustále vás totiž někdo hodnotí. A míra talentu není změ-
řitelná. Dneska je to už jinak, mám jasně nastavené hra-
nice a většinu aspektů svojí práce si umím užívat. Ale 
herecké začátky obecně bývají těžké. Narazíte na špat-
ného režiséra, který vás coby mladou herečku nebo herce 
může negativním přístupem hodně ovlivnit. A já jsem ni-
kdy neoplývala přílišným sebevědomím, takže jsem byla 
poměrně snadný terč. Ačkoli na konzervatoři jsem byla 
přesvědčená, že budu na divadle hrát, kvůli pár špatným 
zkušenostem jsem o něj úplně ztratila zájem.

když člověk začíná, nejistota panuje nejen u he-
reckého řemesla.

To určitě, ale jako mladý herec nebo herečka nevíte, kde 
je ta hranice, kdy můžete říct: „Ne, tohle dělat nebudu.“ 

Já jsem měla pocit, že mě režiséři nutí přehrávat, a taky 
že divadelní hry, které jsem v tu dobu zkoušela, jsou po-
vrchní. Byl to takový střet, protože na konzervatoři jsem 
měla skvělé učitele, Apolenu Veldovou a Jana Novotného, 
výborné herce, kteří šli vždycky do hloubky. Později se 
tahle nechuť k divadlu začala odblokovávat až v Diva-
dle Komedie právě díky Davidu Jařabovi, který je úžasný 
dramatik a režisér.

Postava Emy si sahá ve svém životě na dno. Váš 
profesní život naopak působí, že je to – tedy až 
na ztracené sebevědomí někdy v šestnácti – cel-
kem „brnkačka“: mluví se o vás jako o nejobsa-
zovanější české herečce, která na rozdíl od vět-
šiny zdejších kolegů a kolegyň dostává herecké 
role i v zahraničí. kdo ve vás vzbudil touhu 
po herectví?

Moje herecké ambice se dají zjednodušeně s nadsázkou 
shrnout tak, že jsem jednoho dne, to mi bylo čtrnáct, jez-
dila okolo naší vesnice na kole, a další den jsem točila 
velký komerční film, Rafťáky. Předtím jsem akorát tan-
covala od tří let ve folklorním souboru Valášek. Určitě 
se nedá říct, že bych o herectví snila už jako dítě. Jenže 
když jsem natočila první film, zjistila jsem, že mě to ex-
trémně baví. Takže to bylo takové spíše impulzivní pu-
bertální rozhodnutí, kdy jsem se rozhodla, že ze mě bude 
herečka...

... a že herectví budete i studovat.
Ano, ze základky jsem se chtěla hlásit na chemickou prů-
myslovku, chemie mě vždycky lákala. Jinak mi učení moc 
nešlo, nejsem zrovna studijní typ a ve škole jsem se spíš 
stresovala.Takže na herectví na konzervatoř jsem to zku-
sila proto, že tam nebyla matika. Což je hrozné to takhle 
přiznat, ale zkrátka jsem měla pocit, že na herectví jsou 
nejjednodušší přijímačky. Navíc jsem měla představu, 
že budeme celé dny jen hrát, tancovat, zpívat a učit se 
na hudební nástroje, což se ukázalo jako mylná představa. 
Takže i když jsem byla rozhodnutá stát se herečkou, kon-
zervatoř zpočátku žádný velký cíl nebyl, jen jsem měla po-
cit, že mě baví film. A hrát si.

Co vám v herecké branži 
pomáhá?
Asi to, že mám v herec-
tví určitou lehkost, ni-
kdy jsem nemusela tlačit 
na pilu. I role přicházely 
tak nějak samy a já je buď 
přijímala, nebo odmítala, 
což taky nemusí být vů-
bec lehké. Už od prváku 
jsem v podstatě pořád to-
čila, ale byly i chvíle, kdy 
žádná kvalitní práce ne-
přicházela. Ale ani tehdy, 
ani nikdy později jsem se 

v
Dneska už 
mám jasně 
nastavené 
hranice a práci 
si umím užívat. 
Herecké 
začátky ale 
bývají těžké.
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nedostala do stavu, že když nebudu mít role, tak nastává 
konec světa. Já svou práci miluju. Nicméně kdyby se mi 
v ní nedařilo, umím si představit spoustu jiných zaměst-
nání, které bych mohla dělat.

Zmiňovala jste, že jste nikdy neměla problém 
s množstvím nabídek rolí. Na kontě máte třicet 
sedm filmových a televizních rolí a skoro desítku 
divadelních. Nepřichází někdy pocit, že ve svých 
třiceti letech nemáte kam dál profesně růst?

Nikdy jsem neměla problém s  kvantitou nabídek, ale 
o kvalitě bych mohla polemizovat. Teď koukám na Hru 
o trůny, a třeba něco takového bych si chtěla jednou zku-
sit. Mně by se líbilo natočit něco, kde bych mohla lítat 
na drakovi, a vedle toho nějaký obrovský blockbuster, tr-
hák. Nebo klidně sociální drama o dvou lidech. Neříkám, 
že v Česku nemáme kvalitní filmy, ale občas mi tu chybí 
větší rozmanitost. Vždycky máte kam růst.

Takže kvůli zdejší omezené rozmanitosti docela 
často utíkáte do zahraničí?

Mě hodně baví vystupovat ze své komfortní zóny a hrát 
v jiných jazycích. Nejen v angličtině, ale i v těch, které 
absolutně neovládám, v němčině, italštině... Navíc v za-
hraničí bývá při natáčení úplně jiné prostředí – k dis-
pozici máte velký karavan, ráno vstanete, udělají vám 
manikúru a pedikúru, dají výživovou masku, a k tomu 
jazykového kouče, který s vámi zkouší, hereckého kouče, 
v podstatě co si navymýšlíte. A pak přijedete do Prahy 
a je to úplně jiný svět. Ale v něčem mám ta česká natá-
čení ráda – všichni jsme tak nějak spolu, občas na place 
nosíte světla nebo musíte jezdit do práce tramvají. Má to 
taky něco do sebe. Nicméně v zahraničí je to nesporně 
profesionálnější.

Profesionálnější v tom, že vám udělají mani- 
kúru v karavanu, nejspíš větším než váš pražský 
byt? To může znít dost povrchně. Je zahraničí 
tedy lepší hlavně po téhle stránce, nebo i kvali-
tou filmů?

Je to prostě větší trh, můžete si víc vybírat, co se týče 
žánrů a režisérů. Když činíte dobrá rozhodnutí, můžete 
hodně točit a posouvat se tak dál.

kdy se vám poprvé ozvali ze zahraniční  
produkce?

To už si ani nepamatuju, možná to byl anglický seriál 
Borgiové. Ale hned po seriálu Pohřešovaný jsem dostala 
nabídku od Disneyho zůstat v Americe tři roky a točit 
pro ně. Já to ale tehdy odmítla, nebyla jsem na to vůbec 
připravená. 

Taková šance se neodmítá snadno. Nelitujete 
toho?

Nelituji. Věděla jsem, že nechci skončit v plochých ame-
rických seriálech, a v Praze jsem měla menší, ale herecky 
zajímavější nabídky.

Je spousta dobrých českých herců a hereček. 
Víte, proč zrovna vás v zahraničí obsazují?

Všechno je to o  štěstí. Já jsem třeba točila s  němec-
kým režisérem jeden velký seriál ve  Velké Británii. 
A tam jsem hrála s herečkou, která hodně přehrává, a já 
si z toho dělala na place srandu. Režisér tu scénu v se- 
riálu nechal, líbilo se mu to. A za rok a půl zavolal a dopo-
ručil mě na velkou roli v kanadském seriálu, kterou jsem 
díky němu dostala. A za nějakou dobu se zase ozval a ob-
sadil mě do amerického blockbusterového seriálu, který 
byl navíc napsaný pro Američanku. Takže jak říkám, je 
to spíše o štěstí. Znám spoustu českých herců, kteří jsou 
vynikající, a netočí. A taky spoustu, kteří vynikající ne-
jsou, a točí. Herecký svět prostě není vždycky spravedlivý.

staLa sE mI nEVÍDaná VěC
V rozhovoru pro DVTV před třemi roky jste po-
pisovala, že jste během kariéry zažila dva ko-
lapsy organismu kvůli přepracovanosti. Hrozí to 
stále – kolapsy z přepracovanosti?

Ne, pracuju teď mnohem míň. Ono to vzniklo tak, že jsem 
začala hrát v patnácti a navykla si dělat nonstop – bavilo 
mě to a taky jsem si chtěla toho spoustu vyzkoušet. Jak 
vám pořád někdo radí, třeba že bych neměla točit Bobule, 
protože je to moc komerční, nebo naopak že bych neměla 
točit s Bohdanem Slámou, protože je to příliš intelektu-
ální, o to víc mě lákalo zkusit všechno.

a na co jste přišla, když jste si to zkoušela 
u „komerčáků“ a u „intošů“? Většina herec-
kých kolegů totiž postupuje opačně – dělá 
u „intošů“, ale protože nemají skoro na nájem 
a na chleba, tak vezmou „komerčáky“. Prostě 
není zbytí.

No, přišla jsem na to, že jsem přestala rozdělovat mezi 
komerční a nekomerční prací. Protože můžete taky na-
točit úžasný komerční film, nebo úplně blbý intelektu-
ální. A obráceně. Film je kolos, je to spolupráce mnoha 
lidí. Naučila jsem se nevidět věci černobíle a rozhodo-
vat se svobodně a intuitivně, nezávisle na penězích či 
objemu práce.

Zpětně nelitujete, že jste točila právě třeba  
Bobule?

Rozhodně nelituju ničeho. Teď už točím nebo hraju jen 
v jedné věci, nepřejíždím současně z natáčení filmu večer 
do divadla a podobně. Potřebuju se soustředit a cokoli se 
rozhodnu vzít, tak tomu chci dát všechno. Nechci se vra-
cet ke stavům, kdy jsem byla na place s nejlepšími režiséry 
i štábem a bylo mi to jedno, měla jsem pocit, že je všeho 
najednou moc, nebyla jsem si jistá, zda tuhle profesi chci 
ještě vůbec dělat. A tak jsem zvolnila, začala ještě víc ces-
tovat, taky bych chtěla napsat knížku, mám už něco roz-
dělaného.

Nedává vám cestování také možnost být víc 
sama sebou, nehlídat se tolik, například před 
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Tereza Voříšková spolu s Eliškou Křenkovou v Amerikánce...

...jako Lada v Dabing Street...

...v minisérii Pět mrtvých psů... ...a v roli maminky ve filmu Po strništi bos.
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bulvárem? Prostě si můžete dát s kámošem 
sklenku vína, aniž vám před obličejem mává ně-
kdo foťákem.

Na bulvár kašlu. Podařila se mi v podstatě nevídaná věc – 
není součástí mého života. Cestování mi dalo vnitřní klid, 
radosti z malých věcí a taky nadhled.

Výměna Lásky
Jak se vám – coby mladému člověku – žije 
v Česku?

Vlastně dobře. Tím, že hodně cestuju, můžu porovnávat, 
jak skvěle na tom naše země je.

a co konkrétně je na ní skvělého?
Lidé. Humor. Jídlo. Příroda. Je to prostě moje země. Jsem 
ráda pryč, ale ještě radši se vracím.

Nepřemýšlela jste nad tím, že zůstanete venku? 
Nabídky tam máte.

Občas mě to napadne, zvlášť když vidím, jak se v Česku 
vyvíjí politika. Ale mám tu rodiče a přítele, domov jinde 
si neumím představit. Takže doufám, že se nestane něco, 
proč bych tuhle zemi musela opustit.

Nedávno jste se vyjádřila v tom smyslu, že Česká 
republika je nemocná. To je to „něco“, kvůli 
čemu byste ji opustila?

Tou nemocí jsem měla na mysli neinformovanost. Že in-
formace jsou ty pilulky, které by mohly tuhle zemi vyléčit. 
Podle mého kdybychom měli všichni správné informace, 
nevolíme si takové politiky za správce země a staráme se 
lépe i o planetu.

informací je dost, i těch správných. Není to 
spíše tím, že ty informace lidé neumějí či ne-
chtějí správně číst, chápat?

Myslím, že informací není nikdy dost. A samozřejmě je 
náročné se v nich vyznat, oddělit je od různých dezin-
formací.

Měli by se umělci vyjadřovat k veřejnému dění?
Já se snažím vyjadřovat pouze tehdy, když to považuju 
za nevyhnutelné, protože jako herečka umím hlavně hrát. 
Rozhodně se nechci pasovat do role, ve které nejsem ex-
pert. Jako občan to na druhou stranu považuju za svou 
povinnost. Když už se ale vyjadřuju, určitě se snažím ne-
být černobílá.

Veřejně se angažujete v Mental Power Prague 
Film Festival, což je mezinárodní filmový festi-
val (ne)herců s mentálním a kombinovaným po-
stižením. To je také určitým způsobem veřejná 
aktivita. Vznikla spolupráce spontánně, nebo 
vás oslovili kvůli „známé tváři“?

Vzniklo to tak nějak samo od sebe. Před nějakou dobou 
jsem začala mít potřebu vedle herectví dělat ještě něco ji-
ného, co by dávalo smysl, a přemýšlela jsem na různými 

charitativními projekty. 
Zkusila jsem to jako zdra-
votní klaun, ale po první 
zkušenosti jsem zjistila, 
že to nezvládnu. Tehdy 
jsme byli na  dětské on-
kologii, obešla jsem je-
den pokoj a do druhého 
už nedokázala vstoupit, 
doslova jsem se z toho se-
sypala. Došlo mi, že tady 
nikomu nepomůžu. 

No a pak jsem se do-
stala do hodnoticí komise 
zmíněného festivalu, kdy 

herci a tvůrci jsou tihle lidé, filmy jsou nejen z Česka, ale 
ze všech možných koutů světa. Tak začala naše spolu-
práce, která se pak posunula dál.

Jaké ty filmy jsou?
Zcela upřímně – jsem ráda, že už v porotě nejsem (smích). 
Musela jsem totiž vždycky během dvou dnů zhlédnout 
dohromady okolo padesáti mental power filmů najednou, 
je to vážně emočně náročná věc. Některé jsou totiž nád-
herně natočené, že u toho brečíte. Nechápu, proč je ne-
promítá třeba Česká televize. No a na dost z nich se nedá 
koukat, což je v podstatě stejné jako u každého jiného fil-
mového festivalu.

V každém případě – co vám ta spolupráce dává?
Líbí se mi ta jejich lehkost. Mentálně postižení jsou 
v Česku znevýhodněná skupina, většinová společnost má 
s nimi i třicet let po revoluci a dlouhodobé osvětě pro-
stě problém. Lidé mají stále pocit, že mentál je někdo, 
kdo slintá. Když ale člověk s nimi je, zjistí, že mají ob-
rovský smysl pro humor a jsou naprosto upřímní, když je 
třeba štvete, dají vám to najevo, nepřetvařují se. A taky 
okamžitě poznají, když nejste upřímní vy k nim. Hlavně 

nesnášejí lítost, to, co po-
třebují, je obyčejný re-
spekt. Já se s nimi cítím 
naprosto svobodná, dávají 
mi hodně lásky a taky si jí 
hodně berou, probíhá ne-
ustálá výměna. A  takhle 
by to podle mě mělo být. 
Tuhle mentální sílu bych 
přála každému člověku. X

tErEZa VoŘÍškoVá (29)
narodila se v  Praze, absol-
vovala hereckou konzervatoř. 
Do výčtu jejích rolí patří třicítka 
filmových a  seriálových rolí 
české i  zahraniční produkce, 
například Rafťáci, Venkovský 
učitel, Zemský ráj to na pohled, 
Po strništi bos, Chata na pro-
dej, Soukromé pasti, Repor-
térka, Dabing Street, Vodník 
ad., ze zahraničních britský 
seriál Borgiové, americký Po-
hřešovaný nebo kanadský  
Clay’s P.O.V. Co se týče di-
vadla, v  současnosti exceluje 
v  Amerikánce na  jatkách 78 
v pražských Holešovicích. 

Na bulvár 
kašlu.  
Podařila  
se mi 
v podstatě 
nevídaná  
věc – není 
součástí mého 
života.
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Nikdo mi neřekl: Končíme
Otázky na sex, peníze i rap. A také 
na další témata, která v éteru 
často nepadají. Videorozhovory 
Real Talk vedené moderátorkou 
Lili se staly během půl roku své 
existence nepřehlédnutelným 
fenoménem českého YouTube. 
Prostor tu dostávají největší hvězdy 
tuzemského rapu, které se střídají 
s umělci, politiky i sportovci. Vše 
probíhá v uvolněné atmosféře 
a mluví se jazykem ulice. Lili 
je spustila na svoje triko bez 
záštity mediálního domu. Sama 
si je připravuje, stříhá finální tvar 
a na rozdíl od Respektu si se všemi 
svými hosty tyká.
PaVE L tU r E k
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echají se hosté snadno přemluvit, aby přišli 
do Real Talku?

Ne.

Proč?
Protože pro hodně lidí jsou moje otázky asi moc na tělo.

Sama říkáte, Real Talk by nebyl Real Talkem, 
kdyby se v něm nemluvilo o sexu, penězích 
a rapu. Zrovna otázka peněz je v českém pro-
středí hraniční. Není slušné ji položit a spousta 
hostů na ni nechce odpovídat. Zpovídaní se u ní 
vždycky kroutí, obcházejí ji, odmítají ji. Pokud 
si dobře vybavuji, pouze bulvární novinář Pavel 
Novotný mluvil o svém příjmu bez mrknutí oka. 
Proč je důležité, aby padla?

Myslím si, že v české společnosti máme dvě tabu, o kte-
rých se nemluví. První jsou prachy a druhé je víra v boha – 
respektive cosi niterného spojeného s vírou. Obojí je něco, 
o čem se můžu otevřeně bavit, a jsem překvapená, kolika 
lidem to vadí. Spoustě lidí přijde neslušné mluvit o peně-
zích, což nechápu, protože žijeme v kapitalismu. Peníze 
jsou motor naší společnosti, a přitom se o nich nechceme 
bavit. Ale společnost se nemůže vyvíjet, pokud jsou taková 
témata tabuizovaná.

Ta nechuť je pochopitelná: člověk buď nechce, 
aby mu lidé záviděli, nebo se bojí vypadat  
neúspěšně.

To pro mě není argument. Já jsem momentálně socka 
a můžu to říct na rovinu. Prostě nemám prachy a nestydím 
se za to. Měla jsem lepší časy a lepší časy možná přijdou. 
Třeba v Americe se nikdo nestydí, že vydělává hodně pe-
něz, panuje tam hrdost, protože si svůj úspěch vydřel.

Je Real Talk zdroj vašich příjmů?
Zatím ne, hledám sponzora.
 

Jak pořad vznikl?
Bylo to celkem spontánní. Neplánovala jsem si, že bych 
chtěla rozjíždět vlastní projekt. Dřív jsem pracovala částečně 
jako kulturní redaktorka v České televizi, to trvalo tři roky. 
Souběžně s tím jsem dělala v galerii současného umění a ještě 
pomáhala matce v jejím podnikání. Pak jsem se ale rozhodla 
v České televizi skončit. Věděla jsem, že to nebude práce, kde 

bych vydržela dlouho. Už se mi taky nechtělo jít do dalšího 
zaměstnání a mít kolem sebe další šéfy. A rozhovory mě 
vždycky bavily. Když člověk pracuje ve zpravodajství na re-
portáži, vždycky přijedeš na plac, setkáš se tam s nějakým 
člověkem a uděláš s ním krátký rozhovor. To byla pro mě 
ta nejhezčí práce – setkání s lidmi. Vše další jako psát a na-
mlouvat příspěvek mi nikdy moc nešlo. Říkala jsem si: Když 
tě to baví, tak zkus dělat jen rozhovory. Vzala jsem všechny 
našetřené peníze a nacpala je do Real Talku.

Potřebuje internet další pořad, kde spolu dva lidé 
hovoří?

Internet nepotřebuje Real Talk, já potřebuju internet. 
Ale půl roku předtím, než jsem projekt rozjela, jsem jen 
přemýšlela, jak by měl vypadat. Jací hosté by tam měli 
chodit, jaká je díra na trhu, co tu chybí a co by mě ba-
vilo. Když se podíváte na videorozhovory na českém in-
ternetu, tak nejpopulárnější je třeba DVTV, kde jsou 
publicistické rozhovory věnované kauzám a trvají okolo 
dvaceti minut. Je tu Show Jana Krause a rozhovory po-
dobného charakteru, kterým jde o pobavení diváka. Já 
nedělám ani jedno; není to ani publicistika, ani nechci, 
aby se divák jen zasmál. Pak tu máme ještě další menší 
formáty v rámci internetových televizí, ty mě nebaví vů-
bec, protože jsou nudné. A já jsem nechtěla dělat nic 
nudného. Snad to nudné není.

Výsledkem je tedy osobnostní interview.
Primárně to je o člověku. Nejde ani tak o to, co dělá, ale spíš 
o to, jaký je, jak přemýšlí – jestli jako člověk 21. století. Jestli 
je jeho myšlení současné, protože mě nezajímají lidé, kteří 
jsou retro. Snahou Real Talku je ukázat, čím je který člověk 
zajímavý. Že má různé polohy, že to není jen černobílé. Za-
čneme třeba tím, že je to zm*d, ale na konci zjistíme, proč je 
to zm*d. Jde mi o to, aby to bylo jako film. Ostatně tak na-
točený materiál i stříhám a sleduju v rozhovoru dramaturgii 
jako ve filmu. Snažím se k výsledku přistoupit tak, aby se 
divák s tím člověkem ztotožnil a pochopil, proč jedná tak, 
jak jedná, proč dělá to, co dělá. Jdu spíš po tom, co formo-
valo jeho charakter a jakou má motivaci, než po informacích. 
Když vezmeš například Jiřího X. Doležala, tak ti nakonec 

dojde, že to je člověk, který 
žije celý život s nějakou bo-
lestí, a najednou ho začneš 
lépe chápat.

Za těch osm měsíců se 
rýsuje zcela jasná linka 
hostů, kteří Real Talk na-
vštěvují. Na jednu stranu 
tu jsou tuzemští populární 
rappeři, které jiná seriózní 
média obvykle moc nebe-
rou a nedopřávají jim pro-
stor, na straně druhé tady 
jsou etablovaní tvůrci, 
v drtivé většině muži ze 

n
V české 
společnosti 
máme dvě 
tabu, o kterých 
se nemluví. 
První jsou 
prachy a druhé 
je víra v boha.
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střední generace typu Davida Černého nebo Petra 
Zelenky. kdo je ideálním hostem?

Pokaždé je to jiné. Mám ráda současné umění, dělala jsem 
v galerii, mám k němu vztah. A když jsem si říkala, koho 
pozvat, tak David Černý hýbe veřejným prostorem nejvíc, 
je to umělec, kterého zná i Pepa z Hlubočep. A když chci 
režiséra, tak nejvíc mě baví a zajímá Petr Zelenka.

Hraje v tom tedy roli sledovanost, která se pojí se 
známou tváří?

Určitě, ale vždycky vím, že Petr Zelenka bude mít menší 
sledovanost než rapper. Jde mi o to, aby si člověk, který klikl 
rappera, pak pustil i Petra Zelenku. Po pravdě propojovat 
světy tímhle směrem se mi zatím moc nedaří, ale jde to 
dobře opačně. Hodně lidí, kteří viděli rozhovor s předse-
dou Pirátů Ivanem Bartošem, se pak podívalo na Maniaka 
a psalo mi: „Cože, on je tady nějaký český rap?“ I moje ka-
marádky začaly poslouchat český rap jen kvůli tomu, že se 
podívaly na Bartoše a pak klikly na kluka, kterého neznaly, 
a začaly poslouchat jeho hudbu.

Právě rappeři mají v Real Talku exkluzivní pro-
stor. Možná i proto, že zdejší mainstreamová mé-
dia jim moc hlasu nedopřávají, rádia je nehrají, 
přestože ve sledovanosti na youTube všechno 
válcují. Je to rokenrol dneška. Chcete zdejší rap 
legitimizovat?

Koho jiného bych měla zvát? Český pop je něco strašného, 
rap diktuje ve světě a diktuje i u nás. Chtěla bych debatu 
o rapu v rámci České republiky posunout na vyšší úroveň 
a ukázat, že rappeři nejsou hlupáci.

ruku v ruce s formátem Real Talk jde i tykání – 
výjimkou byl Petr Zelenka z úcty a pak Dominik 
Feri, který na něj nepřistoupil.

Tykání patří k neformálnímu konceptu.

Uvolněné hranice s sebou ale nesou i jiný jev, 
všiml jsem si toho v rozhovorech se zmíněnými 
hosty Davidem Černým nebo Jiřím X. Doleža-
lem. Starší muž začne na mladší ženu machro-
vat. Je v tom jistý, nejspíš generačně daný druh 
sexismu, který není úplně komfortní divácky – 
a určitě není komfortní ani v reálu. Jak to sná-
šíte?

A vykání by tohle změnilo?

Minimálně by nastavilo hranice. Ve zmíněné 
DVTV, kde se netyká, to třeba není tak do očí bi-
jící.

Myslím si, že ne. Vykání by pro ně nebyla žádná překážka. 
V rámci příprav už vím, s kým dělám rozhovor a jak asi 
bude probíhat, takže mě to nepřekvapuje a odbourávám to. 
Včetně sexismu.

V kontrastu s tím je pak vlastně osvěžující, že 
rappeři, jejichž texty se hemží vulgarismy a dost 
hroznými slovy pro ženy, se nakonec ukážou...

… jako zlatíčka.

Jak se po několikaměsíční zkušenosti s dlouhými 
rozhovory jeví tahle disciplína?

Dozvěděla jsem se jednu jednoduchou věc, která je naprosto 
logická – a sice že po dvaceti minutách nikdo nebude vy-
právět o mamince, o tatínkovi a o svém dětství, protože 
mě zná jen dvacet minut. Ale po hodině už to třeba řekne. 
Pokud to děláš dobře, tak se ti otevře. Pokud to děláš blbě, 
tak se uzavře. Já o tom uvažuju tak, že se mi na konci musí 
otevřít. A v tom nehraje roli jen délka, ale i způsob vedení 
rozhovoru. Kdyby tam místo mě seděl někdo jiný, třeba se 
neotevřou.

a je to lov, nebo budování důvěry?
Asi všechno dohromady. Ale myslím si, že je dobré i pro 
zpovídaného, když se dokáže otevřít. Když je upřímný 
a když je to Real Talk, jak má být, tak tím jedině získá 
diváky na svou stranu. Když tam někdo, jako například 
Kazma, přijde s tím, že se otevřít nechce, tak pochybuji, 
že si získá oblibu.

Udržet hodinu, hodinu 
a půl pozornost a svě-
žest zpovídaného není 
snadné.
Ještě se mi nestalo, že by 
to byl pro někoho pro-
blém. Když to člověka 
baví, ztrácí pojem o čase 
– a to platí i o mně. Když 
mi kameraman říká, „mu-
síme za  deset minut vy-
padnout“, ani mi nedojde, 
že jsme kecali dvě a  půl 
hodiny. Nikdo mi neřekl: 

Nevadí mi být 
v některých 
chvílích 
za blbku. 
Ono je to 
polidšťující. 
Nehraju si 
na seriózní 
interview.

r
E

P
r

o
 I

n
s

ta
G

r
a

m



31

Splnila se očekávání z roku ’89?
A jak dál?
23. konference Forum 2000
13.–15. října 2019, Praha

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz
Václava Havla prostřednictvím podpory
demokratických hodnot a respektu
k lidským právům.

www.forum2000.cz
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„Končíme, už to trvá dlouho.“ Třeba David Černý mi den 
před natáčením napsal, že na mě nemá ani celou hodinu. 
Na to říkám, ale já potřebuju minimálně dvě hodiny. Od-
pověděl, že v žádném případě, ale přijďte a uvidíme. Na-
konec zůstal a nikam neutekl.

Je snazší shánět hosty poté, co se Real Talk už za-
vedl?

Neřekla bych. Například ženy mi v drtivé většině odmítají. 
Z dvaceti dílů to budou jen dvě ženy, což je strašný.

Real Talk má specifický jazyk – mix tykání, vý-
razů ulice, vulgarismů s tím, že to není triviální 
ani bulvární. V něčem je to ideální formát pro ge-
neraci youTube. Uvolněnost nepřekáží vážnosti. 
Hledal se tenhle tón těžko?

Myslím, že to je mnou; nevadí mi být v některých chvílích 
za blbku. Ono je to polidšťující. Nehraju si na seriózní in-
terview. Někdy položím blbě hloupou otázku, další otázka 
může někomu připadat inteligentní. Na téhle přirozenosti 
asi Real Talk ve finále stojí.

Co víte o svých divácích?
Statistiky, které ukazuje YouTube, říkají, že jsou to nejčas-
těji lidé mezi osmnácti a čtyřiatřiceti roky. Co sleduju přes 
Instagram, jsou to vysokoškoláci i automechanici. Škála 
je tak široká, že to vlastně nejde určit, co se týče vzdělání 

nebo finančního zázemí, 
ale celkově to možná ne-
budou čtenáři Respektu.

internet vytváří i nový 
typ vztahu s publikem, 
jejž starší média ne-
mají. Často berete do hry 
otázky z instagramu, 
které kladete hostům. 
Jsou pro vás vazby a ko-
munikace s publikem 
třeba prostřednictvím 
komentářů pod videem 
podstatné?

Feedback je pro mě důležitý, nedělala bych nic, kde by nebyla 
zpětná vazba. Čtu komentáře pod videi, ale něco se musí tří-
dit a nebrat si příliš k srdci. I když já hate miluju. Nedávno 
jsme vydali rozhovor s basketbalistou NBA Tomášem Sato-
ranským a tam bylo jen pár haterů. Přišlo mi to divné, ří-
kala jsem si: Nejsem už nějaká měkká? Neměla bych přitvr-
dit? V momentě, kdy tam není hate, je něco blbě. Měl bys 
trošičku někoho sr*t. Mimochodem, ty vulgarismy, co jsem 
řekla, budete upravovat?

Spíše ne, ono se to do tisku vytečkuje. X

LILI (36)
studovala na  filmové škole 
v Písku a Literární akademii jo-
sefa škvoreckého. autorskou 
sérii rozhovorů Real Talk, kde 
zpovídá osobnosti kultury a ve-
řejného života, odstartovala 
v září roku 2018. mezi více než 
dvacítkou hostů se tu namátkou 
vystřídali politici Ivan bartoš 
a  Dominik feri, výtvarník Da-
vid Černý, režisér Petr Zelenka 
nebo rappeři smack a maniak.
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Z MeToo si dělat  
legraci neumím
Donedávna se v Česku přísahalo 
na to, že dělání humoru 
a politického zpravodajství jsou dva 
vzdálené žánry, které není slušné 
míchat. Jindřich Šídlo se před časem 
rozhodl, že tohle pravidlo zruší. 
„Jsem pořád novinář a komentátor, 
pouze podávám informace jinou 
formou,“ říká o svém show Šťastné 
pondělí na Seznam Zprávy.cz. 
„A trochu nafoukaně si myslím, že 
se mi daří oslovit i lidi, kteří by si 
vážný komentář nepřečetli.“ 
mar E k šVE H La
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e dnešní česká politika snazším terčem pro sa-
tiru, než byla třeba před dvaceti lety?

To by asi věděl Petr Čtvrtníček. Já jsem před dvaceti lety 
satiru nedělal. Můžu ale porovnávat s předchozí poli-
tickou garniturou, kdy už jsem psal tenhle druh textů. 
To byla éra Paroubka s Topolánkem, což bylo pro satiru 
docela fajn. Potom v letech 2010–2013 Nečasova éra, ta 
byla vlastně tragikomická, takže tam to šlo taky v po-
hodě. Dnes Andrej Babiš dodává víc videí, v tomhle on je 
skvělý, musím říct. Jeho PR oddělení chrlí mraky výborně 
sestříhaného dynamického materiálu s legrační hudbou. 
V tomhle je to jednodušší než svého času s Bohuslavem 
Sobotkou.

Čím jsou politici směšní?
Tak prvotně tím, co dělají a jak o tom mluví. A tím ne-
myslím fakt, že Andrej Babiš nemluví dobře česky. To pro 
mě není terč. To bych musel smazat v životopise, že jsem 
pracoval v Respektu. S prezidentem je to také složitější. 
U něho člověk nechce parodovat či karikovat spoustu věcí, 
které dělá, nebo jak vypadá, protože to odvádí pozornost 
od podstaty věci.

Podle čeho si vybíráš události a lidi, z nichž si 
děláš legraci?

Já si události nevybírám, události si vybírají mě. Snažím 
se většinou reflektovat to, co se děje. Tradičně zabírají 
výrazné postavy, to znamená Babiš, Zeman, Okamura. 
Třeba méně dobře se z nějakého důvodu dělají Piráti. 
I když důvodů kritizovat je v normálních textech jsou 
mraky, vtipy na ně se nedělají dobře.

Čím to je? Nemohou tam hrát roli sympatie?
Ne, sympatie jsem se naučil za ty roky oddělovat. Mně 
je docela sympatický Dominik Feri, třeba prostě proto, 
že je to mladý kluk, který šel do politiky. Zdálo se mi, 
že to myslí vážně, zajímavě o tom mluvil. Když jsem 
s ním dělal vážný rozhovor, tak jsem v něm cítil jis-

tou pokoru. No a teď nedávno jsem ho měl v pořadu 
prostě proto, že si místo pobytu ve sněmovně, kam ho 
lidé zvolili, odjel na výlet do Vietnamu a dával z toho 
fotky na  Instagram. Takže sympatiemi to není. Sa-
tira potřebuje spíš nějaký moment, který člověka za-
razí na první dobrou, a u Pirátů jsem tohle možná ně-
kolikrát prošvihl, přestože byly momenty, se kterými 
by se dalo dobře pracovat. Takže tam cítím jistý dluh. 
Přitom vládnou městu, kde bydlím, takže nepochybně 
něco najdu.

Co z toho, co jsi dělal, mělo největší ohlas  
u diváků?

Nemám to nijak změřené. Velký ohlas mělo Jak se po-
zná správný Čech pro poslance Tomia Okamury. Ukazo-
val jsem Čechy, kteří nejsou tak světlí, jak si představují 
v SPD. Celá věc souvisela s tím, jak místopředsedkyně 
SPD v Karlových Varech  řekla, že trdelník nemůže pro-
pagovat tmavá holka. Také mě potěšilo, jaký ohlas měl 
před dvěma lety příspěvek o tom, že místo Franka Zappy 
a připomenutí odchodu sovětských vojsk přijíždějí Ale-
xandrovci. V poslední době mělo velký ohlas, když jsme 
šli požádat poslance Ondráčka, aby nám ukázal, jak se 
mlátilo na Václaváku.

kdo se na to dívá?
Občas si děláme legraci, že to jsou prostě lidé z praž-
ského kanclu od devíti do půl šesté, ale není to samo-
zřejmě pravda. Vzhledem k tomu, že jsme na Seznamu, 
je publikum hrozně široké, a i podle ohlasů, které máme, 
je různorodé. Jsem rád, že se docela dost koukají mladí, 
protože oslovit něčím, co se týká politiky a veřejného ži-
vota mladé lidi, není lehké.

snaD to PoCHoPÍ
Proč ses vlastně coby klasický – a úspěšný – no-
vinář pustil do politického humoru?

Úplný začátek byl v roce 2005 na stáži v Timesech v Lon-
dýně. Tam jsem poznal žánr parlamentních skečů, které 
tehdy psala sloupkařka Ann Treneman. Je to vlastně hu-
morné, s nadsázkou popsané dění typu debata ve sně-

movně, start politické 
kampaně a podobně. Mně 
se hrozně líbilo, jak to 
psala, a říkal jsem si drze, 
že bych něco takového 
mohl zkusit.

Potom jsem nastoupil 
do Hospodářských novin 
a tam jsem něco takového 
začal psát. A jednou, tu-
ším někdy v  roce 2007, 
jsem zkusil napsat fik-
tivní rozhovor George W. 
Bushe s Jiřím Paroubkem, 
protože tehdy tady Bush 
byl a měl se s Paroubkem 

j
Tradičně 
zabírají výrazné 
postavy jako 
Babiš, Zeman, 
Okamura. 
Méně dobře 
se z nějakého 
důvodu dělají 
Piráti.
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setkat. No a docela to mělo ohlas, tak jsem to zkoušel 
častěji a pak jsem začal psát pravidelně na svou stránku.

Po přechodu do Seznamu mi můj šéf Jakub Unger řekl, 
že by chtěl krátký, trochu vtipný komentář. Začal jsem 
tedy minutovým komentářem a vůbec nevěděl, co s tím. 
Po krátké době se ke mně připojil Tomáš Dusil, což je 
génius, který dokáže slova skvěle ztvárnit obrazově. No 
a tak jsme se začali učit dělat videa.

Ty jsi do Seznamu nepřišel s cílem dělat poli-
tický humor?

Ne, vůbec. Já jsem do Seznamu přišel s představou, že 
budu spíše psát. Věděl jsem, že tam bude video, samo-
zřejmě, proto jsem tam šel, ale vůbec to nebyl hlavní zá-
měr.

Co tedy dnes jsi? Satirik, humorista, nebo  
novinář?

Myslím, že jsem pořád novinář.

Jsi politický komentátor?
Novinář a komentátor, pouze podávám informace a ná-
zory jinou formou a trochu nafoukaně si myslím, že se mi 
daří oslovit i lidi, kteří by si vážný komentář nepřečetli, 
a obrátit je tak k vážným tématům. Zároveň si uchová-
vám také zcela vážné věci a píšu je pro Rozhlas nebo slo-
venský deník SME.

Lidé mi často píší, že moje témata jsou vtipná, ale že 
je to vlastně dost vážné, a já říkám: „No, tak to je vlastně 
záměr…“ Někdy to jsou prvoplánově legrační věci, pro-
tože se potřebuju zahřát v potlesku fanoušků za jedno-
duché vtipy, ale většinou ne. Například když jsem dělal 
Václava Klause a vztah k Evropské unii a dotacím, tak 
to mělo – a doufám, že to třeba někteří lidé pochopili – 
vystihovat celé Česko: Evropská unie je zlo, dotace jsou 
zlo, ale jestli je sjezdovka, kam rád jezdím, vybudovaná 
z evropských dotací, proč ne? Tak to přece není úplně 
banální sdělení.

Existuje metoda, jak dát najevo, že jde o nad-
sázku? Nebo si s tím nelámeš hlavu?

Můj pořad je prostě definovaný jako satirický, takže je 
to jasné. Větší problém nastal zatím jednou, když jsme 
vyzvali voliče Miloše Zemana, aby šli volit až ve dru-
hém kole. Tehdy jsme se pohybovali na hraně, to cítím 
z hlediska společenské odpovědnosti autora. Sice jsem 
u toho nemrkal, ale byl tam obrázek Miloše Zemana. 
Přirovnal jsem ho k boxerům, kteří taky čekají, až jim 
vyberou soupeře, a potom jdou boxovat. Měli jsme tam 
Zemana v pásu a s pěstmi, takže jsem si říkal, že to musí 
každý pochopit.

 Jenže někdo to vzal, dal na letáky a poslal na sever 
Moravy do všech schránek, což mě naštvalo, protože jsem 
nechtěl ovlivnit volby. Ten vtip vycházel z chování Mi-
loše Zemana, který se tehdy tvářil, že první kolo neexis-
tuje. Šlo o jediný moment, kdy jsem se trošku lekl toho, 
co jsem udělal.

troCHU PobaVIt
Politická satira nemá 
v Česku tradici. Jak se dá 
taková aktivita vlastně 
naučit?
Spoustu věcí okouká-
vám převážně z  ame-
rických vzorů, protože 
tam to dělají výborně. 
Mám mladého kolegu, 
který studuje lingvistiku 
a  marketing, jmenuje se 
Konstantin Sulimenko, 
hrozně vtipný kluk, který 
má americká videa na-
koukaná ještě víc než já. 
S  ním často konzultuju 
scénáře. Řekne třeba ba-
cha, kdyby to bylo v The 

Daily Show, tady se řeknou ještě tři pitomosti a potom 
teprve sází pointu. Jde o převzatý americký model a dělá 
se všude stejně. Vlastně skoro všechno, co se kdy vymys-
lelo v televizi, přišlo z Ameriky.

Nedávno jsi měl v této zemi možnost navštívit 
jednoho z nejlepších politických satiriků sou-
časnosti Johna Olivera. Co sis z toho odnesl?

Nic dramatického. Loni začínala další série HBO Last 
Week Tonight a oni pozvali do New Yorku novináře ze 
zemí, kde vysílá HBO. Takže jsem letěl do New Yorku 
a viděl jsem se ve skupině novinářů půl hodiny s Johnem 
Oliverem. To bylo celé. Přišel bez agenta a trpělivě od-
povídal. Vysvětloval třeba rizika přílišného soustředění 
se na Donalda Trumpa a popisoval, jak se pokouší se mu 
vyhýbat. Trump vypouští mlhu, do níž mluví jako sedmi-
leté dítě, a je důležité v té mlze najít věci, které jsou pro 
Ameriku podstatné.

Co zajímalo tebe?
Oliver před časem označil Trumpa slovem „dick“. Ptal 
jsem se, jestli je v HBO někdo, kdo řekne: „Johne, počkej, 
tohle už ne.“ Prý není a to je velká výhoda HBO. Panuje 
zde opravdu svobodné prostředí.

Přišla řeč i na něco jiného než  na ameriku?
Ptali jsme se například na brexit, který Oliver jako Brit 
velmi prožíval, měl na něj jasně odmítavý názor a prohrál. 
Dnes stojí na poražené straně společnosti jak ve Spojených 
státech, tak v Británii. Zaujala mne jeho poznámka, že za-
dal svým rešeršistům analýzu, co bude znamenat brexit. Má 
tohle zázemí plus devět scenáristů. Vždycky když vymýšlím 
vtip, říkám si, že kus jeho zázemí bych docela potřeboval.

Ty nic z toho nemáš?
Z devadesáti procent to píšu sám. S některými detaily mi 
pomáhají kolegové, ale gagy nebo vtipy, či jak to říct, vět-
šinou dělám já.

jInDŘICH šÍDLo (46)
novinář a  politický komentá-
tor se narodil v turnově, žurna-
listiku vystudoval na fsV Uk. 
Prošel Českým deníkem, re-
spektem, mf DnEs a Hospo-
dářskými novinami, v České te-
levizi řídil domácí zpravodajství 
a byl hlavním politickým analy-
tikem. byl u vzniku videozpra-
vodajství na  portálu seznam 
Zprávy.cz v roce 2016, kde krom 
jiného uvádí pravidelný satirický 
pořad Šťastné pondělí. Za no-
vinářskou práci obdržel několik 
ocenění, je skalním fanouškem 
londýnského fotbalového klubu 
arsenal. 
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Politická satira se obvykle dělá pro lidi s urči-
tým názorem, do něhož se autor nějak trefuje. 
Do jaké míry je to limitující? Jaké to je, vědět, že 
všichni čekají, že si uděláš legraci z jistých poli-
tiků a z jistých názorů?

Samozřejmě že lidem, kteří se cítí názorově v opozici vůči 
dnešní společenské většině, to konvenuje víc. Až bude 
vládnout někdo jiný, tak to bude úplně jinak. Je to jasné – 
když si porovnáte, jak si americké pořady Late Night dělaly 
legraci z Obamy a co dělají teď za Trumpa, je tam vidi-
telný rozdíl. Je to pochopitelné, protože tvůrci jsou libe-
rálové a Trump jim dodává střelivo fakt každý den. Je to 
součást kulturního střetu.

Tady se hodně mluví o Johnu Oliverovi, protože ho lidé 
znají z HBO, ale v Americe jsou stejně zábavné a skvělé 
postavy Stephen Colbert, Jon Stewart, David Letterman 
nebo Trevor Noah. Late Night jdou v půl jedenácté nebo 
v půl dvanácté večer, takže lidé v New Yorku si po celém 
dni sednou k televizi a koukají na svého oblíbeného ko-
mika, jak si dělá legraci z prezidenta, kterého upřímně 
nesnášejí.

Cítíš se jako součást kulturního střetu?
Ne. Jsem pořád novinář s názory, které se možná vyvíjejí, 
ale v zásadě jsou pětadvacet let stejné. Takže mě jako sou-
část střetu cítí spíše publikum – ti, kdo se mnou souhlasí, 
ale ještě víc ti, kdo mě nesnášejí.

Petr Čtvrtníček kdysi v České sodě zesměšňoval 
politiku ve stylu úder na solár a zřejmě si moc 
nelámal hlavu s následky. Co je cílem tvého po-
řadu? Chceš zlepšit poměry? Nebo ti stačí ně-
koho pobavit?

Politiku popisuju a sleduju hrozně dlouho, takže jsem 
možná už okoral. Jsou některé věci, které považuju 
za osobní. Úplně typicky je to rasismus. To, že máme 
v programu Okamuru, což je prostě fašizoidní gauner, 
není dělání si legrace z  Tomia Okamury. Je to spíše 
smutný popis společnosti, který může na něco podstat-
ného ukazovat. Chci něco popsat vlastně úplně stejně 
jako u politického komentáře. Vysvětlit a zároveň tro-
chu pobavit a možná se dostat k lidem, které by jinak 
třeba dané téma vůbec nezaujalo, pokud by se objevilo 
v novinovém či webovém komentáři. To je vlastně smysl 
Šťastného pondělí.

mILé sLoVo
Už jsme naznačili, že politický humor čelí zá-
sadnímu úskalí: obvykle se mu smějí ti, kterým 
názorově konvenuje. Snažíš se tomu cíleně čelit, 
nebo tuhle věc neřešíš?

V zásadě když píšu, tak to má trochu bavit i mě. Úvahu, 
jestli moc nenadbíhám lidem, jednomu názoru, jsem 
ale nikdy nevedl. Samozřejmě by bylo zajímavé sledo-
vat, jestli stejní lidé, kteří se tomu smějí dnes, se bu-
dou smát stejně, až to budeme dělat třeba o předsedovi 
vlády Ivanu Bartošovi nebo Petru Fialovi. Jenže dělat 

si srandu z Petra Fialy je hrozně složité. Nejlepší vtip, 
který jsem tady vymyslel – a na ten jsem opravdu pyšný 
– byl, když jsem ho dal dohromady s Petrem Fialou ze 
skupiny Mňága a Žďorp jako dva smutné melancholiky 
z Moravy, ročník 1964. Potom společně vystupovali v La 
Fabrice a oba byli fajn.

Proč je těžké dělat humor na adresu předsedy 
ODS?

On se hlídá a ví to. Není to rázný lídr, což já od politiků 
ani nevyžaduju. Otázka je, jak může fungovat v souboji 
s rázným Babišem. Jednou jsme třeba dělali Top deset vý-
buchů emocí Petra Fialy – a on se tomu vesele smál. Říkali 
jsme mu „učitel občanské nauky z menšího města“ a on se 
neurazil. Naštěstí.

Občas zmiňuješ, že na Šťastné pondělí zareago-
val premiér babiš. Jsou dotčené reakce politiků 
časté?

Ne. Jednou jsme se s  Babišem potkali na  vinobraní 
ve Znojmě a já jsem si říkal, že už jsme se dlouho nevi-
děli, tak se s ním vyfotím a nějak to pak použiju v pořadu. 
Jenže on dal tu fotku na sítě dřív, než jsem si mohl cokoli 
rozmyslet, takže mi potom lidi dost nadávali. Při focení 
mi pořád říkal, že jsem hejtr, a já jsem odpovídal, že necí-
tím nenávist vůči politikům. On se strašně křečovitě smál 
a pořád opakoval, že ho nenávidím.

Je nutné lidem jako on vysvětlovat, že to není 
pravda?

Asi jsem mu to chtěl vysvětlit. Nenávist je silná emoce, 
proč bych ji investoval do politiky?

Jsi rád, že se babiš ozývá a dává ti kredit? Nebo 
je to celé jen součást show?

Je to součást show. Když zareaguje předseda vlády, tak 
je to samozřejmě fajn, protože si pořadu všimne víc lidí. 
Ale že bych pro to něco aktivně dělal? Vystačím si sám.

Už jsme zmínili, že politická satira v této zemi se 
vždy bude trochu vztahovat k České sodě. Místy 

je to skutečná „soda“: 
kombinace talentu 
Petra Čtvrtníčka, pocitu 
z nově nabyté svobody 
a odvahy České televize 
investovat do výroby drs-
ného politického pořadu 
se tehdy potkala s hla-
dem po nespoutaném 
humoru. Čím jsi dnes 
omezen při výrobě Šťast-
ného pondělí ty?
Nejvíc asi počtem lidí, 
kteří na tom můžou dělat, 
ať už rešeršistů, scenáristů 
nebo střihačů.

Člověk občas 
kouká, že věci, 
které byly 
za jeho mládí 
normální, už 
dnes normální 
nejsou. 
V jistých 
případech je to 
dobře.
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Takže penězi?
V podstatě ano. Ale to není stížnost. Seznam je bohatá 
firma, která se k nám chová velmi vstřícně. V Seznamu 
většinou nikdo předem neví, co bude obsahem dalšího 
dílu, takže nikdo nám neříká: „Tady brzděte!“

Žádné schvalování se neděje?
Vůbec. V tomhle jsem na tom možná stejně jako Česká 
soda v devadesátých letech.

Vrcholem Čtvrtníčkova politického humoru 
v devadesátých letech byl skeč známý jako Pokoj 
s hajzlem, v němž moderátor zpráv čte: „Na vý-
jezdním zasedání české vlády došlo k malému 
nedorozumění, když premiér Miloš Zeman os-
tře odmítl společné ubytování s ministrem za-
hraničí Janem kavanem, ačkoli si původně ob-
jednal pokoj s hajzlem.“ Šlo o humor, který si 

neláme hlavu ani s hranicemi, ani s následky. 
Řešíš tohle překračování hranic ve Šťastném 
pondělí?

Ani ne. Jsem celkem slušně vychovaný chlapec, takže po-
užívám vesměs slušná slova. Vtip s hajzlem je legendární. 
Je skvělý, ale já tuhle disciplínu neumím. Asi jsem i radši, 
když se mi někoho povede urazit milým slovem.

Vnímáš svůj humor i jako možnost vypořádat se 
s přehnanou korektností, na niž si mnozí stě-
žují?

Ne, vůbec. Mně debaty o nebezpečí politické korekt-
nosti připadají ujeté. Samozřejmě člověk občas kouká, 
že věci, které byly za jeho mládí normální, už dnes nor-
mální nejsou. V jistých případech je dobře, že normální 
nejsou. Protože kdybychom šli časem dál, tak se dosta-
neme k tomu, že bylo běžné říkat černým Američanům 
negři. Takže jde do jisté míry o zdvořilost, která samo-
zřejmě občas přejde trochu do ujetosti.

Ale opravdu nepřemýšlím o tom, jestli bych neměl něco 
říct nebo vyjádřit jinak, jen aby to bylo nekorektní. Ko-
rektnost je věc, kterou se při své tvorbě vůbec nezabývám. 
Přirozeně mám asi nějakou záklopku a nebudu ji otevírat 
jenom proto, abych potom mohl říct: „Ježíš, to je hezky 
nekorektní…“

Není po seriálu Most! vhodná chvíle posunout 
v humoru hranici korektnosti vůči romské men-
šině?

To umí jeho spoluautor Petr Kolečko. Já ne, možná i proto, 
že jsem celá devadesátá léta a vlastně i potom psal o Ro-
mech vážné texty, takže teď bych humor na jejich účet 
prostě neuměl udělat. Most! to samozřejmě nějak posu-
nul, otevřel, ale já asi nebudu ten, kdo v tom bude pokra-
čovat. Tohle neumím.

Opravdu tady není téma, kdy máš chuť popustit 
otěže nekorektnosti? Co třeba gender, který se 
vzrušeně řeší už mnoho let?

Takové téma mě nenapadá a není to rozhodně gender.

Proč? Snažíš se vyhnout střetům?
Spíš mě na to nikdy nenapadl žádný vtip a navíc moje 
žena studovala gender ve Finsku. Občas si ale skutečně 
říkám, jestli tohle můžeme… Nedávno měl kolega Kon-
stantin ve scénáři větu: „Bylo takové vedro, že to začalo 
ohrožovat tradiční rodinu.“ Četl jsem to a napadlo mě: 
„Můžeme my tohle říkat?“ Ale potom jsem si řekl, proč 
ne – jediná otázka je, jestli v tu chvíli a na tom místě je 
ten vtip dobrý, nebo ne.

Dělat vtipy na gender neumím a neumím to ani smě-
rem k #MeToo. Nemám na to silný názor. A legraci si 
můžu dělat jen z věcí, na které ten silný názor mám. 
Ostatně je spousta dalších věcí, z nichž si nechci dělat 
srandu: třeba z Ovčáčka, protože to je nula, nebo ze Sou-
kupa, protože ten na to čeká. Nebo z Brna, protože to je 
cool město. X
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Psát rukou je meditace
Písmomalířství, krasopis a vlastně 
veškeré ruční psaní tak trochu 
vymírají. Podle typografky Petry 
Dočekalové je to škoda. Chce vrátit 
do ulic ruční nápisy a děti naučit 
znovu psát – věří, že jim to cvičí 
mozek. „Psaní rukou podporuje 
myšlení,“ říká.
karoLÍna Vrán koVá
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jednom rozhovoru jste řekla, že psát rukou je fy-
zický zážitek. Co přesně to znamená?

Nepíšu jen palcem a ukazováčkem, zapojuji zápěstí, loket, 
celou paži. V případě velkých nápisů se natahuju od hlavy 
k patě. Musím mít balanc, aby se písmo nedeformovalo. 
Před časem jsem měla zakázku popsat tabuli s nabídkou 
v bistru Grils v pražském Karlíně. Stála jsem tam nad 
rozžhaveným grilem na štaflích a psala na velkou horkou 
tabuli křídou, která se tam připékala. To byla fakt práce 
celého těla.

ale dalo by se to taky napsat pohodlně na počí-
tači a pak vytisknout. Jakou výhodu mají ruční 
nápisy?

Ruční nápis má jinou energii a švih. Samozřejmě pro ně-
koho je to detail a je mu to celkem jedno. Ale jsou lidé, 
kteří si toho všímají. A ti pak budou vědět, že tahle re-
staurace myslí i na maličkosti.

Co, čím a na co vlastně píšete?
Píšu hlavně nabídkové tabule v restauracích a kavárnách, 
štítky na oblečení nebo popisky k výstavám. Teď budu 
psát nápis v maledivštině pro jeden tamní hotel. Mož-
ností, na co psát, je hrozně moc, v podstatě na všechny 
možné povrchy, dřevo, plexisklo, sklo. Používám na to fixy 
na křídové bázi nebo odolné akrylové barvy, které vydrží 
třeba i rok. Také barev je hodně, bílou křídu již skoro ne-
používám, spíš béžovou, tmavě červenou.

PÍsmo jako VýZVa
rukou se píše už jen málo. Je to škoda?

Ve svojí doktorské práci se věnuji právě tomu, jak moc dů-
ležitá je znalost psacího písma. Už jen proto, abychom do-
kázali číst, abychom rozklíčovali dopisy vlastních babiček. 
Pohyb ruky pomáhá rozvoji myšlení a konstruování vět, 
jsou na to různé výzkumy. Kdo píše rukou, trénuje jem-
nou motoriku, půjde mu to pak líp třeba i s jehlou. O to 
všechno bychom neměli přijít.

Dnes se hodně dětí učí písmo Comenia, kde pís-
mena nenavazují, ale je mezi nimi mezera. Vy 
jste spíš příznivkyně vázaného písma, které bylo 
v písankách dřív. Proč?

Podle toho, co jsem o tom zjišťovala, je písmo Comenia 
vlastně příliš jednoduché. Dětská motorika potřebuje vý-

zvu, čím složitější tvar se naučí, tím víc ho může zjedno-
dušovat v dospělosti a vytvořit si vlastní individuální ru-
kopis. Ale když se naučí jen tvar jednoduchý, složitější už 
ho neudělá, není na to v mozku předloha.

To však byl přesně důvod, proč se Comenia za-
čala zavádět – že je jednoduchá...

Ano, je výborná pro leváka nebo dítě s dysgrafií nebo dys-
lexií, ale těch je v populaci asi deset procent. Těm ostat-
ním je zbytečné to tolik usnadňovat.

Ve své knížce Skripty do výlohy nostalgicky 
vzpomínáte na doby, kdy ruční nápisy uměla 
psát každá prodavačka. Jak to bylo dřív?

Od první republiky až do socialismu všichni hoteliéři, 
prodavačky, aranžérky měli ve svých učňovských školách 
povinný předmět písmo. Prodavačky se učily švihovku, 
kterou používaly na psaní cenovek. Pro práci v hotelech 
se vyučovalo nějaké navazované písmo, které bylo dobře 
čitelné pro ostatní, protože sdíleli knihy zápisů a další ofi-
ciální dokumenty, které museli všichni přečíst.

Co je švihovka?
Švihovka je takový rychle psaný rukopis, kterým se psaly 
cenovky, štítky, nabídky. Má vzdáleně něco společného 
s graffiti, které se také napíše rychle a  jedním tahem.  
Ovšem v tomhle případě jsou tvary standardizované – 
každý člověk třeba navazuje jinak s a t, ale když píšete 
švihovkou, vypadá nápis každou rukou velmi podobně.

Dělá to dnes ještě někdo?
Snažila jsem se dopátrat živých písmomalířů v České re-
publice, ale narazila jsem jen na pár jedinců. V Ostravě-
-Porubě je malá písmomalířská dílna, kde píší denně stovky 
plakátů pro síť prodejen potravin Hruška, rozváží je pak 
po celém kraji. Nebo jsem zjistila, že každý Hornbach má 
svoji vlastní písmomalířku, která tam píše: obruby za 99.

Dělají to hezky?
Hezky, ale rutinně, podle stále stejné předlohy. To mi 
přijde škoda.

Pořádáte řadu kurzů 
a workshopů ručního 
psaní u nás i v cizině. Co 
na tom lidi baví?
Možná to souvisí s  vše-
obecným trendem, že se 
lidé učí vařit podle pů-
vodních receptů a  různě 
kutit, nechávají si šít 
boty od  ševce a  vyrábějí 
si domů nábytek na míru 
místo toho, aby ho jed-
noduše koupili v Ikee. Je 
v  tom touha po  tradici, 
řemesle, po  originalitě, 

v

Když v písmu 
objevím nějaký 
nový tvar, je 
to osvěžující 
jako skočit 
do moře.
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možná i nějaký návrat ke kořenům. I když to v podstatě 
není potřeba, protože všechno si dnes můžeme vytisk-
nout, dokonce písmem, které vypadá jako ručně psané.

a co na tom fascinuje vás?
Pro mě je ruční psaní forma ryzí tvořivé práce i meditace. 
Když objevím nějaký nový tvar, který začlením do rukopisu, 
je to stejně osvěžující jako po dlouhé době skočit do moře.

nasCHVáL ULomEný ZUb
Co přesně dělá typograf?

Dneska je to člověk, který vytváří a třeba i prodává fonty, 
tedy digitalizovaná písma. Kdysi to dělalo několik řeme-
slníků, kreslili, ryli a odlévali písmo a měli ruce od barvy. 
Teď typograf vlastně vytváří software.

Jaký je rozdíl mezi grafickým designérem a ty-
pografem?

Velký. Typograf je koncentrovaný na detail, na písmo. 
Jako když někdo vyrábí textilii a soustředí se na její vlast-
nosti. A pak přijde módní návrhář a ušije z ní něco, co se 
dá nosit a co někomu sluší a dá té látce smysl. Typograf 
by bez grafického designéra nemohl existovat.

rozumějí běžní grafici písmům?
Člověk musí písmo znát a taky vědět, k čemu se hodí. Ji-
nak to může dopadnout, jako kdyby si člověk vzal neo-
pren na galavečer.

Jak jsou na tom s písmem grafici, kteří navrhují 
například reklamu?

To velmi záleží na grafickém studiu či agentuře. Někde 
mám pocit, že jsou až moc ovlivnění trendy. Probíhá to 
tak, že někdo vydá nové písmo. To písmo si koupí re-
klamní agentura. Většinou to je nějaké trendové písmo, 
ne ale tak výrazné, aby se nedalo použít víckrát, musí se 
jim to vyplatit. Grafici ho dostanou a prostě s ním pra-
cují, i když by tomu zadání třeba slušel nějaký jiný font.

Jaké je teď módní písmo?
Řekla bych, že bezpatkové abecedy čili grotesky, které 
v sobě obsahují esenci švýcarských grotesků, jako je Hel-
vetica. Ale mají navíc nějakou mutaci nebo deformaci, na-
příklad tvar nějakého písmena zalomený nakřivo. Přijde 
mi to jako snaha být originální za každou cenu. Jako když 
máte zdravé bílé zuby a někdo vezme kámen a jeden zub 
vám ulomí jen proto, aby to bylo neotřelé.

kdy jste si začala písem všímat?
Na střední škole. Chodila jsem na  střední uměleckou 
školu v Ostravě, kde jsme se učili řemeslu, po téhle stránce 
nás připravili opravdu skvěle. Ale inspirace tam moc ne-
bylo, Ostrava byla graficky šedá.

Jak to?
V Ostravě bylo málo krásných plakátů a vizuálních stylů 
a já jsem po tom měla obrovský hlad. Jsem už z té gene-

race, která často cestovala se školou a s rodiči. A všude 
jsem si nabrala ohromné množství letáků, vystřihovala 
jsem si je, nalepovala, snažila jsem se grafický design dělat 
podle toho, co jsem viděla v zahraničí. Počítám do toho 
i Prahu, takže když jsem jela do Prahy, taky jsem se měla 
čím kochat.

Jak tedy před těmi zhruba dvanácti lety Ostrava 
vypadala?

Dodnes je v Ostravě hodně prodavaček ještě vyučených 
postaru, které pořád popisují tabule švihovkou. Taky tam 
doteď zůstává hodně starých reklam z dávných předre-
volučních časů a spousta starých neonů. To bylo krásné, 
horší byly ty „trendy“ plakáty, které ale nebyly dobře udě-

lané. Kvalitních grafic-
kých designérů tam bylo 
pár. Teď se to ovšem ra-
dikálně změnilo.

Jak?
V  Ostravě se po  velmi 
dlouhé době vracejí lidé 
do středu města. Nejdřív 
se centrum vysídlilo, pro-
tože se většina bytů změ-
nila na kanceláře. Městský 
život, který tam zůstal, 
vysálo obchodní centrum 
Karolína. Ale nyní se vra-
cejí mladí lidé zpátky 
do Ostravy, aby tam dělali 
byznys. A vzniká spousta 
kaváren, restaurací, pod-
niků, obchodů s módou. 
Samozřejmě následují ta-
kové ty hipsterské trendy, 
ale je to, myslím, takové 
víc nenucené než ve velko-

PEtra DoČEkaLoVá (28)
narodila se v  ostravě v  roce 
1991. studovala tam propa-
gační grafiku na střední umě-
lecké škole a začala se zajímat 
o  písmo. Pak se přestěho-
vala do  Prahy, kde  studovala 
obor tvorba písma a  typogra-
fie na  Vysoké škole umělec-
koprůmyslové. Dnes v  ateli-
éru působí jako doktorandka 
a píše doktorskou práci. spe-
cializuje se na ruční písmo: dělá 
workshopy, přednášela na kon-
ferencích v  bostonu, seattlu, 
berlíně, ve Vídni. Pracuje v pís-
molijně briefcase type foun-
dry, je autorkou knihy skripty 
do výlohy a editorkou publikace 
typo 9010. baví ji sporty, ale ji-
nak je prý typografický worko-
holik.

Někdo to ocení. (Kavárna Mezi zrnky v Praze – již zrušená)
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městě. I grafika je zajímavá a tolik neřve jako třeba v Praze 
– přece jen tam není taková konkurence.

VIZUáLnÍ okUPaCE
Hodně se kritizuje úroveň grafiky v ulicích 
Prahy. rozhovor teď spolu děláme v turistickém 
centru na Starém Městě. Všímáte si toho, co je 
tady graficky a typograficky špatně?

Chodím do práce často Pařížskou třídou. A vždycky se 
znovu divím, jak můžou luxusní butiky propagovat slevy. 
Klidně použijí party písmo Balloon nebo nějaký jiný 
skript volně dostupný v Microsoft Wordu a ze zlaté samo-
lepicí fólie si nechají udělat nápis „sleva“ ve velikosti třeba 
sto padesát centimetrů a nalepí to přes své superznačkové 
výlohy.

a jak by to měly udělat?
Mohly by si pozvat písmomalíře a ten to ručně napíše 
ve správné velikosti a vhodným písmem na výlohu. Pokud 
vyznávají haute couture a ruční práci a řemeslo, tak přece 
nemůžou použít písmo, které má celý svět k dispozici za-
darmo, v tom žádná exkluzivita není.

Toho si asi moc lidí ani nevšimne. Máte ještě 
jiný příklad?

V Praze 1 je asi nejvíc směnáren a kebabů a trdelníků a je-
jich grafika je tak uřvaná, že si jí prostě musí všimnout 
každý. Často tu taky vidím písma úplně nevhodně vy-

braná z historického pohledu. Plakáty na výstavu Alfonse 
Muchy jsou třeba napsané písmem Times, které vzniklo 
až dlouho po Muchově smrti. Zdá se mi to stejně bi-
zarní, jako když na Staroměstském náměstí stojí tříme-
trová panda.

a něco se tady v centru Prahy povedlo?
Možná vás to překvapí, ale Starbucks na Staroměstském 
náměstí. Samozřejmě že na takovém místě by měla být 
spíš nějaká krásná tradiční kavárna Slavia nebo něco po-
dobného. Ale vypadá dobře a respektuje okolí. Používá 
minimalistickou světelnou reklamu, má uměřené vývěsní 
štíty a logo jen jedno nad vchodem. Když to porovnám 
s druhým Starbucksem, který je o padesát kroků dál a je 
tam nějakých patnáct let, tak vidím pokrok.

Tyhle věci vadí vám jako grafičce, ale proč by to 
mělo vadit i lidem, kteří nejsou na grafický de-
sign až tak citliví?

Máte pravdu, nikomu to neublíží. Ale dráždí mě, když 
vidím krásnou architekturu, pečlivě budovanou a z krás-
ných, luxusních materiálů, a my to vůbec nebereme vážně. 
Je to neúcta k památce. Tady v Praze 1 navíc domy málo-
kdy vlastní místní majitelé. Mnohdy jsou to těžko dohleda-
telné subjekty sídlící někde v zahraničí, vůbec nerespektují, 
kde jsou, chtějí jen prodávat. Je to taková vizuální okupace.

Jak by se to dalo změnit? Některá města se o to 
už pokoušejí.

Bylo by skvělé, kdyby vznikla na radnici nějaká komise, 
kde by byli architekti, památkáři, designéři i prodejci. Ne-
myslím žádný komunistický výbor, ale odborníky, kteří by 
zabránili nejhorším věcem. Například proč by ve výkladu 
historického domu na Staroměstském náměstí měla být 
LCD televize a figurína s nohama v akváriu, která pro-
paguje thajskou masáž?

Když o tom ale přemýšlím, zdá se mi, že nejlepší je za-
čít u dětí a učit je šikovně psát a zkoušet si různá písma 
třeba v hodinách výtvarné výchovy.

To je ovšem dost dlou-
hodobý plán...
Kdybychom teď zavedli 
vzdělávání v téhle oblasti 
u malých dětí, za dvacet let 
by tu byla generace, která 
už nebude chtít vizuální 
smog. X

Pokud 
vyznáváte 
luxus a ruční 
práci, tak 
přece 
nepoužijete 
písmo, které 
má k dispozici 
celý svět 
zadarmo.

Centrum Prahy je nejuřvanější. (Výloha v Kaprově ulici)
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Mohlo by to vyjít
Když potřese rukou na pozdrav, je 
to jako stisk Hulka. Dlaň má velkou, 
síla v prstech je znát. Adam Ondra 
je už pár let nejlepším světovým 
lezcem po skalách, z haly má tři 
tituly mistra světa. Ve dvaceti šesti 
letech je národní ikonou, sportovní 
značkou i adeptem na státní 
vyznamenání. Za rok bude jeho 
disciplína poprvé na olympiádě 
a vypadá to na napínavou 
podívanou. Přiveze brněnský 
Spider-Man z Tokia zlato?
j IŘ Í  náDoba
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oslední roky se o vás v Česku mluví jako o nej-
lepším lezci světa. Je to přehnané, nebo ne?

Já to raději nekomentuju. Řekněme spíš jeden z nejlepších.

U lezců a horolezců nejsou výsledky tak pře-
hledné jako v hokeji nebo v atletice. Existuje 
víc disciplín, leze se v hale i ve skalách. Dá se 
v kostce shrnout, v čem a proč jste – jak říkáte – 
jeden z nejlepších?

Tak zaprvé bych řekl, že nejsem horolezec, ale lezec. Ho-
rolezec leze po horách. Já někdy také, ale jen proto, že tam 
lezu po skalách. Vylézt na vrchol jednoduchou cestou mě 
až tak nezajímá. Lézt po ledu také ne.

Co vás tedy zajímá?
Náročné cesty, s holýma rukama a s lezačkami na no-
hou. V takto vymezeném lezení mě zajímá v podstatě 
všechno.

Co nejvíc?
Sportovní lezení venku na skalách. U toho jsem začal 
a věnoval jsem tomu nejvíc úsilí. Dnes už možná víc lidí 
leze v halách, ale donedávna bylo lezení venku základ. 
Pro mě to pořád platí.

Venku držíte už dva roky něco jako světový re-
kord – jste první, kdo zdolal skalní cestu obtíž-
nosti 9c. Co si pod tím představit?

Pozor, lezci neříkají, že něco zdolali nebo pokořili. Cesta 
se prostě vyleze. Skálu bereme s respektem a říct, že ji 
někdo zdolal či pokořil, v tom žádný respekt není. Jinak 
to ale platí. Každá cesta, ať už sportovní nebo v horách, 
má svoji obtížnost. A nic obtížnějšího než já zatím nikdo 
nevylezl.

Platí, že je to výkon, kterého si ceníte nejvíc?
Stoprocentně. Víc než mistrů světa nebo dalších výsledků. 
Dva roky jsem tu cestu měl v hlavě, specificky jsem na ni 
trénoval a uspěl jsem až při sedmé výpravě. Vůbec to ne-
bylo jednoduché.

PaskVIL, aLE bUDIŽ
Poslední rok jste skály nechal stranou kvůli pří-
pravě na olympiádu 2020. Lezení bude v Tokiu 
poprvé jako soutěžní disciplína, od vás se ve-
směs čeká medaile – plánujete to také tak?

Je to naprosto nepředvídatelné. Pro olympiádu vznikla 
speciální lezecká soutěž, složená ze tří různých disciplín. 
Každá z nich má svoje specialisty a dosud nikdo se ne-
věnoval všem třem najednou. Čili všechno je otevřené.

Jak závod bude vypadat?
První disciplína je soutěž na rychlost, kde je standardi-
zovaná patnáctimetrová trať, kterou všichni znají. Jde jen 
o to dostat se nahoru co nejrychleji. Druhý je bouldering, 
což je to, co vidíte tady v hale. Nižší bloky pár metrů nad 
zemí, kde se leze bez lana a úkolem je zvládnout čtyři či 
pět krátkých izolovaných problémů. Třetí je lezení na laně 
na obtížnost, po cestě, kterou uvidíme poprvé až před zá-
vodem a kde se hraje o to, kdo doleze výš.

Všechny tři závody probíhají jeden den?
Ano, nejdřív dvacet lidí v kvalifikaci a další den osm lidí 
ve finále.

Jak se v trojboji určí, kdo ho celý vyhraje?
Rozhoduje součin pořadí v jednotlivých třech disciplí-
nách. Kdo aspoň jednou vyhraje a získá jedničku, má 
na konci velkou výhodu. Teoreticky se může stát, že první 
místo z rychlosti a třeba poslední místo z obou dalších 
disciplín může dát dohromady bronz. Jde o nevyzkouše-
nou novinku.

Loni už se zkoušela v innsbrucku – v obtížnosti 
jste byl první, celkově druhý. Čili kombinace 
vám spíš vyhovuje?

Lepší by samozřejmě bylo mít tři sady medailí. Ale už 
jsem se smířil i s kombinací. Je to paskvil, ale budiž.

Paskvil?
Jak jsem říkal, lezení na rychlost je záležitost specialistů. 

Nikdy jsem ho nezkoušel, 
a nebýt olympiády, tak mě 
ani nezajímá. Sám sebe 
považuju hlavně za  lezce 
na obtížnost. U toho jsem 
začínal a  tomu se věnuju 
nejvíc. I  bouldering byl 
donedávna hlavně o tech-
nice, která byla bližší le-
zení po  skalách. Za  po-
sledních pět let se však 
hodně změnil. Jde víc 
o skákání, lezci tomu tro-
chu posměšně říkají par-
kur. Od skalního lezení se 
bouldering hodně vzdálil. 

thomas 
oellermann
thomas 
oellermann
Pozor, lezci 
neříkají, že 
skálu zdolali 
nebo pokořili. 
Cesta se 
prostě vyleze. 

p
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Já strávil posledních pět let spíš na skalách, tak to teď mu-
sím dohánět.

Jak to jde?
Naštěstí to vypadá, že dobře. Zlepšuju se i v rychlosti, kde 
mám ale ještě rezervy. Takže uvidíme.

Loni v innsbrucku jste byl druhý hlavně kvůli 
rychlosti. Ta bude rozhodovat i příští rok?

To se vůbec neví. Každopádně já s rychlostí začal až ně-
kdy loni na podzim, později než ostatní nespecialisté. Čili 
doufám, že mám zlepšení ještě před sebou.

Jak moc je třeba se zlepšit?
Můj rekord je zatím 7,70. To je mezi specialisty něco 
jako úroveň okresního přeboru. Specialisté mají rekord 
za 5,48. Ale mají zas velký handicap v ostatních dvou 
disciplínách. Já se musím v rychlosti poměřovat s uni-
verzálnějšími lezci. Rekord mezi nimi je 6,28. Řekněme, 
že potřebuju zalézt pod sedm, abych mezi nimi nebyl 
poslední. Pro mě jsou ale hlavní ty druhé dvě disciplíny. 
Pokud v nich člověk skončí dvakrát první, pak může 
být v rychlosti poslední. Na to se však samozřejmě nedá 
spoléhat.

ČÍm Výš, tÍm LÍP
V obtížnosti, vaší hlavní disciplíně, je cesta po-
každé jiná a vy ji vidíte až těsně před závodem?

Přesně tak. Hala je zavřená, nás zavřou do izolace, pak 
pustí dovnitř diváky a potom nás na obhlídku trati. Šest 
minut se koukáme nahoru a snažíme se trať si zapamato-
vat. Pak se jde zpátky do izolace a vypouštějí nás jednoho 

po druhém.

V závodě je pouze jeden 
pokus?
Ano. V každém kole jen 
jeden. Vyhrává ten, kdo 
doleze výš. Odkud člo-
věk spadne, to se počítá. 
Bohužel se na olympiádě 
do trojkombinace nesbí-
rají body podle výkonu, 
jako třeba v  desetiboji. 
Takže bude úplně jedno, 
jestli někdo vyleze výš 
o jeden chyt nebo o tři-
cet. Rozhoduje jen po-
řadí.

aDam onDra (26)
trojnásobný mistr světa v halo-
vém lezení, v norsku jako první 
a  jediný na  světě zlezl nejob-
tížnější skalní cestu světa ob-
tížnosti 9c. Příští rok na olym-
piádě v  tokiu jeden z  adeptů 
na medaili. rodák z brna, ab-
solvent podnikového manage-
mentu na masarykově univerzitě 
a tvář nového lezeckého centra 
Hangar. sněmovnou byl letos 
nominován na státní vyzname-
nání za zásluhy v oblasti sportu, 
na Hrad se ale nechystá.
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Lezení venku je základ. (Adam Ondra loni v Kanadě)
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Na samotné lezení je také šest minut?
Ano, ale to většinou ani nevyčerpáme. Když je cesta po-
stavená správně, tak by lezec ani neměl mít možnost se 
na ní šest minut udržet.

Protože je tak těžká?
Ano. Jednotlivé kroky třeba ne, ale celkově má jít o ex-
trémní zátěž, kterou je třeba si správně rozvrhnout a pra-
covat s únavou. Někdy se podaří najít na cestě nějaké mi-
kroodpočinky, ale tomu se stavěči snaží předejít.

Proč?
Je to pak špatná show. Když se dá někde po cestě odpočí-
vat, každý se tam zasekne a diváky to nebaví. Rozhoduje, 
jak je kdo technicky vyspělý lezec a vymyslí něco, na co 
stavěči ani nepomysleli – někde si zaklíní koleno, někde 
se rozkročí. Nebo má prostě dost velkou fyzičku, takže si 
dokáže odpočinout i na relativně špatném chytu.

V čem je hlavní rozdíl mezi obtížností a boulde-
ringem?

Bouldering je lezení bez lana na krátkých blocích. Kdy-
bych to přirovnal k atletice, tak obtížnost je něco jako 
patnáctistovka a bouldering je spíš sprint. V obtížnosti le-
zete s lanem třeba padesáti- nebo šedesátikrokovou cestu. 
Na boulderech jsou kroky čtyři, někdy jich je pět.

Na boulderech je pokusů víc?
Ano. Na každý boulder je pět minut a můžete to zkoušet, 
dokud máte čas. V semifinále je boulderů pět, ve finále 
čtyři. Hodnotí se, kolik z nich vylezete a na kolik pokusů. 
Jeden je třeba téměř nevylezitelný, tři jsou lehčí a na tom 
posledním se rozhoduje. Někomu nesedne, špatně ho pře-
čte, párkrát ho zkusí nějakou úplně špatnou metodou – 
a když takhle uteče pět minut, tak jste v háji.

V jakém pořadí jsou disciplíny za sebou?
Rychlost, bouldering a obtížnost.

To vám vyhovuje?
Spíš ano. Pro mě je dobře, že moje nejlepší disciplína je 
až na konci.

Proč?
Už můžu spoléhat na to, že někteří závodníci budou una-
veni.

Vy ne?
Ne tolik. Obtížnost je můj základ a  z  toho se odvíjí 
i můj trénink. To málo, co se leze v závodě na rychlost 
a na boulderech, mě myslím nijak únavově neovlivní. Zá-
vodníci, kteří vycházejí spíš z boulderingu, se soustředí 
na sílu a jsou zvyklí spíš na menší tréninkovou dávku. 
Takže na konci závodu už by mohli být unaveni víc.

Proč je pouze jedna medaile dohromady, když 
plavci jich můžou mít třeba osm?

Jsme na  začátku. Lezení 
v  Tokiu vlastně ani není 
jako regulérní sport, ale 
jako doplňková disciplína. 
Od roku 2020 platí pravi-
dlo, že pořadatelská země 
si může vybrat jeden sport 
navíc. Japonsko si vybralo 
lezení a olympijská komise 
řekla, dobře, ale máte jen 
jeden závod a  disciplínu 
si vyberte sami. Nejdřív 
se spekulovalo, že to bude 
lezení na obtížnost, což já 
považuji za něco jako krá-
lovskou disciplínu. Ale na-

konec zřejmě padlo rozhodnutí, že by nebylo fér nechat 
ostatní stranou.

Český stavěč závodních cest Jan Zbranek v jed-
nom rozhovoru říkal, že by možná mohl mít 
teoreticky šanci něco v Tokiu stavět, ale prý to 
asi nevyjde, protože, cituji, jedním z nejlepších 
lezců a kandidátů na medaili je také Čech. Myš-
leno vy. Cítíte se tedy na medaili?

Tak asi minimálně cítím, že si to o mně dost lidí my-
slí. Já sám za sebe to nechci říkat. Zkrátka se připravuju 
na to, abych podal co nejlepší výkon. Pokud jde o výsle-
dek, tak hlavně kvůli násobení pořadí je vážně za mo-
mentální situace naprosto nepředvídatelné, co se na olym-
piádě může stát.

Jaký je plán na zbývající rok? Žádné skály, jen 
haly?

Tuto sezonu jsem se rozhodl objet většinu důležitých zá-
vodů, hlavně těch v boulderingu. Ten bude, myslím, v To-
kiu rozhodovat. V obtížnosti si věřím, tam mi stačí můj 
standardní výkon. Na rychlosti průběžně pracuju, ale ni-
kdy dřív jsem to nedělal a naštěstí ani není třeba dohnat 
největší specialisty, protože ti nás ostatní ve zbylých dvou 
disciplínách těžko dotáhnou.

Hlavní soupeř je Jakob Schubert, jako loni 
v innsbrucku?

Asi ano. Proti nám jsou boulderisti, kteří ale budou na ob-
tížnosti zaostávat, protože jim chybí vytrvalost. Nás dva 
s Jakobem bych bral primárně jako lezce na obtížnost, 
kteří ale zároveň umějí také bouldering a dokážou tu dis-
ciplínu i vyhrát.

Prostě sI VěŘÍmE
Těšíte se, až bude po olympiádě a vyrazíte zas 
s čistou hlavou ven na skály?

Určitě, bez skal si život neumím představit.

Horolezec Marek Holeček v jednom rozhovoru 
říkal, že od vás na skalách čeká ještě mnohem 

Cítím, že 
hodně lidí  
ode mě 
na olympiádě 
čeká medaili. 
Je to ale  
naprosto  
nepředvída-
telné.
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víc, než jste zatím předvedl. Máte už něco dal-
šího v plánu?

Jistě, mám cesty, které jsem už zkoušel a které jsou těžší 
než to, co jsem zatím vylezl. Čili další meta je 9c+.

Váš rekord 9c padl v Norsku, na skále, která po-
dle videa laika překvapí. Jde v podstatě o jeskyni, 
cesta je pár metrů nad zemí, žádný vysoký ex-
trém, žádné scenerie...

Jasně, těžká cesta může vypadat jakkoli. Může mít pět 
metrů, nebo to může být padesátimetrový převis. Ve ska-
lách se dá najít všechno.

Jak se nová nejtěžší cesta hledá?
O Norsku mi řekl jeden nizozemský lezec. Viděl jsem 
fotku a už z ní lezecké oko pozná, že bude stát za to a že 
mě bude bavit. Když vím, že tu cestu budu zkoušet týdny, 
měsíce a roky, tak mě musí bavit.

a dál?
Dál se dojede na místo, podíváte se ze země a vidíte, že 
touhle linií to půjde, tamhle je nějaká spárka, hranka... 
A pak vezmete vrtačku a začnete po cestě vrtat nýty pro 
lano a vlastně až potom na laně lezec zjišťuje, jestli ty 
chyty, o  kterých ze země doufal, že tam budou, tam 
opravdu jsou.

kdo vyleze první, dává cestě jméno?
Většinou ano. Ale například ve Francii je zvyk, že jméno 
dává ten, kdo cestu navrtá. I když ji třeba pak sám nevy-
leze a nechá ji ostatním.

Jak vás napadlo jméno Silence?
Když jsem ji poprvé zvládl, tak to byla tak silná emoce, že 
jsem ze sebe nevydal ani hlásku. Pamatuju si to jako chvíli 
absolutního klidu a ticha. Proto Silence.

Trvalo čtyři roky, než se to povedlo?
Ano. V roce 2012 jsem na stejném místě vylezl jinou cestu, 
Change, což bylo v té době vůbec první 9b+ na světě. Čili 
tehdy také vůbec nejtěžší cesta. A hned další rok jsem 
tam navrtal další cestu. Tehdy jsem jí říkal Project Hard, 
dnes je to Silence.

Věděl jste, že se dá vylézt?
Když jsem tam visel v  těch nýtech na  laně a osahával 
všechny ty chyty, tak už jsem věděl, teoreticky to půjde. 
Že když to nevylezu já, tak někdo jiný po mně.

Ve filmu to opravdu vypadá jako studená jeskyně 
ve stínu. Žádná impozantní prosluněná stěna, 
jak by si laik nejtěžší cestu světa představoval. 
Co na ní bylo tak zajímavého?

Vážím si

svobody
a vzájemné důvěry
s kolegy.

Potkávám
se s lidmi, kteří mne
motivují.

Věřím, žeotevřenost
a fér jednání mají v byznyse své místo.

Snem úspěšného manažera nejsou miliony na účtu ani mediální sláva. Chce být svobodný.
Rozvíjejte své profesní kompetence, získejte prostor k přemýšlení o budoucnosti.
Všechno o manažerském vzdělávání, které má výsledky, se dozvíte na www.tcbs.cz.
Nechybí nám otevřenost, zkušenosti ani poctivá akreditace uznávaná po celém světě.
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Hezká příroda je hned před jeskyní. Ale jinak v tomto se 
lezci neshodnou. Někoho fascinuje nějaká ta fantastická 
linie podél impozantní hrany, i když tam třeba není tak 
zajímavé lezení. A mě právě zajímá hlavně to lezení. Čili 
mně je v podstatě jedno, že mám lézt na nějaké zelené skále 
v lese. Pro mě je rozhodující ta komplexnost a zajímavost 
pohybů. Naše lezení není, jako když lezete po žebříku, kde 
by obtížnost rostla jen tím, že šprušle jsou dál od sebe. Le-
zení je naprosto neskutečně komplexní pohyb. Mě na le-
zení nejvíc baví právě ty úplně nejobskurnější pohyby. Kdy 
se člověk musí úplně nečekaně vytočit a použít všechny 
triky, který se kdy učil. Silence má podle mě všechno – je 
to hezké prostředí plus jedna z nejobskurnějších krokových 
sekvencí, jaké jsem kdy lezl.

kdo nakonec schválí, že nová cesta má skutečně 
nejvyšší obtížnost?

To si schválí sám lezec. Možná to zní laikům divně, ale 
v tom hraje velkou roli jakási čest, že kdybych já se spletl 
a  řekl, že to je 10a, a někdo další přišel a  řekl: „No ty 
seš vedle jak ta jedle, to je maximálně 9a,“ tak bych měl 
z ostudy kabát. Plus jsou tam určitá objektivní kritéria, kdy 
se známka odvíjí od srovnání s již existujícími cestami. Po-
kud mám vylezenou naprostou většinu cest obtížnosti 9b+ 
nebo 9b, tak jsem povolaný říct, že toto je o pořádný krajíc 
těžší, a proto to bude 9c. Ale samozřejmě někdo, kdo tam 
v budoucnu vyleze po mně, tak má plné právo se vyjádřit, 
že to třeba 9c není, ale že to je 9c+, nebo naopak 9c+.

Říkal jste, že jste jel do Norska kvůli Silence 
sedmkrát. Prvních šest expedic bylo selhání, 
anebo takový byl od začátku plán?

Spíš to druhé. Ještě u pátého výjezdu jsem se ani nepokou-
šel o celý přelez. Pravidlo je, že ze země až nahoru musíte 
celou cestu vylézt v kuse. Když si člověk odpočine v laně, 
tak už se to nepočítá. Na pátém výjezdu jsem měl za cíl 
vylézt jen z půlky nahoru, vůbec jsem se ani nepokoušel 
lézt rovnou ze země. Čili byl to jen mezicíl, protože jsem 
věděl, že finální cíl je ještě daleko.

Posedmé jste jel do Norska už s tím, že to vyjde?
Ano. Na konci šestého výjezdu se mi povedl poslední – 
jak my říkáme – link. Pak už jsem věděl, že příště, až se 
vrátím s trošku lepší formou, už by to mělo jít celé.

Na videu máte záběry i ze stěny, kterou jste si 
kvůli efektivnějšímu tréninku postavil přímo 
na místě v Norsku a trénoval jste každý pohyb. 
Na cestě tedy neexistuje vůbec žádný prostor pro 
improvizaci? každý pohyb musí vyjít tak, jak je 
to naplánované?

Jistě, je to výkon na hranici možností a musí běžet úplně 
přesně podle choreografie. Jako když tanečník má předem 
danou sestavu prvků, a když v jednom selže, tak všechno 
končí. Každá malinká chyba se pak už řetězí a je konec.

Co kdyby selhala kamera? kolik kamer přelez točí?
Jako důkaz stačí jedna na  zemi. Nebo vlastně žádná. 
Nikde není dáno, že přelez musíte natočit. My lezci si 
věříme. Film je ale důležitá věc pro sponzory, proto si 
na něm dáváme záležet.

Co tedy bude příště?
Kdyby se mi někdy v životě podařilo vylézt ještě těžší 
cestu, byl by to sen. Ale zároveň mám určitě ambice uplat-
nit svoje schopnosti ze sportovního lezení na nižších ska-
lách i do nějakých vyšších stěn, jako byl třeba El Capi-
tan v Yosemitech, nebo ve vyšších nadmořských výškách 
v Karákóramu nebo v Patagonii. To všechno by mě v ně-
jakém vzdálenějším budoucnu zajímalo.

Čili nejde jen o to lovit čísla a písmena?
I  na  kilometrových stěnách jsou obtížné pasáže. Ale 
hlavně jde o to, že se lezou na víc částí. Kilometrovou 
cestu nelze vylézt na  jeden zátah. Plus obtížnost tam 
umocňuje fakt, že cesta není tak dobře zajištěná jako v jes-
kyni v Norsku. Tam se o nějaký pád není vůbec třeba sta-
rat, velká stěna už je nebezpečnější.

Vy jste ale opakovaně říkal, že hazard typu le-
zení bez lana vás nezajímá...

Bez lana určitě ne. Zároveň ale neříkám „ne“ nějakému 
trošku dobrodružnějšímu lezení. Na šestitisícovce už cesta 
rozhodně po metru vynýtovaná nebude, to bych považoval 

i za zneuctění hor. Může 
nastat situace, kdy hrozí 
pád třicet nebo čtyřicet 
metrů do  lana. A  i  když 
může jít o naprosto bez-
pečnou záležitost, tak člo-
věk už to musí mít v hlavě 
hodně srovnané, aby ho 
pomyšlení na čtyřicetime-
trový pád neovlivňovalo. X

Nikde  
není dáno, že 
přelez musíte 
natočit. My 
lezci si prostě 
věříme.

Moc toho nepotřebujeme. (Adam Ondra na tréninku)
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Zkomplikovat  
úředníkovi život
Díky jeho odolnosti vůči chladu se mu 
přezdívá Ajs, z anglického „ice“, led. 
Odborník na klima z Ekologického 
institutu Veronica, horolezec Petr 
Kucka, má ovšem za sebou nejen 
extrémní pobyty v přírodě, ale také 
řadu akcí „v dresu“ Greenpeace – 
protesty proti uhelným elektrárnám 
i kácení lesů. Za navrtání chladicí věže 
elektrárny Chvaletice kvůli upevnění 
lan při věšení transparentu v roce 2016 
mu hrozí až šest let vězení. Co říká 
na to, že se svými kolegy porušuje 
zákony? A jak se mu se ženou 
a malým synem žije v maringotce 
v Bílých Karpatech?
martI n U H LÍŘ
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ak jste se dostal ke Greenpeace?
Vlastně náhodou. Vyrostl jsem na Šumavě, kam se ro-
diče přestěhovali v osmdesátých letech. Potkali se někde 
na  trampu a odešli spolu na  samotu, do pohraničního 
pásma – sto metrů za barákem jsme měli ostnaté dráty. Byli 
tam spokojení, ale moc nezapadli; jezdilo za nimi na ná-
vštěvu dost kamarádů, a jakmile někdo vystoupil ve ves-
nici z autobusu, lidé už hlásili, že k nám jde nějaká divná 
existence. Místní nás nezdravili a dětem zakazovali, aby 
se mnou kamarádily. V osmdesátém devátém navíc rodiče 
šířili Několik vět a hrozily domovní prohlídky. Schovávali 
jsme nějaké knížky, a kdyby nepřišla revoluce, šel by táta 
nejspíš do basy.

Lesy mi tehdy nepřipadaly jako něco vzácného. Když 
přijeli lidé z města a říkali, že by se měly chránit, zdálo 
se mi to zvláštní. Kolem jich přece bylo nekonečně moc.

Co se pak změnilo?
Měl jsem blízko k matematice a fyzice, takže jsem to měl 
vymyšlené tak, že půjdu do Prahy na matfyz a pak budu 
dělat nějakého důležitého ajťáka a vydělávat spoustu peněz. 
Jenže v Praze jsem během studia jednou narazil na stánek, 
kde Greenpeace sbírali podpisy kvůli ochraně velryb. Měl 
jsem zrovna čas a chuť něco užitečného dělat, takže jsem 
nejenom podepsal, ale zůstal tam celý den s nimi. Pozvali 
mě pak, abych za dva týdny přišel na schůzku dobrovol-
níků.

Ze začátku mě to ale moc neuchvátilo. Na té schůzce 
nám jeden ze starších aktivistů valil do  hlavy nějaké 
ukrutné věci, hřímal, jak je svět špatný. Připadal jsem 
si jako někde v kostele nebo v sídle nějaké sekty, úplně 
mě to vyděsilo. Přesto jsem tam potom šel znovu a po-
stupně se začal potkávat s hodně zajímavými lidmi. Žili 
si po svém, třeba někde stranou ve slaměném domku, ces-
tovali s dětmi po světě a do práce chodili, jen když po-
třebovali peníze. Zpětně jsem si pak uvědomil, že se mi 
tehdy během roku všechny hodnoty a životní priority pře-
vrátily naruby.

Jak?
Předtím mě nenapadlo, že není nutné jenom roztáčet kola 
kapitalismu. Že se dá fungovat i  jinak. A po tom roce 
mi naopak připadalo jako úplná hloupost chodit od rána 
do večera do práce pouze kvůli tomu, aby člověk vydělal 
peníze a potom s nimi někde něco dělal.

Jaké byly vaše aktivistické začátky?
Kamarád a kolega z Greenpeace Aleš Podivínský nás na-
učil lézt. Zároveň tehdy Švýcaři pořádali nějaký horo-
lezecký trénink, kam nás pozvali a darovali nám tři le-
zecké sety, abychom mohli založit svůj vlastní malý tým. 
Naše první akce byl komín chemičky Deza ve Valašském 
Meziříčí, na který jsme vylezli v roce 2005. Deza vyrá-
běla rakovinotvorné ftaláty, změkčovadla umělých hmot, 
a tehdy se v Evropském parlamentu schvalovala legislativa 
REACH, která vyžaduje, aby podobné chemikálie pod-
léhaly autorizaci. Na komíně jsme strávili tři dny, vytáhli 
si tam počítač, připojili ho přes telefon k internetu a rov-
nou na komíně sbírali podpisy pod petici vyzývající české 
politiky, aby REACH podpořili.

Jak jste se do té chemičky dostali?
Bylo to poprvé, takže jsme se toho dost báli. Dlouho 
jsme zkoumali různé možnosti a vymýšleli, jak na to. 
Bylo to ale celkem zbytečné, protože pak jsme tam pro-
stě přišli, přelezli plot a vylezli na komín. Z něj jsme pak 
zavolali vedení fabriky a řekli jim: „Heleďte, my jsme 
u vás na komíně a chtěli bychom, abyste přestali vyrábět 
ty hnusný chemikálie.“ Oni pak vyběhli ven a koukali 
z parkoviště nevěřícně nahoru. Do té doby si nás vůbec 
nikdo nevšiml.

To zní dost neuvěřitelně.
V  Česku to tak zatím bylo při všech našich akcích. 
Ve Chvaleticích jsme s sebou před třemi lety měli tři čtvrtě 
tuny materiálu – jedenáct lidí tam na chladicí věži bydlelo 
tři dny, takže jsme vynášeli zásoby jídla a vody, k tomu 
solární panel, počítače, tři ohromné transparenty. Není to 
tak, že bychom tam šli s rukama v kapsách a pak rychle 
vylezli na věž. Hodiny a hodiny jsme vláčeli ten mate-

riál nahoru, konkrétně 
ve Chvaleticích asi pět ho-
din. Žádný poplach nena-
stal.

V Prunéřově jsme byli 
dokonce třikrát, přičemž 
poprvé jsme prolezli dí-
rou v  plotě. Podruhé se 
už musel plot přelézat, tak 
jsme si přistavili žebřík. 
A  potřetí zpřísnili bez-
pečnostní opatření, takže 
nahoře bylo trochu ost-
natého drátu. Potřebovali 
jsme větší žebřík, jinak se 
nezměnilo nic.

j
Vylezli jsme 
na komín 
a zavolali 
vedení fabriky. 
Vyběhli ven 
a nevěřícně 
koukali vzhůru.
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Předstíráte, že jste nějací dělníci?
Do elektráren lezeme většinou v noci. Jinak pomáhá něco, 
čemu říkáme neviditelné vesty – obyčejné pracovní vesty, 
žluté nebo ty zelené fosforové. Když je máte na sobě, jste 
neviditelný, nikdo vás nezastaví. Jednou jsme chtěli lézt 
na ministerstvo životního prostředí, na střechu, ale vzadu 
byly otevřené nějaké dveře, kterými chodili dělníci. A tak 
jsme si vzali neviditelné vesty, vešli jsme dovnitř a vyjeli 
nahoru výtahem. Dokonce jsme jím jeli s nějakými za-
městnanci, v lezeckém oblečení, s transparentem v pod-
paží. Nikomu nebylo nic divné.

Někdy je mi až líto těch, kdo mají na starosti ostrahu. 
Na ministerstvu průmyslu je takový hezký balkonek, 
na kterém jsme párkrát byli a něco vyvěsili. Většinou pod 
ním chodí nějaký hlídač, stačí ale poslat dvě slušně vypa-
dající děvčata, která se ho jdou anglicky zeptat na cestu 
– a on jim klidně půl hodiny vysvětluje, kudy jít. Pak se 
otočí a za ním visí transparent na budově, kterou měl 
hlídat.

V zahraničí je ostraha přísnější?
Vlézt třeba do francouzské jaderné elektrárny tak snadné 
není. V každé mají v podstatě vojenskou posádku a spe-
ciální policii, která hlídá jenom reaktory. Vymyslet, jak 
se dostat dovnitř, je mravenčí práce jako z akčního filmu. 
Znamená to měsíce sledovat, kdo chodí dovnitř a kdy, kde 
má ostraha slabá místa.

Ve Fessenheimu, nedaleko hranice s Německem, stojí 
nejstarší francouzská jaderná elektrárna. Žádali jsme, aby 
se jí už neprodlužovala životnost, a abychom na problém 
upozornili, chtěli jsme se dostat k reaktoru. Elektrárnu 
chrání pět různých plotů z ostnatého drátu a různé další 
bariéry, proto šly dovnitř čtyři nezávislé skupiny s tím, 
že aspoň jedné se to podaří. Uspěly ale všechny, takže se 
na střeše reaktoru najednou sešlo padesát lidí.

Když jsme prověřovali jaderné elektrárny ve Finsku, 
vlezlo do jedné několik dvojic, různě se tam poschovávaly 
a psaly vedení – jsme u vás v elektrárně, najděte si nás. Vět-
šinu objevili docela brzy, ale dvě se vypátrat nepodařilo. Až 
po několika dnech se obě musely vzdát, protože jim došla 
voda. Jedna byla dokonce schovaná v důležitém transfor-
mátoru, který pár let předtím vyhořel, což tehdy způsobilo 
nepříjemné trable. Představa, že se do jaderných elektráren 
nemůže nikdo dostat a něco tam pokazit, zkrátka vůbec 
neodpovídá skutečnosti.

Pracujete pro Ekologický institut Veronica, ne-
vládní organizaci, a zrovna na jejím webu jsem si 
přečetl tuhle reakci či dotaz ohledně vašich akcí: 
„Pořád vidím někde fotky, jak ekologičtí akti-
visté stojí na nějakém komíně s transparentem. 
Nemyslíte si, že by bylo užitečnější, kdyby vzali 
hrábě a místo řečí a transparentů šli třeba ničit 
klíněnku?“ Co byste tazatelce odpověděl?

Že metod, jak pomáhat přírodě, je spousta a každý se na-
jde v nějaké jiné. Důležité je nejen ničit klíněnky a sázet 
stromy, ale i řečnit na konferencích nebo lézt po komí-

nech. Soupeř je tak velký 
a silný, že musíme použí-
vat všechny nenásilné pro-
středky, které máme, aby-
chom životnímu prostředí 
propůjčili nějaký hlas – 
ono si nemůže říct, že mu 
něco vadí. A když si řekne, 
jako v poslední době kvůli 
suchu, je už situace hodně 
vážná a  často je pozdě 
na jednoduchá řešení.

Porušujete ale zákony, třeba ty na ochranu sou-
kromého vlastnictví.

Problém je, že ty zákony jsou napsané nějak špatně. Když 
vylezu na komín nebo na chladicí věž elektrárny a jenom 
tam jsem, nic neničím, nikomu to nezpůsobuje žádné 
zvláštní náklady kromě toho, že mě musí sledovat dale-
kohledem. Přitom mi hrozí postih a musím zaplatit po-
kutu. Ale když někdo vypouští svinstva z komína, kvůli 
kterým pak umírají lidé nebo jiní živočichové, tak to je 
úplně legální a v pohodě. To je z mého pohledu principi-
álně špatně, systém tu selhává a dosáhnout změny v rámci 
platných pravidel není možné.

Podle elektrárny Chvaletice jste ale škodu způ-
sobili tím, že jste do chladicí věže vyvrtali díry.

Soudní znalec, kterého si elektrárna objednala, označil ty 
otvory za tak závažné poškození, že věž mohla každou 
chvíli spadnout. Přitom když jsme těch pár deseticenti-
metrových děr kvůli kotvení lan vrtali, elektrárna byla 
mimo provoz – předtím vyhořela a v tu chvíli nefungo-
vala. A oni ji pak spustili dřív, než díry opravili! Elekt-
rárna vesele jela, čoudila, a oni potom za provozu těch pár 
děr zaplácli. A teď tvrdí, že věž kvůli otvorům, které ani 
nešly skrz, mohla kdykoli spadnout.

Jak velká finanční újma to podle nich byla?
Firmě, která díry opravila, zaplatili 407 tisíc korun, což 
jsme uhradili. Celkem však po nás zpočátku chtěli dva 
miliony. Třeba půl milionu si naúčtovali za profesionální 
dron, který nás při akci natáčel. To byla ale přece jejich 
volba; nepřipadalo nám to jako věc, kterou bychom měli 
platit. A podobných položek tam bylo víc.

V jaké fázi teď kauza je?
Vyšetřování bylo uzavřeno, věc předaná státnímu zástupci. 
Ten to buď zahodí, nebo nás pošle k soudu. Když jsme se 
na začátku procesu ptali právníka, jaká je šance, že skon-
číme v base, chvilku se zamyslel a pak řekl něco v tom 
smyslu, že je určitě menší než padesát procent. To nás moc 
neuklidnilo.

Jaký trest vám hrozí?
Dva až šest let v kriminále, přinejhorším. V Prunéřově 
jsme vyvěsili spoustu transparentů, v Deze taky, a nic se 

PEtr kUCka (37) 
Lezec, fotograf, cestovatel a ak-
tivista se narodil ve Vimperku, 
vyrůstal na samotě u vesničky 
strážný na  šumavě. Členem 
Greenpeace je od roku 2002, 
pracuje jako programový ve-
doucí Centra Veronica Hos-
tětín. s  rodinou žije v  marin-
gotce v bílých karpatech.
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nestalo. Nečekali jsme, že tentokrát to bude jiné. V zahra-
ničí se do chladicích věží vrtá běžně.

Proč jste si vybrali právě Chvaletice?
Je to stará uhelná elektrárna a musela by se brzy zavřít, 
protože by od roku 2020 nesplňovala nové přísnější po-
žadavky na  emise. Vlastník však požádal o  to, aby ji 
mohl trochu kosmeticky vylepšit. Bylo pravděpodobné, 
že emisní požadavky stejně nesplní, ale po drobné mo-
dernizaci si vlastník požádá o výjimku a bude elektrárnu 
provozovat ještě řadu let. Úředníci se mu navíc chystali 
dovolit, aby kvůli úpravám ani nemusel žádat o posouzení 
vlivu na životní prostředí. V podstatě vlastníkům předem 
řekli: „Klidně si elektrárnu předělejte, vliv na životní pro-
středí je zanedbatelný.“ Hrozilo tedy prodloužení provozu 
elektrárny až do roku 2030 a to nám připadalo natolik zá-
važné, že jsme se na to rozhodli upozornit a úředníkovi 
i elektrárně situaci zkomplikovat.

mÍt knoW-HoW
Máte pocit, že jste úspěšní? Chvaletice nové li-
mity opravdu nesplní, a přesně jak jste předpo-
kládali, žádají teď o výjimku, aby mohly fun-
govat i po roce 2020. Nekončí ani Prunéřov ii, 
na jehož komíně jste kdysi protestovali.

Ne každá akce něco změní, ale jak to vlastně hodnotit? 
To, že nepadly limity na těžbu uhlí, které chrání Horní 
Jiřetín, je výsledkem dvacetileté systematické každodenní 
dřiny mnoha lidí z nevládních organizací. Léta hlídali 
jakýkoli legislativní krok, aktivitu nového ministra, ná-
městka, různá povolení, změnu horního zákona, změnu 
jednoho dílčího paragrafu… A nakolik k tomu všemu při-
spělo i to, že jsme proti narušení limitů třikrát protesto-
vali na střeše Úřadu vlády v době, kdy vláda zasedala? To 
nejde změřit.

Někdy ale výsledek jasný je. Tatrami se v roce 2004 
prohnal orkán a vypukla kůrovcová kalamita. Lesníci ji 
využili jako záminku, aby mohli těžit dřevo v Tiché a Kô-
prové dolině, v národním parku. Místní sdružení Vlk 
proti tomu protestovalo, několik týdnů blokovali harves-
tory. Neměli však naše know-how, takže těžební stroje je-
nom zpomalili. A tak nás požádali o pomoc. Přijeli jsme, 
zablokovali jsme příjezdovou silnici, na mostě jsme se 
trubkami připnuli k zábradlí, bránili jsme v průjezdu aut. 
Se vší parádou, s pozvanými novináři. Policie nás samo-
zřejmě za chvíli odklidila, ale proběhlo to televizí a zprá-
vami po celém Slovensku. Pár dní nato těžba přestala 
s tím, že se musí prošetřit, jestli byla povolena oprávněně. 
A vyšetřování ukázalo, že nebyla. Stromy v té dolině do-
dnes stojí, přitom kdyby je vytěžili a potom se ukázalo, že 
nelegálně, už by to ničemu nepomohlo.

Máte při podobných akcích nějakou hranici, 
za kterou byste nešel?

Jsem odchovaný Greenpeace a nové aktivisty učím věřit 
v princip nenásilí. Násilné akce bych se neúčastnil. Ostatně 
je statisticky dokázáno, že ty nenásilné jsou úspěšnější. 

Taky bych nic záměrně nepoškozoval, neničil, třeba ne-
potápěl velrybářské lodě, i když s jejich činností hluboce 
nesouhlasím. A pak samozřejmě musím věřit v to, proč 
tam jdu. Věřit, že to má smysl.

Může jít při vašich akcích o život?
O život nejde. Já tenhle druh lezení učím a podílím se 
na  vymýšlení pravidel. Na bezpečnost musíme myslet 
mnohem víc než jiní lezci, třeba ti, kdo myjí okna. Ti mají 
na všechno mnohem víc klidu a času. U nás jdete do akce 
často potmě, ve stresu, nevyspalý, protože jste několik nocí 
předtím všechno připravoval. Obvykle nevíte, jak přesně 
bude vypadat střecha nebo plošina, na kterou polezete. 
Naše pravidla jsou proto velmi důkladná, všechno je ně-
kolikrát jištěno. Kdyby někdo spadl a něco se mu stalo, 
je to nejen tragédie, ale taky obrovský průšvih pro celou 
organizaci. Prostor pro neštěstí musí být téměř nulový.

Přesto – dostal jste se někdy do nebezpečné  
situace?

Jednou málem. Bylo to na uhelné elektrárně v Brindisi, 
v „podpatku“ italské boty. Plánovali jsme zastavit pás, který 
dopravuje uhlí do elektrárny, aby jim došlo palivo a mu-
seli elektrárnu vypnout. Pás je vysoko nad zemí, táhne se 
kdovíkam, a my chtěli v jednom místě zatáhnout za jeho 
bezpečnostní brzdu, a až znehybní, natáhnout přes něj lana 
a zavěsit pod něj síť, ve které pak budeme bydlet. Nemohli 
by ho pustit, protože by vzal lana s sebou a my bychom 
spadli dolů. Takže jsme za tu brzdu zatáhli, přehodili lana, 
už jsme do sítě skoro lezli – jenže pás se najednou rozběhl. 
Někdo v centrále si nejspíš řekl, že jenom něco vypadlo, 
nešel se nikam podívat a znovu to zapnul. Brzda už ne-
fungovala, pás jel, řezal nám lana. Nezbylo nám než vy-
táhnout z té brzdy nějaké kabely, abychom úplně vypnuli 
přívod elektřiny. Pak se skutečně zastavil.

Jak to dopadlo?
Upevnili jsme raději lana zespodu té konstrukce a přes pás 
je hodili jen naoko. Tři dny jsme pak v síti žili. Dělníci 

dole na zemi, čtyřicet me-
trů pod námi, udělali z lidí 
nápis „Go Home“. Nako-
nec jsme opravdu slezli, 
ale z  jiného důvodu – při 
průzkumu před akcí nám 
uniklo, že elektrárna umí 
spalovat taky mazut, kte-
rého má zásobu. Takže 
když jim došlo uhlí, pře-
pnuli na mazut a  jeli dál. 
Blokovat dopravník už ne-
mělo smysl.

Mělo to soudní dohru?
Asi za  tři roky mi při-
šlo předvolání k  soudu 
do  Brindisi. Nepřipadalo 

Pás se rozjel 
a řezal nám 
lana, pod námi 
40 metrů 
hloubka. 
Museli jsme 
vytáhnout 
kabely 
a přerušit 
proud, aby se 
pás zastavil.
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v úvahu, abych se tam dopravoval letadlem, byla to přece 
akce kvůli klimatu. Takže jsem jel do Brindisi dva dny 
vlakem a autobusem – a soudce pak přelíčení odročil, pro-
tože nedorazil svědek obžaloby. Tak jsem jel zase dva dny 
domů. Nic dalšího se už nedělo, vyšumělo to do ztracena.

Mění se teď kvůli klimatickým změnám v Česku 
nějak nálada veřejnosti?

Stává se nám teď, že do našeho institutu v Hostětíně ně-
kdo zavolá a chce něco vysvětlit nebo nás prosí, abychom 
někam přijeli o klimatu debatovat, přednášet a podobně. 
Zavolali nám třeba studenti ze Zlína a z Valašských Klo-
bouk, že organizují klimatickou stávku a chtějí někoho, 
kdo by jim řekl pár slov na pódiu. Já se tím nezabývám 

dlouho, ale naše ředitelka se věnuje ochraně klimatu asi 
dvacet pět let a nikdy dřív se jí nestalo, že by někdo vo-
lal do Hostětína s  tím, že shání experta na klima. To 
je úžasná věc. Na druhou stranu si nejsem jist, jak velká 
část společnosti si uvědomuje vážnost problému. Když se 
bavím se stávkujícími studenty, často mi říkají, že doma 
podporu necítí.

ŽÍt bEZE stoP
bydlíte s rodinou v maringotce ve Valašských 
kloboukách. Proč jste tam z Prahy odešli a jak se 
vám tam žije?

Nechtěli jsme se ženou vychovávat děti ve velkém městě. 
Manželka z Valašských Klobouk pochází, tak ji to tam 
táhlo. A maringotka je v pohodě. Baví mě, že můžu jíst 
pod stromy na opravdové louce nebo sedět u počítače 
a z okna koukat na rozkvetlou jabloň. Mám taky mno-
hem větší kontrolu nad svou ekologickou stopou. Ře-
šit v Praze, co s odpadní vodou, je mnohem složitější; 
do maringotky si vodu přinesu, několikrát ji použiju 
a potom odteče do barelu a poslouží ještě při zalévání. 

Mnohem snáz se tu žije nízkonákladově, bez všemož-
ných stop, i finančních.

a v zimě?
Není to obyčejná maringotka, která mívá třeba čtyři cen-
timetry tepelné izolace. Tahle má patnáct centimetrů po-
lyuretanu. Zvenku je celá oplechovaná, takže dovnitř ne-
fouká. Celkem je to čtrnáct metrů čtverečních, a když 
jsem do ní sháněl kamna, zjistil jsem, že taková neexistují 
– i ta nejmenší vytopí třikrát větší prostor. Těšili jsme se, 
že budeme vařit na kamnech, ale to nejde, protože i když 
venku teploměr ukazuje minus dvacet, po pár hodinách 
topení je uvnitř pětatřicet stupňů. Máme taky rekupe-
raci, takže větráme a neztrácíme teplo. Topit nám stačí 
jen pár hodin denně. Když jsme dlouho pryč, třeba když 
přijedeme ze zimního táboření, v maringotce je jeden stu-
peň, ale vytopíte ji za dvě hodiny, mnohem rychleji než 
velký barák. Není to tak spartánský život, jak by si člo-
věk mohl myslet.

Jaké je soužití na čtrnácti metrech s malým dítě-
tem? Nehrozí ponorková nemoc?

Zatím to zvládáme dobře. Předtím jsme s manželkou ces-
tovali stopem z Aljašky do Patagonie, jen my dva, rok jsme 
byli čtyřiadvacet hodin denně spolu – v  jednom stanu, 
v jednom autě, na jedné silnici. Teď je pro nás naopak lu-
xus, že máme střechu, do které neteče.

Dívá se na to vaše žena stejně?
Co máme syna, snáší to hůř. Chybí jí prostor, což chápu. 
Nepříjemné je to i tím, že jsme na půjčené zahradě. Nor-
málně byste měl vedle maringotky přistavěnou nějakou 
terásku se střechou, kde můžete být venku a kam neprší. 
My nic takového nemáme. Sháníme proto jiný pozemek, 
kde bychom se mohli zabydlet líp. Opravuji druhou ma-
ringotku a uvidíme, jestli to bude stačit. Když ne, na vlast-
ním pozemku není těžké postavit dům ze slámy. To člo-
věk zvládne sám.

Hrozí vám několik let ve vězení. budete pokra-
čovat v akcích, jako byly Chvaletice?

Když jsem byl mladší, důsledky jsem si moc nepřipouštěl. 
Říkal jsem si: „Dobře, v nejhorším půjdu na rok do basy, 
to přežiju.“ Teď mám doma ženu se synem a asi bych se 
víc rozmýšlel, jestli je to opravdu ten závažný případ, pro 
který stojí za to dát v sázku svobodu, a jestli má daná akce 
šanci něco změnit. Ale třeba to, co se děje s klimatem, mi 
přijde jako natolik závažná věc, že bych do toho šel znovu. 
Cokoli může pomoct, abychom spalovali míň uhlí a sni-
žovali celkově naši uhlíkovou stopu, mi za riziko stojí. 
Hlavně kvůli tomu, aby měl můj syn šanci na stejně krásný 
život, jaký žiju já. X

Petr Kucka zdolává komín chvaletické elektrárny. (2016) 
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Snažíme se, směr je dobrý
Když stojíte na horním konci 
Václavského náměstí zády k budově 
muzea, máte po levé ruce kokainovou 
zónu a po pravé heroinovou 
a pervitinovou. A právě celá pravá 
strana náměstí a okolí včetně 
hlavního nádraží jsou rajonem 
Svitlany Golubyevy, která jej už 
čtrnáct let pravidelně prochází jako 
streetworkerka. Původem je z Ruska, 
v Praze žije již téměř dvacet let. Díky 
rodnému jazyku může snáz pomáhat 
klientům z Ruska, Ukrajiny a dalších 
zemí východní Evropy – a i za to 
dostala nedávno streetworkerské 
ocenění ČASovaná bota.
tomáš b roLÍk



65



66

ceny máte radost. Co je největší radostí na kaž-
dodenní práci streetworkerky?

Že můžete alespoň trochu pomoct. I když třeba jen málo 
a lidem, kteří ještě nejsou úplně ztracení.

Jak to ve vašem případě vypadá?
Nijak speciálně, ale mluvím rusky, takže mám snazší pří-
stup ke klientům z východní Evropy. Ti se často vůbec 
neorientují v tom, jak to v Česku funguje a jaké mají mož-
nosti, co se týče terénních služeb a další pomoci. Nemají 
se jak dostat k informacím. Takže když je zahlédnu nebo 
uslyším přízvuk, začnu mluvit rusky. První, co jim vnu-
cuji, je výměnný program na stříkačky.

a oni se brání?
Nebrání, ale nedůvěřují. Jsou to cizinci ze zemí, kde ta-
kové služby prakticky neexistují, a mají velký strach z od-
halení, že berou drogy. A tak jen vysvětluji, že jim na-
bízíme na  výměnu čisté jehly. Nic po  nich nechceme 
a do budoucna jim můžeme pomoct – až budou mluvit 
lépe česky, až budou mít zdravotní pojištění, až budou 
mít zájem o substituci.

Je tedy na vaší práci víc radostných, nebo tíži-
vých věcí?

Smutných. Ale jsem extrovert a  tahle práce mě baví. 
Kdyby byla jen smutná, nebo víc smutná než radostná, 
nemohla bych ji dělat.

Jak vás napadlo být terénní pracovnicí?
Končila jsem v Praze studium sociální psychologie a chtěla 
jsem dělat smysluplnou práci. V televizi jsem viděla pořad 
o Sananimu, zaujal mě a řekla jsem si, že tam chci. Na-
psala jsem jim a bylo to.

Smysluplných profesí je řada, ale terénní práce 
s drogově závislými je možná nejtěžší.

Asi to bude mou povahou nebo vlastnostmi, ale já se těch 
lidí nebojím.

Odkud jsou vaši ruskojazyční klienti?
Z Ukrajiny a Ruska, hlavně. Ale i z Pobaltí, Bělorusové, 
z Gruzie. Vlastně ze všech zemí bývalého Sovětského 
svazu, snad s výjimkou středoasijských republik. Ale i pár 
Kazachů jsem potkala.

Jak se sem dostali?
To je různé, každý má svůj jedinečný příběh. Ale velká 
většina už sem přijela závislá, málokdo začal brát drogy 
tady. Teď myslím skutečně závislá, nikoli že brali drogy 
rekreačně.

Co je vede do Prahy?
Můžete sem jet za prací, stejně jako ti, kteří nejsou dro-
gově závislí. Někteří chtějí změnit svůj život, odjet do za-
hraničí a přestat brát – což se pochopitelně málokdy po-
vede. Někteří jsou děti rodičů, kteří sem přijeli už před 
lety. Měla jsem klienta, jehož rodiče vlastnili několik 
domů v centru a on žil na ulici u hlavního nádraží. Pros- 
tě se to zvrtlo.

Je tedy váš vztah s ruskojazyčnými klienty v ně-
čem jiný než u vašich kolegů? Jste jejich spojka?

I v mém případě je na začátku vždycky velká nedůvěra. 
Dám jim základní informace, ale hned odejdou, vůbec ne-
chtějí mluvit. Ta nedůvěra je pochopitelně větší než u čes-
kých klientů, mají opravdu velký strach. Málokdo z rus-
kojazyčných klientů si například aplikuje drogu přímo 
v centru. Raději odjedou někam dál do města, kde třeba 
žijí, kde jsou nenápadnější. Riziko deportace je velké.

Jak to pokračuje?
Po nějakém čase mi začnou věřit: donese se k nim, že je tu 
nějaká Svitlana, které není třeba se bát, nic nechce a nic 
od ní nehrozí. Sice je to pořád beze slov, ale už si nechají 
vyměnit ty jehly. A když vidí, že pro ně skutečně nepřed-
stavuji riziko, začneme budovat vztah.

Nemáte to tedy v ničem snazší.
Ne, jen mám výhodu, že mám přístup k lidem, kteří ne-
rozumějí česky.

Jak dlouho trvá tohle osmělování?
Půl roku.

Znáte někoho celých čtrnáct let, kdy tuhle práci 
děláte?

Mám šest takovýchhle 
vztahů. Ale jsou i  další 
lidé, které znám dlouho.

Jaký je vztah s klientem, 
kterého vídáte pravi-
delně a dlouho?
Mají ke mně velkou dů-
věru. Můžou mi říct 
všechno. Asi tři klienti 
chodí jenom za  mnou, 
čekají opodál, až vyře-
ším své běžné povinnosti 
v terénu. Přijdou – a poví-
dají. Klidně i dvě hodiny. 
O všem možném.

z
Na začátku je 
vždycky velká 
nedůvěra, 
pochopitelně 
větší než 
u českých 
klientů, mají 
strach, riziko 
deportace je 
velké. 
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Jste pro ně důvěrnice a pomocnice...
To už je trochu psychoterapie. Díky mně si můžou vyvět-
rat hlavu, vypustit emoce, vymluvit se. Z klienta se stane 
tak trochu i pacient.

CUCánÍ jE ZáCHrana
Je pro vaše ruskojazyčné klienty složitější do-
stat se ke všem službám? Zvlášť pokud jsou 
v prekérní situaci, nemají v pořádku papíry, na-
tož pojištění. Mám na mysli hlavně substituční 
léčbu.

Substituci hradí pojišťovna, pokud nejste pojištění, musíte 
platit za recept. Plato prášků na týden stojí zhruba pět set 
korun. Pokud je máte, nic jiného vám nebrání přijít k nám 
do cucárny, kde se substituce bere.

Jak to probíhá?
Před substitucí je terapeutické sezení v běžné skupině. To 
je podmínka. Po ní dostanete lék a jdete na patnáct minut 
do cucárny, kde kontrolujeme, zda si klienti lék skutečně 
vzali. Zbaví se pak toho neustálého tlaku a puzení shánět 
dávku. Mají chvilku klid, můžou se zaměřit na jiné věci, 
třeba právě na vyřizování papírů, víza, pojištění, práce, 
vrátit se do normálního života.

Vyjde substituce levněji než droga?
Určitě. Navíc se vyplavuje do těla postupně, není to silná 
rána, která rychle vyprchá. Klient je v klidu a může se 
koncentrovat, rozdíl je na první pohled patrný, ti lidé za-
čnou okamžitě pracovat, bydlet, normálně se oblékat, pro-
stě žít.

Proč neberou substituci všichni?
Snažíme se zřídit co nejvíc cucáren. Bez nich to nemá 
smysl. Pokud bychom substituci jen rozdávali, klienti ji 
prodají a koupí si drogu. Tak to prostě je. Pro cucárny po-
třebujete čas, zaměstnance, prostory.

To časově ani kapacitně nevychází.
Zatím to nejde. Pro všechny to zatím nejde. Ale snažíme 
se, vidíme, že směr je dobrý.

Jak vůbec vypadají terénní služby v bývalém  
Sovětském svazu?

V podstatě tam nejsou a nevidím žádný vývoj. Nanejvýš 
vznikají svépomocné skupiny bývalých narkomanů, kteří 
chtějí pomáhat těm stávajícím. Profesionální práce, kterou 
děláme například v Sananimu, tam prakticky neexistuje.

Terapii a pomáhajícím profesím jste se věnovala 
už v rusku?

Vůbec. Byla to trochu složitá cesta, první vysoká škola, 
kterou jsem vystudovala, bylo strojní inženýrství. Tam 
jsem šla v sedmnácti, nevěděla jsem, co chci dělat, bratr 
šel taky na strojní inženýrství, a tak jsem i já strojní inže-
nýrka. Ale upřímně – vůbec mě to nebavilo. A taky jsem 
to vlastně nikdy nedělala.

Jak to?
Po promoci jsem dostala 
práci ve  velké továrně 
na lokomotivy na dnešní 
východní Ukrajině. Na-
bídli mi tam nicméně 
práci v sociálním odboru, 
řekněme v takové obdobě 
dnešních HR oddělení. 
Tak jsem to vzala, bavilo 
mě to víc. A tam jsem se 
začala zajímat o  lidskou 
psychiku – potkala jsem 
se s  holotropním dýchá-
ním, psychologií, načítala 
jsem Freuda a Junga.

V tu dobu se začal rozpadat Sovětský svaz.
Ano, a já začala přemýšlet, jestli odejít. Vlastně kam ode-
jít; že chci pryč, jsem věděla, prostě někam víc na Západ. 
Táhlo mě to sem, mám prababičku Polku. Tak možná je 
to tím.

Proč jste si vybrala přímo Prahu?
Protože jsem fandila Havlovi. Myslím, že toho pro vás 
hodně udělal. A protože je Praha krásné město.

Cítíte se tady už doma?
Už no. Občanství ještě nemám, i když zkoušku z jazyka 
a psaní i test obecných znalostí už jsem složila, žiji tu 
skoro dvacet let, čili nárok na občanství mám. Mám jen 
trochu komplikace s papíry. Jsem z Krasnojarsku, ze Si-
biře, celá moje rodina je odtamtud. Ale než jsem se na-
rodila, moje maminka pracovala v Kazachstánu a tam 
jsem se narodila. Sice už jsem měsíc nato byla v Kras-
nojarsku, ale matriční zápis je z Kazachstánu. Takže 
musím na kazašskou ambasádu; no, už bych si to měla 
nějak vyřídit.

Jak se podle vás Česko mění?
Je to tu hezčí a hezčí. A jako cizinka se tady cítím dobře. 
Vím, co se říká, ale nikdy jsem neměla špatnou zkušenost, 
asi mám štěstí na dobré lidi.

Do Česka jste přišla v roce 1999. Začala jste 
hned studovat vysokou školu?

Rovnou ne, až po  třech letech, pracovala jsem jako 
servírka a do toho jsem si v Moskvě dělala výcvik v tě-
lesně orientované psychoterapii, to je způsob léčení psy-
chosomatických onemocnění. Sociální psychologii jsem 
dostudovala v roce 2007 a ještě před promocí jsem začala 
pracovat v Sananimu.

strašIt UŽ nEtŘEba
a co po vašich zkušenostech vnímáte jako nej-
obtížnější na práci streetworkerky? kromě pří-
padného deště a zimy?

sVItLana GoLUbyEVa (52)
streetworkerka a psychotera-
peutka v organizaci sananim. 
narodila se na sibiři v krasno-
jarsku, do Česka přišla v roce 
1999. jako terénní pracov-
nice pracuje čtrnáct let, sou-
středí se hlavně na narkomany 
ze zemí bývalého sovětského 
svazu. Za svou práci byla letos 
v květnu oceněna streetworker-
skou cenou Časovaná bota. 
Ve  volném čase jezdí na  kole 
a cvičí tchaj-ťi.
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Psychickou zátěž. Přicházím z terénu hrozně unavená, 
za jedno odpoledne potkáte přes sto lidí, s každým mu-
síte promluvit aspoň slovo, dát jim kus ze sebe. Je to vy-
čerpávající. Občas samozřejmě děláme krizové intervence.

kolik klientů vám zemřelo, respektive u kolika 
to víte s jistotou?

Z ruskojazyčných deset až patnáct.

Jak často máte supervize?
Jednou měsíčně. Mluvíme tam o situacích, které nás po-
tkaly. Na mě osobně nejvíc doléhá cokoli, co se týká dětí. 
Když vidím, jak deset nebo dvanáct hodin tráví na ulici 
s rodičem, který je mým klientem, to je pro mě nejtěžší.

Co byla vaše nejhorší zkušenost?
Jednu jsem v sobě řešila minimálně půl roku. Jela jsem 
v příměstském vlaku a slyšela, jak hrozně křičí dítě. Jed-
nou, dvakrát, potřetí, to už jsem šla dolů a viděla, jak ze 
záchodu vychází jeden náš klient se zhruba desetiletou 
holčičkou. Plakala, on jí strčil do pusy žvýkačku a stáli 
u východu. Přišla jsem k němu, ptala jsem se, co se děje, 
on že nic. Utírala si pusu, měla jsem obavu, že byla zne-
užitá. Než jsem stačila cokoli zjistit, vlak zastavil a oni 
rychle vystoupili. Všechno jsem vyprávěla druhý den 
v práci a rozhodla se, že podám trestní oznámení. Policie 
ho skutečně našla a zjistili, že je to jeho příbuzná.

Jak to skončilo?
Nevím. Z centra zmizel. Už jsem o něm neslyšela, nevím. 
Bylo to hodně emocionální – že se naši klienti takhle cho-
vají k dětem. Pomáháte jim a snažíte se nevidět, co dě-
lají; že kradou a tak. Soustředíte se na pomoc samotnou.

krádež se dá přejít, zneužití dítěte ne. Zklamal 
vaši důvěru, čím to bylo tak složité?

Možná jsem se prostě zklamala v lidech. Spousta našich 
klientů má vlastní traumata z dětství; doufala jsem, že to 
neposílají dál.

a nejlepší věc?
Těch je hodně. Když někdo přestane brát, to je nejvíc. Pa-
matuji si jednu holku, která chodila po hlavním nádraží 
bosá, špinavá – a nedávno jsem ji viděla na ulici v holčičí 
skupině, namalovaná, hezky oblečená, rozesmátá. Pak to 
pro mě není jenom práce.

Je zkušenost se závislostí překážkou pro ty, kdo 
chtějí dělat tuhle práci?

Máme pravidlo, že člen našeho týmu nesmí aspoň pět let 
brát. Jeden kolega zkušenost má, ale je vidět, že dnes už 
je to proškolený profesionál. Čili to není překážka, jen je 
třeba hodně chtít to dělat a chtít se učit na různých kur-
zech a výcvicích. Členy týmu vybíráme společně, momen-
tálně je nás třináct. Uchazeč musí do terénu, s každým 
mluví, pak hlasujeme. Poslední slovo má šéf. Nemáme 
žádná omezení, vybíráme podle vlastností; podle toho, 

jak jsou ti lidé aktivní, 
zvědaví, kolik mají elánu.

kolik lidí se k vám hlásí?
V průměru deset ročně.

a jak se mění přístup 
radnic a policie k terén-
ním pracovníkům?
V tom vidím velký posun. 
Dřív jsme měli konflikty, 
policisté nebo strážníci 
nás chtěli vykázat z  na-
šich rajonů, ale pro tyhle 
případy jsem měla připra-
venou historku, kterou 
jsem slyšela od  bělorus-
kých expertů – o jednom 
městečku, kde po rozpadu 
Sovětského svazu zkra-
chovaly továrny. Bohu-
žel jen kousek vedle byla 

velká silnice a na té začaly místní holky šlapat. Dostalo 
se mezi ně HIV a ony ho přenesly do města. Za pár let 
byly pozitivní tři čtvrtiny obyvatel. A tím jsem policajty 
strašila – buď nás necháte na pokoji, nebo tu budete 
mít tohle. Fungovalo to. Ale teď už ji vyprávím o hodně 
míň. Za poslední tři roky si nepamatuji žádný problém 
s policií. X

Přicházím 
z terénu 
hrozně 
unavená, 
za jedno 
odpoledne 
potkáte 
přes sto lidí, 
s každým 
musíte 
promluvit 
aspoň slovo, 
dát jim kus 
sebe.

Sesbírané použité jehly.
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Wobenzym je tradiční lék z přírodních 
zdrojů k vnitřnímu užití . Pečlivě pročtěte 
příbalovou informaci.

CHCETE PROŽÍT POHODOVÉ  
           LÉTO?

●  Co udělat, když nás 
na dovolené pos� hne 
úraz?

Pokud dojde k úrazu, na prvním 
místě je správné ošetření podle 
jeho povahy a zásad první pomo-
ci. Jestliže si úraz vyžádá lékařské 
ošetření, je nezbytné ho neodklá-
dat! Máme pro vás � p navíc, který 
už pomohl mnoha lidem. K urych-
lení procesu hojení je vhodné po-
užít lék Wobenzym. Enzymy, kte-
ré obsahuje, urychlují vstřebávání 
otoků a krevních podli� n a zkra-
cují dobu hojení úrazu až o polo-
vinu doby, která by jinak byla za-
potřebí. O dovolených je pro nás 
čas zpravidla cennější než kdyko-
liv jindy. Při zranění přitom pla�  
zásada, že čím dříve po úrazu se 
začne s podáváním Wobenzymu, 
� m účinnější je jeho působení.

● Infekce a nachlazení
Namáhavé cestování, pobyt 
v cizím prostředí, zvýšená těles-

ná zátěž – to všechno je velkým 
náporem pro náš imunitní sys-
tém. Stejně tak ho oslabuje del-
ší pobývání ve studené vodě či 
změny teplot způsobené klima-
tizací. Nelze se pak divit, že nás 
ve chvílích volna a zdánlivé po-
hody sklátí třeba angína či jiné 
záněty dýchacích cest. V přípa-
dech, když je imunita oslabena, 
je vhodné dodat tělu enzymy 
zvenčí ve formě léku Woben-
zym. Podporují oslabenou imu-
nitu a působí proti zánětům. 
Také proto se hodí mít Woben-
zym s sebou na cestách.

●  Jaké balení Wobenzymu 
si vzít na dovolenou?

Na dovolenou je výhodné si při-
balit prak� cké balení Woben-
zymu s 300 tabletami, které je 
malé, skladné a ideální na cesty 
a na sport. Bez problémů ho lze 
přibalit do příručního zavazadla 

anebo vzít s sebou jen tak do kap-
sy. Pokud balení během dovole-
né nespotřebujete, přidejte ho 
po návratu domů do své domácí 
lékárničky. Wobenzym pomá-
há při léčbě různých zánětlivých 
onemocnění, urychluje hojení 
po úrazech a operacích a podpo-
ruje oslabenu imunitu, takže dří-
ve či později určitě přijde vhod.

300 tbl



70

Od dokumentů se očekává 
srozumitelná pohádka
Když v roce 2004 přišel do kin film 
Český sen, vyvolal nadšení i kritiku 
a tvůrce etabloval coby vycházející 
dokumentaristické hvězdy. O patnáct 
let později jsou Vít Klusák a Filip 
Remunda zavedenými postavami 
zdejší scény. Minulý měsíc společně 
představili ukázku z chystaného 
filmu V síti, který Vít Klusák režíruje 
s Barborou Chalupovou. Dokument 
mapuje internetová diskusní fóra, 
v nichž dospělí muži loví nezletilé 
dívky. „K temným tématům lze 
přistupovat jenom s humorem. Diváci 
tím možná budou zaskočeni,“ říkají 
tvůrci o chystaném dokumentu.
PEtr Hor ký
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kázka z vašeho filmu vyvolala obrovský zájem 
médií i veřejnosti. Mluví se o tom, že jste obje-
vili temné místo internetu. Na platformě Hit- 
Hit se vám během pár dnů podařilo vybrat přes 
2,5 milionu korun na dokončení filmu, chystá se 
dobročinný koncert na podporu dokumentu. Jak 
se vy, odjakživa zlobiví kluci zdejší kinemato-
grafie, cítíte v nové roli správňáků, které všichni 
podporují?

Vít: Je to zavazující. Člověk si musí dát pozor, aby nepod-
lehl dojmu, že jsme teď ti správní chlapci. Vždycky jsme 
pro někoho byli ti správní a pro někoho ti zlobiví a to nás 
na tom všem bavilo. Důkazem, že se film povedl, pro nás 
vždycky bylo ambivalentní přijetí. Že někoho štval a ně-
kdo řekl, že jde o zajímavý, neotřelý přístup. Říkám ale 
znovu, že je to zavazující, a chci si velmi přísně pohlídat, 
aby film V síti nebyl svatou válkou o andělských díven-
kách versus satanistických úchylácích. Takhle to prostě 
nestojí, takhle jsme to nenatočili a takhle ten film vypadat 
nebude. Ačkoli cítím silnou objednávku části veřejnosti, 
aby to tak dopadlo.

Jak roli hodného hocha prožívá Filip remunda, 
producent filmu?

Filip: Od filmu se často očekává pohádka o dobru a zlu. 
Nám už od Českého snu bylo vyčítáno, že není jasné, kdo 
je kladný a kdo záporný hrdina. Třeba jeden z mých po-
sledních filmů, Blízký daleký východ, je příběh Ukrajinky, 
která v Česku uklízí a na Ukrajině, kde probíhá válka, její 
maminka vychovává její dvě děti. Rodina je rozkročená 
mezi Západem a Východem. Leckdo chtěl, abych tu ro-
dinu portrétoval jednoznačnějším způsobem, že je někdo 
čistě hodný a někdo čistě zlý, ale v případě války je to slo-
žité. Setkal jsem se i s odsudkem, že ukazuji příliš ženský 
pohled na válku. Já se ale nesnažil udělat geopolitickou 
studii konfliktu na Ukrajině, zajímaly mě příběhy lidí, 
o kterých jsem se domníval, že jsou v Česku naprosto ne-
známé. Nejel jsem tam s tím, že bych dopředu věděl, že 
budu zastávat třeba protiputinovský postoj. Já sám jsem 
jednoznačně proti Putinovi, což dokazuje třeba i to, že 
produkuji filmy ruského opozičního režiséra Vitalije Man-
ského. Film ale nelze zjednodušit na nějakou okleštěnou, 
prozápadní tezi.
Vít: Když jsem dělal portrét Andreje Babiše, film Mat-
rix AB, tak mi bylo vyčítáno, že Babiš v některých scé-

nách působí sympaticky. Podobně u Daliborka, neona-
cisty z Prostějova, kdy to opět měl být čistý odsudek. Proč 
není tím filmem obviněn, usvědčen z náckovství? Proč 
jsou některé věci jen v náznaku? Je tu permanentní ob-
jednávka, aby filmy zároveň byly i soudem, aby se tomu 
divákovi zpohodlnilo čtení, kdo je protagonista a kdo an-
tagonista. Nás však tohle nikdy nezajímalo. Když se divák 
kouká na někoho, kdo propaguje neonacismus, ale záro-
veň je vidět, že je i zmatený a ztracený, tak mě to zajímá 
daleko víc, protože si říkám, že je to možná trochu idiot, 
ale na druhou stranu to idiotství asi z něčeho vychází. Jako 
divák se musím utkat sám se sebou, co vlastně cítím, jestli 
náhodou v sobě taky nemám nějaké skryté latentní neo-
náckovství. Když film znejisťuje moji pozici, je to mno-
hem zajímavější.

Jak je to u filmu V síti? Sexuální predátoři zde 
mají kvůli ochraně soukromí maskované tváře 
a zmutovaný hlas – a působí jako monstra. Co je 
vlastně cílem tohoto filmu?

Vít: V první řadě by měl otevřít dveře tabuizovanému té-
matu. Teď když jsme zveřejnili ukázku, dozvídáme se, že 
spousta lidí vůbec netušila, jaké jsou rozměry tohoto feno-
ménu. Drtivá většina holek se okolo dvanácti třinácti let 
setká s tím, že se je někdo v nějaké formě pokusí sexuálně 
použít skrze internet. Zrovna včera jsme tuhle otázku po-
ložili skrze Facebook a lidé v diskusi nám píší – jasně, ptal 
jsem se svých spolužaček a zažily to všechny. Je to hluboce 
zakořeněné a úplně normální.

V čem je zneužívání dětí na síti plastičtější, než 
je rovina predátor a oběť?

Vít: Natočili jsme skryté rozhovory mezi muži v diskus-
ních fórech a našimi herečkami, které se na síti vydá-
vají za nezletilé dívky. Ti pánové v rozhovorech dostanou 
velký prostor a člověk zevrubněji nahlédne do jejich ži-
votů. Film není jen záznam, kdy lovíme predátory a pak 
je předhodíme divákovi a necháme ho rozhořčovat se, jak 
je svět zlý. Snažíme se rozkrýt psychologické pozadí toho 
jednání.

Je vaším cílem při-
vést přistižené predá-
tory vystupující ve filmu 
ke spravedlnosti?
Vít: Ty konkrétní muže 
nechceme nějak stigma-
tizovat. Chceme poukázat 
na  fenomén. Konkrétní 
případy řešit nechceme 
a nebudeme.

bude je řešit policie?
Vít: V případech, kdy do-
cházelo k  vydírání nebo 
k vyhrožování, jsme data 

u
Chci si velmi 
pohlídat, aby 
film V síti nebyl 
svatou válkou 
o andělských 
dívenkách 
versus 
satanistických 
úchylácích.
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předali policii, protože tohle jsme si nedokázali nechat 
pro sebe. Hledáme technický způsob, jak jim předat veš-
kerý materiál, pokud o to policie bude stát.
Filip: Ten problém se ale musí řešit na druhé straně bari-
kády – a sice u dětí. Aby měly bezmeznou podporu rodičů, 
když třeba někomu neuvážlivě pošlou nahatou fotografii 
a ten dotyčný je začne vydírat. Aby se nebály rodičům svě-
řit. Z toho jsou ta nejhorší traumata, že dvanáctileté dítě 
má šílené tajemství a trápí se, že to praskne.

Jaké pocity vyvolala v herečkách virtuální se-
tkání s dospělými muži, kteří po nich celkem 
nevybíravými slovy požadovali nahé fotky, pří-
padně sex?

Vít: Zpovídali jsme je poté, co absolvovaly skypové ho-
vory, z nichž některé byly nesmírně vypjaté. Ti pánové se 
uchylují k vyhrožování, k vydírání. Herečky pro nás byly 
psychologickým médiem, které nám sděluje, co se v něm 
děje, když s ním takový člověk takhle mluví, jak se cítí, 
když je zahrnuje komplimenty a zároveň jim hrozí. V tom- 
hle jde náš koncept dál než většina podobných filmů, kde 
dívky byly pouze návnadou, ale s predátory ve skutečnosti 
komunikuje nějaký redaktor schovaný za monitorem. My 
ukazujeme, jak se cítí přímo ty holky. A myslím si, že pro 
ty chlapy to může být oči otevírající, až uvidí, že se ty he-
rečky třeba rozplakaly, protože to s nimi zamávalo.

Máte tušení, proč se skutečné dvanáctileté dívky 
s predátory na síti vůbec baví?

Vít: Oni se pokoušejí holku lapit emocionálně. Klidně si 
s ní týdny píšou a dají jí prostor, aby se svěřovala, aby si 
stěžovala na rodiče. Ve chvíli, kdy se dívka zakouká do pa-
desátiletého chlápka, je pro něho mnohem snazší ji ma-
nipulovat a nenápadně kormidlovat k tomu, aby mu po-
slala obnažené fotografie či videa. Ona se s tím chlapem 
propojí a on ji pak začne vydírat. Je to mnohem silnější 
zásah do života dítěte, než kdyby cestou domů vidělo ex-
hibicionistu, který rozhrne kabát.

Proč jste si vybrali zrovna tohle téma? Šlo vám 
o to ukázat závažný problém, nebo jste měl 
na mysli spíše to, že je to lehce šokující, z hle-
diska filmaře sexy téma, na které lidé přijdou 
do kina?

Vít: Když padesátiletý pán mluví o masturbaci s dvanác-
tiletou slečnou, tak to příliš sexy není.

Tak jinak. kdybych se podíval na problémy této 
země, téma obtěžování na síti by v první pětce 
nebylo. Vybral jste si ho i proto, že je trochu 
skandální?

Vít: Na podzim roku 2017 jsem byl osloven jednou te-
lefonickou společností, abych pro ni vytvořil virální vi-
deo, které poukáže na tenhle problém. Když jsme se tedy 
tímhle tématem se spolurežisérkou Bárou Chalupovou za-
čali zabývat, tak nám přišlo, že desetiminutové video je 
málo. To vedlo k úvaze o filmu. Že bychom pragmaticky 

lovili v osudí téma, které 
by mohlo zatřást společ-
ností? Tak to fakt ne. Na-
víc i my sami máme děti, 
které začínají pronikat 
do spletitých zákoutí in-
ternetu. Nedávno jsme 
zjistili, že náš sedmiletý 
Ondra na  YouTube za-
dal do vyhledávání „velký 
prsa, ale prcka ne“. Chtěl 
vidět prsatou holku, ale 
nikoli svlečenou dole, tak 
si to cenzuroval. Deseti-
letá Julie má aplikaci Tik 

Tok, kde se děti různě nakrucují. S ní řešíme, aby tam 
měla zakryté břicho a podobně. Je to zkrátka něco, co 
prosakuje do našich domácností.

PoČmáraný LanGEr
Váš první společný film, Český sen, byl o re-
klamní kampani na fiktivní hypermarket, na je-
hož otevření přijedou tisíce lidí. Tehdy jste my-
stifikovali veřejnost, dnes klamete predátory 
na druhé straně chatu. Proč jste si vybrali zase 
tuhle tvůrčí metodu?

Filip: My jsme už podruhé nechtěli dělat nic podobného. 
Nechceme být spojováni s  jednou tvůrčí metodou. Vít 
s Bárou teď zvolili tuhle metodu, protože to byl nejlepší 
způsob, jak ten film natočit a jak se o tom tématu bavit.
Vít: Jsem přesvědčen, že je to jediný způsob, jak to šlo na-
točit. Ti pánové sami využívají různých úskoků, jak ty děti 
získat. Tak jsme si řekli, že jejich zbraně otočíme proti nim. 
A potom tam je ještě jedna věc, že mě vždycky bavilo pro-
línat metody hraného a dokumentárního filmu. Když jsem 
šel na FAMU, tak jsem chtěl dělat hrané filmy. Ale kate-
dra dokumentárního filmu byla zajímavější jak složením 
pedagogů, tak osnovami. Pod vlivem Marka Najbrta, který 
dneska točí hraný film – a přitom studoval dokument –, 
jsem šel na katedru dokumentu. Nadchlo mě pracovat se 
skutečnou skutečností, ale pořád ve mně někde vzadu zů-
stala touha používat nástroje hraného filmu. Tady jsem si 
to mohl splnit, protože jsem měl ateliér, osvětlovače, mas-
kérku a hrál jsem si, jako kdybych točil hraný film.

Český sen byl studentským snímkem a zároveň to 
byl váš nejúspěšnější film v zahraničí. Podaří se 
tohle někdy překonat?

Vít: Mě ale vždycky zajímá ta věc, na které pracuji, a ne-
myslím na to, kolik festivalů stihne objet. Já se bavím tím 
procesem. Přijetí nebo uznání vnímám jako něco navíc, co 
přichází většinou už v době, kdy se zase zabývám něčím 
dalším. Cenami, které člověk přebírá, se umořují dluhy, 
třeba za Svět podle Daliborka stále ještě dlužím šest set ti-
síc jedné britské společnosti.
Filip: Český sen měl úspěch na festivalech a hrál se v mnoha 
televizích, ale naráželi jsme i na překážky. Třeba se ho ne-

VÍt kLUsák (39) 
fILIP rEmUnDa (46)
oba vystudovali famU, katedru 
dokumentární tvorby. V  roce 
2003 založili filmovou společ-
nost Hypermarket film, která 
se zaměřuje na produkci autor-
ských dokumentárních filmů. 
jsou autory série dokumentů 
pro Českou televizi – Český 
žurnál, mají za sebou řadu dal-
ších společných i individuálních 
projektů.
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podařilo prodat do BBC, protože pro ně představoval příliš 
nekonzervativní filmařský přístup. Vysloveně je iritovalo, 
že ten film kritizoval reklamu, konzumní způsob života, 
tedy základy kapitalismu. A taky že měl v sobě ten princip 
mystifikace. Například jsme s Vítem natočili trailer Českýho 
snu, v němž jsme chtěli splnit přání našich nejnaštvaněj-
ších zákazníků, kteří nám chtěli dát do huby. S kaskadéry 
jsme natočili sekvenci, kde nás maskérky nalíčily umělou 
krví a vypadalo to, že jsme dostali do huby od naštva-
ných zákazníků fiktivního hypermarketu. Když pak film 
hráli v anglických kinech, tahle část se musela odstřihnout. 
Český sen objel světové festivaly, ale ten freestyle, který je 
v Česku pořád ještě možný, nezapadá do škatulek západ-
ních veřejnoprávních televizí.

Narážíte na tenhle stereotyp často?
Filip: Něco podobného se stalo v případě filmu Pod slun-
cem tma od Martina Marečka, který vznikal v naší pro-
dukci. Film nahlíží život v jedné africké vesnici. Ředitel 
školy v té vesnici si ze školy vezme k sobě domů solární 
baterie, aby mohly pohánět tři televizory, které má v obý-
váku. Ten film se nesnaží demytizovat pohled bílého muže 
na Afriku způsobem „otrokářství bylo špatně, v Africe 
žijou samí prosvětlení krásní lidé“. V Jihlavě jsem pozval 
jednoho francouzského distributora v naději, že film bude 
zastupovat v zahraničí, a on se šíleně naštval. On mi do-
slova řekl: „Zatímco my se snažíme padesát let harmoni-
zovat pohled Západu na Afriku, vy tu naši snahu tímto 
filmem boříte.“ To já považuju za nebezpečný názor.
Vít: Tím se vracíme ke společenské objednávce – aby filmy 
byly čitelné, přehledné a potvrzující status quo. Přichází 
to jak od debilů, tak bohužel i od chytrých lidí.

Co byl pro vás další zářez po Českém snu?
Vít: Mým srdcovým filmem v naší společné filmografii 
je Dobrý řidič Smetana, ale neumím úplně vysvětlit proč. 
Točilo se to v Olomouci, odkud pochází můj táta a kam 
jsem jezdil v létě za babičkou a za dědou. A hrozně se mi 
líbila hlavní postava, řidič autobusu, který se vzepře moci, 
počmárá volební reklamy a ta moc se rozhodne ho ztres-
tat. Spojuje se mi to s Vyšším principem. Tam to přece za-
čne tím, že Heydrichovi přimalujou kluci ve škole brejle 
a knírek. Josef Vinklář ty zmuchlané, počmárané noviny 
vytáhne z koše a odnese na gestapo. Mě bavilo, že někdo 
lihovým fixem počmárá Ivana Langera, skončí u soudu, 
kde je souzen manželkou Ivana Langera a nakonec jde na-
tvrdo na sto dní do vězení. Je to filozof, ale přitom prostě 
autobusák. Nikdy jsem se nesetkal s někým tak nečekaně 
pozoruhodným, jako je Roman Smetana.

Dalším vaším výrazným počinem je seriál Český 
žurnál, který do České televize přinesl nový 
způsob točení dokumentů, takzvaný autorský 
dokument, reagující na aktuální témata.

Vít: V televizi tohle sousloví nemají moc v oblibě. To žán-
rové vymezení je pro ně závadné, když ho zmíníme, ně-
kteří lidé tam omdlévají.

Není každý dokument autorský?
Vít: Například klasické BBC formáty takové nejsou. Jedou 
podle šablony a s osobitostí nebo s autorským přístupem 
to nemá nic společného.

bbC se pokouší ctít princip žurnalistické vyvá-
ženosti.

Vít: Ano, ale je to taková nepříliš podařená verze vyvá-
ženosti ve stylu třicet vteřin pro pana Hitlera, třicet vte-
řin pro pana Žida.

Co je tedy smyslem autorského pojetí?
Filip: Nebojíme se ta témata subjektivizovat a přizná-
vat, že za tím filmem stojí buď naše autorská dvojice, 
nebo každý zvlášť. Je tam slyšet náš hlas nebo jsme tam 
i vidět. Vytváříme zcizující efekt, aby si divák nemyslel 
– tohle vychází z televize a je to šedá pravda. Říkáme: 
„Diváku, za tím filmem stojím já se svým rozhledem, 
vzděláním a schopností to téma natáčet. Pojď společně 
se mnou nad tím uvažovat, neber to jako holý fakt, pře-
mýšlej nad tím.“

krokem ještě blíž k novinařině naopak bylo 
Zvláštní vyšetřování, které děláte pro Televizi 
Seznam. V něm sledujete investigativní duo ku-
bík-Slonková, jak řeší kauzy, například jedou 
hledat syna andreje babiše do Švýcarska. Jejich 
vystupování před kamerou působí uměle a vy-
volává otázky, zda tenhle dokumentární formát 
neubírá na závažnosti novinářské práce. Může 
tenhle stylizovaný formát novinářům nějak po-
moci?

Vít: Já to chápu jako trojského koně. Dostali jsme za úkol 
nezáživnou investigativní reportáž pojmout filmařsky za-
jímavě. Narážíme na limity, Sabina s Jiřím jsou píšící 
novináři, jejich přirozenost vystupování před kamerou 
je dnes už snesitelná, ale dřív to pro ně bylo něco nepři-
rozeného. I když spolu přirozeně mluvili, tak se cenzu-
rovali, protože na ně mířily dvě kamery. Určitý akční, 

nazdobený filmařský obal 
je snaha, aby to doputo-
valo k divákovi, který by 
si běžnou investigativní 
reportáž nepustil. Pokud 
budeme točit dokumenty 
pro publikum newyor-
ského festivalu a ujišťovat 
se o tom, jak je to pove-
dené, tak to nemá smysl. 
Je zapotřebí ty věci vpašo-
vat i k lidem, kteří by nej-
radši zůstali ve  své bub-
lině a četli si Blesk, Aha! 
a Chvilku pro tebe. Je za-
potřebí, aby někdo dělal 
dokumenty i pro čtenáře 
Parlamentních listů.

Společenská 
objednávka 
je, aby filmy 
byly čitelné, 
přehledné 
a potvrzující 
status quo. 
Přichází to 
jak od debilů, 
tak bohužel 
i od chytrých 
lidí.



77

Dokonalá imitace. (Natáčení dokumentu V síti v kulisách dětského pokoje)
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Jak se podle vás, tvůrců střední generace, změnil 
dokument od dob Českého snu, kdy jste studovali 
na FaMU?

Filip: Nevím, jestli je to od Českýho snu, ale za posled-
ních třeba pětadvacet let se přinejmenším v očích veřej-
nosti přestal dokument zaměňovat s „předfilmem“. Tedy 
s tou socialistickou agitkou, kde hlas plný entuziasmu vy-
právěl o úspěších národního hospodářství. To byla nuda, 
na kterou se nikdo nechtěl dívat před tím pravým fil-
mem, a dneska už se chodí na ten takzvaný dokument 
do kina jako na ten hlavní film. Věnuje se mu kritika, 
vnímá se jako autonomní součást kinematografie. Poda-
řilo se prosadit, že se dokument oceňuje v národní sou-
těži Český lev.

Jaká je generace, která přichází po vás?
Vít: Zaznamenávám zvýšenou snahu mladších stát mimo 
příběh. Zůstávat za kamerou, zatímco naše vlna s Honzou 
Gogolou, Vítem Janečkem a Martinem Marečkem v ur-
čitém odkazu Karla Vachka vstupovala před tu kameru, 
nezakrývali jsme, že jsme autory toho dění. Mám pocit, 
že tohle mizí. Studenti, s nimiž se potkávám, se snaží být 
upozaděnější.

Jsou schopni více než vy pouze „pozorovat“?
Vít: Třeba Petr Hátle a jeho Velká noc je psychedelická 
observace, což někomu přišlo až jako přepjatý formalis-
mus. Vedle toho je tu Bohdan Bláhovec, Erika Hníková, 
Lukáš Kokeš s Klárou Tasovskou, což jsou zastánci bez-
zásahového záznamu reality. Třeba u filmu Nic jako dřív 
bylo velice chváleno, že autoři jen pozorují a nemají po-
třebu využívat inscenační postupy.

Zdá se, že na mezinárodních festivalech a sou-
těžích tohle teď docela frčí. Příkladem je třeba 
polský čistě observační dokument Přijímání 
od anny Zamecké, který vyhrál Evropskou fil-
movou cenu. Je to příznak změny?

Filip: Je to věc módní vlny. Teď je festivalový trend vybí-
rat dokumenty, které estetikou připomínají hrané filmy, 
jsou natáčené observativní metodou, byť to pro diváka 
může znamenat minuty a minuty čekání a nutnost vr-
cholné koncentrace, někdy i nudy.
Vít: Jako kdyby humor nepatřil k dokumentárnímu filmu 
nastupující generace. Nás vždycky bavilo, aby film měl 
v sobě zároveň jakousi poťouchlost, a mám pocit, že to se 
teď nenosí. Humor je ingredience, již někteří lidé pova-
žují v dokumentárním filmu za nepatřičnou, mají pocit, 
že člověk protagonisty zesměšňuje, ponižuje.

Potýkat sE s VěCmI, ktEré VaDÍ
Od dob Českého snu se Evropou převalila ekono-
mická krize, migrační vlna, populismus a strach 
z ekologické katastrofy. Možná je dnešní svět 
vážnější než před patnácti lety. Může být tohle 
důvod, proč se ve filmech nenosí humor?

Vít: Já myslím, že čím je svět vážnější a víc v háji, tím víc 
humoru potřebuje. K temným tématům lze přistupovat 
jen s humorem. A mimochodem, v našem filmu o zneu-
žívání dívek bude hodně humoru. Diváci tím možná bu-
dou zaskočeni.

Můžete dát příklad?
Vít: Když třeba naše herečky absolvovaly osobní setkání 
s predátory, bylo vždy zapotřebí to nějak ukončit, protože 
ti pánové by s nimi nejradši v kavárně seděli celé odpo-
ledne. Takže já jsem dívkám vždy telefonoval. Měly mě 
uloženého jako tátu a v tu chvíli, když jim to zazvonilo, 
tak to zvedly a řekly: Tati, ty seš někde tady? Ti predá-
toři vždycky začali utíkat tak rychle, že několik z nich 
překotilo židli, strašně rychle zaplatili limonádu a chtěli 
zmizet. Stala se z toho groteska a to se prostě neubráníš 
smíchu.
Filip: Já si nemyslím, že svět je smutnější místo než před 
patnácti nebo pěti sty lety. Svět je pořád místo tragické. 
A ty se na to můžeš dívat jako autor buď v duchu té tra-
gédie a točit ji, anebo ne.

Filmaři mají dnes tendenci vidět svět jako tragé-
dii? Nepřeháníte?

Vít: Spousta z nich to tak dělá a já se u toho cítím zne-
užíván.
Filip: Já se cítím špatně třeba u  oceňovaných filmů 
Larse von Triera. Například ve filmu Prolomit vlny sle-
duješ někoho, kdo nedokáže vystoupit z kruhu, který 
ho semílá, a já to nemůžu vydržet. Daleko radši jsem 
ve světě, který se na tragédii dívá s úšklebkem, s odstu-
pem, s nadějí.

Spousta lidí by namítla, že některá témata, třeba 
ekologie, potřebují vážný tón. Je to podle vás ji-
nak?

Filip: I tam se dá použít humor. Vždyť je přece komické, 
když ti někdo řekne, že zajímat se o životní prostředí je 
odsouzeníhodný levicový postoj.
Vít: Třeba Tarantinovi Hanebný pancharti si utahují 
z třetí říše. To je něco, co mě zajímá mnohem víc než 

koukat na  Saulova syna, 
který je také o nacistech – 
a je mučivý. Když koukáš 
na Saulova syna, je ti mě-
síc zle. Hanebný pancharti 
mi dodávají chuť potýkat 
se s věcmi, které mi vadí. X

Je zapotřebí 
věci vpašovat 
i k lidem, kteří 
by nejradši 
zůstali ve své 
bublině a četli 
si Blesk, Aha! 
a Chvilku pro 
tebe.  
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Přes jídlo se dá  
propojit celý svět
Na otázky, co ráda vaří a jestli jí 
chutná víc svíčková, nebo srílanské 
kari, Jana Bilíková zásadně 
neodpovídá. „Taky se rodičů neptáte, 
které dítě má raději,“ říká kreativní 
šéfkuchařka Ambiente, která jinak 
o jídle mluví s neskrývanou vášní. 
A hlavně – gastronomie podle ní 
není jen o receptech, ale skrývá 
mnohem větší škálu vrstev. Ty 
původem vystudovaná právnička, 
navíc s červeným diplomem, s chutí 
odkrývá, aby se dostala na dřeň. Jako 
když loupete cibuli.
katEŘ I na máZ DroVá
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ale není dnes zároveň jídlo i tím, co společ-
nost drolí? Vegani, vegetariáni, zastánci syrové 
stravy, trendu zpracování zvířete „od čumáku 
po ocas“... každý urputně hájí to svoje, navíc se 
v extrémních případech posedlost životosprávou 
může podobat až náboženskému zanícení a pro-
dukuje i kulinární snobství.

Osobně to takhle nevnímám, jako kulinární snobství mi 
přijde to, když si někdo věc nekupuje proto, jakou má kva-
litu, ale aby ukázal, že na něco má. Různé trendy ve stra-
vování nepovažuji za snobství, není na škodu, když se lidé 
o jídlo zajímají – o kvalitní suroviny, zpracování, o lokál-
nost či udržitelnost. Teď zrovna čtu knížku, jmenuje se 
Ty a já. Jíme to samé, v originále You and I Eat the Same, 
kde René Redzepi a Chris Ying popisují, že i když to vy-
padá, že nás rozdělují směry stravování a různé typy ku-
chyní nebo to, že svět staví na jedinečnosti a odlišnostech, 
měli bychom ve finále hledat to, co nás spojuje. Třeba že 
po celém světě, ve všech kulturách se peče chleba, balí 
maso do placek, pije se káva či používá koriandr. Co lidi 
rozděluje, je jejich přístup, myšlení, kdy právě z toho svého 
směru činí „náboženství“ a myslí si, že jsou tím pádem 
jiní, lepší. Ale to jídlo za to opravdu nemůže.

Gold ostatně tvrdí, že jídlo je i kulturní artefakt.
Zcela určitě je zásadní a podstatnou součástí lidského bytí 
po celou éru jeho existence. Všichni jedí a jídlo a jeho pří-
prava se týkají všech kultur, etnik, národností. Takže by 
se dalo říct, že je to kulturní artefakt. S tím souvisí i to, že 
nejrozvinutější a nejpestřejší bývá tam, kde se ekonomicky 
daří. Tím nemám na mysli, že předražené restaurace pras-
kají ve švech, ale že lidé, pokud mají dobrou životní úro-
veň, dokážou ocenit kvalitu surovin i kvalitu podniků.

na taLÍŘI nErUšIt
V minulosti byla kuchyně rakouska-Uherska 
považována za jednu z nejlepších, Praha se neu-
stále přetahovala s Vídní. Je z toho období něco, 
na co by měli zdejší kuchaři a restaurace sázet?

Na téhle historické lince je zajímavé, že obě kuchyně vy-
cházely z francouzské, tudíž základy zdejší gastronomie 
jsou z velké části inspirované právě z ní. Není divu, Fran-
cie vždy byla a je velký gastronomický vzor, kde je kuli-
nářství hodně v popředí, je to jejich kultura i vášeň. Jinak 
dnes by se kuchaři měli zaměřovat hlavně na to, co je lo-
kální a sezonní, pak není problém vzít starý český recept 
jako základ a nějak jej rozvinout – dovezeným ananasem 
přes půl světa gastronomii nerozvinete směrem, kde kdysi 
byla ani kam by měla směřovat. A pro zdejšího českého 
strávníka platí určité chuťové vzorce a kombinace, které 
máme zažité z dětství a které na nás fungují.

Takže by se dalo s nadsázkou říct, že máme 
v DNa rakousko-uherskou kuchyni.

Nejspíš ano. Zkrátka určité chutě a aroma jsou někde ob-
líbenější, jinde vnímané jako nežádoucí, třeba máta je 
v jedné části světa nedílnou součástí jídla a nápojů, v jiné 

okážete jako člověk z branže poznat dobrý pod-
nik dřív, než vstoupíte do dveří?

Poznat se to často dá. I když dneska úplně první dojem 
nedělá vývěsní štít, ale to, jaké máte webové stránky nebo 
jak se prezentujete na Facebooku a Instagramu.

a když jste pak uvnitř?
Tak tam hraje roli spousta věcí, nejen interiér, ale i to, jak 
mají vše zorganizované: zda obsluha ví, co má dělat, jestli 
se tam coby host orientujete, nebo jste ponechána napospas. 
A pochopitelně i to, co dostanete naservírováno – na jí-
delním lístku to může být napsané krásně, ale ne vždy to 
odpovídá realitě. Ale pro mě je varovným signálem už na-
štvaný či nespokojený personál. Necítím se tam pohodlně 
a ta negativní energie se z mého pohledu přenáší i do jídla 
a pití. K tomuhle všemu ale nepotřebujete být z branže.

Podnik, kde se člověk skvěle nají, může být i po-
uliční stánek nebo food truck. V zahraničí se po-
dobná místa dostávají až do výběrů a žebříčků 
nejlepších restaurací. Jde tedy především o jídlo 
a pití? a narazila jste někdy na podobný zázrak?

Určitě je jídlo a pití to hlavní. Servis a interiér jsou přidaná 
hodnota, která by je měla podporovat. Nicméně je dobré si 
uvědomit, že i při osekání gastronomie na úplnou podstatu, 
tedy jídlo, jde stále o službu, ne o prodej zboží. Někdo to 
jídlo uvařil, je na něčem naservírované… To si lidé občas 
pletou, když argumentují, že jídlo v restauraci stojí víc, než 
je cena použitých surovin. No a příkladem toho „zázrač-
ného“ místa je třeba skvělý food truck Bůcheck Brno.

Jonathan Gold, jedna z největších hvězd food 
kritiky a první nositel Pulitzerovy ceny v tomto 
oboru, mluvil o jídle jako o tmelu společnosti. 
bylo pro něj také odrazem socioekonomické 
situace v regionu, výtvorem, který je třeba číst 
a dekódovat, a současně vzrušujícím zážitkem. 
Čím je jídlo pro vás?

S tím naprosto souhlasím. I já jídlo vnímám jako něco, 
přes co se dá propojit svět. Nejen kuchařskou komunitu,  
– ale třeba i hosty u stolu s ostatními lidmi, kteří mají rádi 
stejnou kuchyni, stejnou restauraci. A to napříč regiony 
a státy. Z tohoto pohledu to bezesporu tmel společnosti je.

d
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Nejde o formu, ale o obsah. (Trochu omšelá hala 22 v holešovické tržnici, nejlepší farmářský trh v Praze a možná i v republice) 
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jíst a všude a vždycky se chodí a bude chodit do restau-
rací. Takže když člověk umí vařit, může si tuhle práci vzít 
kamkoli s sebou. Jídlo mám tak nějak zaryté pod kůží 
i z domova. U nás se nikdy moc nedbalo na to, jakou 
značku auta či televizi máme, ale co jíme, na jídle se ni-
kdy nešetřilo; dědeček, původem z východního Slovenska, 
udil podomácku klobásky a slaninu, měli jsme zahradu, 
na které jsme pěstovali zeleninu... Já to mám stejně, v pod-
statě všechno utratím za jídlo a cestování.

Máte za sebou kolem patnácti stáží po restaura-
cích po celém světě. Jak se na ně dostane člověk, 
který s řemeslem začíná? 

Ono to zas tak složité není. Stačí odhodlat se, sednout si 
a napsat e-mail. Takhle jednoduše a bez jakýchkoli kon-
taktů jsem se dostala do zdánlivě nedostupných slavných 
restaurací, jako je Fäviken ve Švédsku, britská The Fat 
Duck nebo třeba Alinea v Chicagu.

Jaké je dnes největší téma restaurací?
Řekla bych, že udržitelnost personálu, jde o psychicky a fy-
zicky náročnou práci, ne každý to vydrží dělat. Takže se 
mění přístup majitelů restaurací k personálu, taková ta stará 
francouzská škola, kdy se v kuchyních na lidi řve a dřou se 
z kůže, vede k tomu, že můžete mít plnou restauraci hostů, 
ale žádný personál. Teď je navíc období, kdy ekonomika 
šlape a mnozí by rádi otevírali nové restaurace; zákazníky 
a prostředky by měli, ale není, kdo by tam pracoval.

Taky se na tenhle obor moc lidí nehrne. Neměly 
by zabrat gastronomické školy a zatraktivnit jej?

Je samozřejmě rozdíl mezi zdejším učňákem a kulinářskou 
školou v Paříži, tady se teprve řeší, jak vůbec tenhle obor 
vnímat. Je to taky o kvalitě zdejších škol; nechci nikoho kri-
tizovat, ale když se podíváte, co se na nich učí, a co se děje 
v gastronomii, o světové ani nemluvě, jsou to dva míjející se 
světy. Během vysoké jsem dělala dálkově dva roky hotelové 
a gastronomické učiliště, ale současně jsem chodila na stáž 
do La Degustation Bohême Bourgeoise. Hlavní je totiž mít 
praxi v dobrých podnicích, kdo chce dělat dobrou gastrono-
mii, v závodních jídelnách se moc neposune. Ale za vůbec 

nejdůležitější považuji an-
gličtinu – bez ní si kuchaři 
nepřečtou nespočet zahra-
ničních článků, výzkumů, 
kuchařek a taky neseberou 
odvahu vypravit se do světa 
na zkušenou.

Na zahraniční stáže si  
jezdíte pro inspiraci. Jak 
ji po návratu přetavujete?
Důležité je zdůraznit, že 
na stáže se obecně nejezdí 
kvůli jídlu ani receptům. 
Takže především pozoruji 
a nasávám, jak restaurace 

Jedete někam, 
kde nikoho 
neznáte, kde 
jste poprvé 
v životě 
a nevíte ani, 
kde mají hadr 
na nádobí. 
Začínáte 
od nuly.

evokuje lékárnu a ještě jinde je považována za plevel. Nebo 
jiný příklad – v západním světě nejsou populární takové 
ty slizkosti, které v Asii naopak milují, různé mazlavé 
knedlíčky, omáčky, pudinky, korýši...

Jídlo jde podle vás zjednodušovat, jako když se 
loupe cibule – odlupováním vrstev se lze dostat 
až ke středu, k jádru chuti.

Mám to tak v životě, ráda se dobírám podstaty. Potřebuji 
odkrýt to, co je obalené, abych věcem rozuměla. Proto se 
mi v jídle líbí minimalismus; že už nemáte moc co ubrat 
a zároveň nechcete nic přidávat. V tom vidím dokonalost 
– neupoutáváte pozornost na nic, co by rušilo. U všeho, co 
doplňuje podstatu, je dobré klást si otázku – když to při-
dám, podpoří to dané jídlo, nebo upozadí? Krásné talíře, 
přidané suroviny a koření jen vyzdvihují dokonalost chuti 
a kvalitu té dané suroviny. A kvalita je základ, ze špatné su-
roviny neuděláte dobré jídlo, aniž byste ho musela přeplácat.

ale i z dokonalého steaku dokáže kuchař udělat 
podrážku.

To bezesporu, máte stejnou surovinu, stejný postup a dva 
kuchaře, a to jídlo bude chutnat jinak. Právě proto je nej-
větší mistrovství dělat věci co nejjednodušeji. A jídlo by 
mělo mít taky duši – můžete udělat pokrm z kvalitní suro-
viny a technologicky správně, ale to pořád nestačí, je nutné 
dát do toho sám sebe, svůj um a taky radost.

Souvisí tohle vaše nahlížení na podstatu věci 
s vystudovanou právničinou?

Asi ano, ale v opačném sledu; k tomuhle jsem se nedobrala 
na právech, ale jak už jsem říkala, mám to tak v životě, 
takže možná právě proto jsem šla práva studovat.

Vysokou školu jste dokončila s červeným diplo-
mem, právničině jste se však nikdy nevěnovala, 
kuchařina u vás vyhrála. Musely se tyhle dvě 
profese u vás mezi sebou dlouho přetahovat? 
rozhodnutí vydat se na dráhu kuchařky, tedy 
oboru, jehož společenský kredit u nás nebývá 
příliš vysoký, bylo asi dost nekomfortní.

Domnívám se, že člověk se může rozvíjet jedině opouště-
ním komfortní zóny. Zažívám to neustále, hlavně na stá-
žích v  zahraničí, kdy je člověk hozen do  vody; jedete 
na pár měsíců někam, kde nikoho neznáte, na místo, kde 
jste poprvé v životě a nevíte ani, kde mají hadr na nádobí. 
Začínáte v podstatě od nuly bez ohledu na to, kdo jste a co 
umíte. Navíc pokud vás nevyšle na stáž zaměstnavatel, 
musíte mít našetřeno, protože nepobíráte plat. Zkrátka 
nebývá to dovolená ani výlet.

Takže jste neřešila, zda práva, nebo kuchařina?
Vlastně ani moc ne. Asi jeden z hlavních argumentů, proč 
jsem zvolila nakonec práci v gastronomii, byla slova šéf-
kuchaře SaSaZu Shahafa Shabtaye, u kterého jsem ještě 
na vysoké začínala. Říkal mi, že tohle povolání může 
člověk dělat po celém světě – všude a vždycky se bude 
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skrze to, co se děje ve světě, 
a  zároveň hledání české 
tradice, jíž jsme se v minu-
losti tolik nevěnovali a tak 
trochu jsme od ní odstou-
pili. Je to i o generačním 
propojení, kdy se potkávají 
tradiční kuchaři s letitými 
zkušenostmi v české gast-
ronomii a mladá generace, 
která jezdí ven a  přiváží 
svůj pohled ze světa. Při-
jde mi, že díky zahranič-
ním zkušenostem mladí 
tíhnou více ke komunitě. 
A  tam, kde funguje ko-
munita, funguje i gastro-
nomie; tyhle věci běží sou-
běžně.

Trendy se týkají i technologií. Potřebuje je ku-
chyně?

Mnoho technologických experimentů, jež restaurace 
ve světě používají a které stojí strašné peníze, je zajíma-
vých, ale mně přijdou zbytečné. Třeba stroj na stejném 
principu, který se v nemocnicích používá na oddělení 
krevní plazmy nebo redukování krve. Umí bez zahřívání 
redukovat kapalinu pomocí vakuace a odstředění, přičemž 
účelem je, aby se zintenzivnila chuť, ale zároveň zachovala 
čerstvá, „nepřevařená“ chuť. Naopak technologie a pří-
stroje, jež slouží k ušetření lidské práce a které umož-
ňují přesnější a konzistentnější práci, mi přijdou skvělé. 
Jsou to různé teploměry a refraktometry k měření kon-
centrace například cukru v jahodách, abyste pak věděla, 
kolik ho přidat do džemu, pH metr, který zjistí kyselost, 
když fermentujete potravinu. Nejsem ale fanoušek mo-
lekulární kuchyně – nedává mi příliš smysl vzít jahodu 
a předělat ji, aby chutnala jako rajče. To jsem mimocho-
dem opravdu zažila.

Takže nemyslím si, že budoucnost jsou technologie, 
které budou dělat něco za někoho. Gastronomie je auten-
tický rukodělný obor a ve chvíli, kdy se z něj vytratí lidé, 
je to stejné, jako když si kupujete průmyslové potraviny; 
ztratí to duši. Tím nemám na mysli zrušit potravinářský 
průmysl. Člověk by však měl mít na výběr.

Na čem teď pracujete?
Pomalu se dostáváme s kolegy k práci na restauraci, která 
by měla sloužit jako výzkumné centrum pro všechny re-
staurace Ambiente, kde bychom zrealizovali to nejlepší, 
co jsme pochytili na stážích. A měla by to být i neutrální 
půda pro celou gastronomickou komunitu, jakýsi akcele-
rátor toho, kam by se v Česku mohla gastronomie vyvíjet. 
Místo, kde se bude propojovat komunita a budou se ob-
jevovat nové věci. Takový hub, jenž bude inspirací a líhní 
nových talentů – kuchařů, barmanů, baristů, someliérů 
i číšníků. X

jana bILÍkoVá (31)
kreativní šéfkuchařka restau-
rací ambiente. Vystudovala 
právnickou fakultu, ale už při 
škole sbírala praxi v kuchyních, 
např. v  restauracích sasaZu 
nebo La Degustation bohême 
bourgeoise. má za sebou řadu 
zahraničních stáží, poslední do-
bou se zaměřuje na podniky za-
bývající se udržitelností a mini-
malismem. Pořádá kuchařské 
pop-upy yes a  nemel a  Zase 
spolu. jako juniorka závodila 
na mistrovství světa ve veslo-
vání, nyní trénuje handstandy, 
tedy udržení stability při stoji 
na rukách.

funguje, jak přistupuje k hostům, k zaměstnancům, jak je 
efektivní, jak pracuje třeba se zmíněnou udržitelností, kde 
to dělají hůř, kde líp. Z toho si dělám takový průsečík, které 
trendy jsou v současnosti v této oblasti ve světě nejlepší a jak 
by se to dalo přenést do českého prostředí.

a jak to přenesení vypadá v praxi?
O  svých zkušenostech s  kolegy hodně mluvím, píšu 
články, dělám školení pro šéfkuchaře. Můj hlavní úkol 
coby kreativní kuchařky je otevírat myšlení, že se věci dají 
dělat jinak – nejde o to, že odněkud přinesu hotové řešení 
a řeknu „takhle to dělejte“.

Takže vaše role spočívá v tom přehodit v hlavách 
kolegů jakousi zajetou kolej a dát tam výhybku?

Můj nejdůležitější úkol je vysvětlit kontext a inspirovat lidi, 
nemusí to být žádné revoluční věci. Někteří z nich o tom za-
čnou přemýšlet a přijdou s tím, že by to a to bylo super udě-
lat u nás. Odezva musí vzejít od nich, nemá smysl někoho 
do něčeho nutit. Takže moje práce je dost často neuchopi-
telná; není to ohraničený projekt s jasným cílem a výsledkem 
na konci, ale inspirace a uvádění drobností do praxe. 

kdy se vám podařilo přehodit onu výhybku.
Třeba kuchaři z našeho cateringu přišli sami s tím, že by 
je zajímalo, jak omezit v kuchyni plasty a papírové utěrky, 
a jestli bych jim pomohla vymyslet, jak na to. Ač se to 
nezdá, papírové utěrky jsou největším kuchyňským od-
padem – zkrátka lepší je používat látkové nebo na úklid 
stolu použít stěrku, nedává smysl odrolovat deset metrů 
papíru, utřít jím stůl a pak mokrý papír hodit do plasto-
vého odpadkového pytle. Zkrátka i takovéhle drobnosti, 
které nejsou na první pohled vidět, jsou důležité.

Takže řešíte i udržitelnost?
Ano, udržitelností se hodně zabývám a má mnoho rovin – 
týká se produktů, používání plastů, papíru, čím se svítí, jak 
se využívá energie, jak se nakládá s potravinovými odpady, 
přičemž každá oblast má spoustu podoblastí a spoustu ře-
šení. Například zbytky jídla je možné dát do kompostéru 
nebo poslat do kompostárny, jako jsem to viděla v Silo Bri-
ghton v Británii, v australské restauraci Brae měli zase ob-
rovskou zahradu a několik přírodních kompostů venku. 
A určitě se musí přemýšlet i nad tím, aby k plýtvání vůbec 
nedocházelo. Snažím se na tohle všechno dívat jako na ce-
lek a razím cestu důslednosti, ne radikálnosti. Nejde jen 
o to vypadat hezky marketingově tím, že přestanete použí-
vat kelímky na kávu a plastová brčka a všude o tom mluvíte.

LÍHEŇ noVýCH taLEntů
které adjektivum, charakter byste přisoudila 
současné české kuchyni? a které českému stráv-
níkovi 21. století?

Kuchyň vracející se ke kořenům a český strávník hledající 
kvalitu, který si uvědomuje, že to, co jíme, ovlivňuje cel-
kovou kvalitu života – zdraví, to, jak přemýšlíme, i množ-
ství energie. Z kuchařského pohledu je to hledání identity 
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Začíná to rezonovat
Dává to hluboký smysl, jakmile si 
to jednou uvědomíte: muži a ženy 
využívají veřejný prostor jinak. 
Dopravu, hřiště, ale i třeba hřbitovy. 
Městští plánovači ale na rozdílné 
potřeby lidí často nemyslí. Za to, aby 
se to změnilo – a lidem se zkrátka 
ve městech lépe žilo, se v Česku 
a na Slovensku zasazuje Milota 
Sidorová. Vystudovaná krajinná 
architektka spojila urbanismus se 
sociologií a dalšími humanitními 
vědami a nabízí i další recept, jak to 
změnit – pomoci vyniknout ženám 
architektkám. 
sI LVI E LaU DE r
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ak lidé zpravidla reagují, když začnete mluvit 
o genderu v souvislosti s architekturou nebo ur-
banismem?

O genderu obvykle mluvím až na konec.

Jdete na to rafinovaně.
Dnes musí být člověk velmi chytrý (smích). Takže obvykle 
tuto konverzaci otevřu otázkou, v níž se ptám, kdo a jak 
vlastně využívá veřejné prostory města. A ti lidé většinou 
zdvihnou obočí údivem, že to je přece jasné – veřejnost. 
Ale kdo je ta veřejnost? Pak přejdu k datům, když zmíním 
výzkum, který udělala Vídeň v roce 1991 o tom, jak lidé 
využívají veřejnou dopravu. Ukázalo se, že ji ženy a muži 
využívají velmi odlišně. Zatímco muži svůj denní pohyb 
po městě popisovali zejména jako jízdu autem do práce 
a zpět, přičemž z této trasy si občas odskočili do fitka, 
do baru nebo na nákup. Ženy se po městě pohybovaly v ta-
kovém jakoby pavouku či síti kratších vzdáleností, protože 
hodně jejich pohybu bylo a je spojeno s péčí, ať už o děti 
nebo staré rodiče. Ještě před prací odvedou děti do školky 
či školy, pak jedou do práce, kde jsou mnohdy na částeč-
ném úvazku, pak zase odpoledne děti vyzvedávají, odvádějí 
je do kroužků, zastaví se na poště, v obchodě a tak dále. 

Tomu pavouku se říká „mobilita péče“ a je to něco, co 
dopraváci obvykle nezachytí, protože se soustředí na au-
tomobilitu. Podobné mapování začalo ve státech Evrop-
ské unie před pětadvaceti lety a některé poznatky jsou stále 
stejné – kromě toho, co už jsem zmínila, taky víme, že ženy 
jsou více orientované na pěší chůzi a hromadnou dopravu 
a muži více jezdí autem.

Proč je důležité to vědět?
Protože to pak odpovídá na různé typy otázek, jako třeba 
proč se tak moc investuje do automobility. Když se podí-
váte na to, kdo plánuje město, kdo o něm rozhoduje, jsou 
to většinou muži ve věku třicet pět až šedesát let, kteří mají 
„full-service“ od svých partnerek nebo manželek, málokdy 
je tam nějaký single otec, takže je to vlastně taková téměř 

homogenní skupina lidí. A já se ptám, jak může taková sku-
pina lidí navzájem si podobných tuto problematiku řešit.

a zaznamenala jste tedy někdy smích či údiv? To 
se občas děje, když vnesete téma genderu do ob-
lasti, kde ho lidé moc nečekají.

Nikdy jsem to nezaznamenala… Teď jsem mimochodem 
nominovaná na cenu „Osobnost roku v architektuře a sta-
vebnictví“, přitom nemám studio ani nejsem developerka. 
Tak si říkám, že to začíná rezonovat, když mě někdo no-
minuje i s tím feminismem a genderem.

Nicméně konkrétně mobilita je tak vážné téma, že si to 
nejspíš nikdo nedovolí zesměšňovat. Protože pak se taky 
zeptám, koho obvykle vidí v tramvaji – děti, seniory a ženy, 
byznysmena tam vidíte málokdy. A úplně nejlepší je ze-
ptat se přímo těch lidí, které oslovujete, jaký je jejich po-
hyb po městě, o koho se starají, a to pak vidíte úplně jasně. 
Vždy to podávám „neideologicky“, nějaká „ideologie“ je až 
na konci.

kráČEt V botáCH někoHo jInéHo
když se vrátím k tomu, co jste říkala úplně na za-
čátku: není tedy základní problém v tom, že ni-
kdo systematicky nezkoumá, jak různí lidé ve-
řejný prostor využívají?

Ano, problém je často v datech, ale nejen v nich – archi-
tekti se málokdy učí sociologii, jejich technické vzdělání 
není propojené se společenskými vědami. V odborném ča-
sopise o architektuře ERA21 třeba nedávno analyzovali 
příručku pro architekty a inženýry o zásadách navrhování 
staveb od Ernsta Neuferta, to je taková bible architektury ze 
třicátých let 20. století, která se pořád vydává. Jsou tam ti-
síce ilustrací, kde lidé slouží jako měřítko, a hádejte, na ko-
lika z nich je žena.

Na sedmi?
Přesně tak, přičemž jedna je v kuchyni s žehličkou, další 
v koupelně čistí vanu, v níž se následně koupe její muž, 
jiná jen tak sedí v obýváku na židli. Tuto informaci pak 
architekti a architektky přijímají – informaci, že ženy jsou 
jakoby neviditelné. Pak se nemůžeme divit, že je málo 

žen na vedoucích pozicích 
v  ateliéru, že architektky 
o sobě říkají „já jsem archi-
tekt“, nakonec nemají moc 
ženských vzorů.

Proč se ta data více ne-
sbírají? Není to považo-
váno za důležité? Nebo 
to architekti a urbanisté 
zkrátka nevidí?
Nevidí to a nikdo je na to 
neupozorní. Ona totiž 
chybí i osvěta, nakonec já 
sama jsem to téma začala 
zkoumat až před čtyřmi 

j
Holky jsou 
stejně akční 
jako kluci, 
problém je 
v tom, že 
většina hřišť 
je využívána 
na fotbal nebo 
basketbal, tedy 
klučičí sporty.
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lety, až po zážitku, který mi otevřel oči. Na festivalu re-
SITE, který jsem před lety spoluzakládala, jsem si v je-
den moment uvědomila, že jsme sice proaktivní, progre-
sivní a nevím co ještě, ale téměř výhradně používáme muže. 
Na pódiu se během konference střídali samí muži.

Měli jste tam samé „manely“, jak se teď říká?
Měli jsme tam i ženy, ale často jsme na ně kladli ohromné 
nároky. A pak byla zajímavá ještě jedna situace. Já jsem ten 
festival vedla od začátku, když Martin Barry žil ještě v New 
Yorku, pak ale přijel do Čech, a i když celá exekutiva byla 
stále na mně, tak byl najednou všude v médiích. A tahle 
nerovnost mě uhodila do očí.

Taky vás neviděli.
Neviděli. A najednou jsem si všimla, že skoro na každém 
architektonickém nebo urbanistickém projektu v Praze pra-
cují ženy, ale téměř nikdy nejsou vidět. A kombinace těchto 
několika věcí vedla k tomu, že jsem se fakt hodně naštvala. 
Když jsem opustila reSITE a odešla do Vídně, tak jsem tam 
potkala architektku Gabu Heindl, která se velmi orientuje 
mimo jiné i v tématu rovnosti v architektuře, a pak jsem 
udělala rozhovor s rakouskou urbanistkou Evou Kail, která 
vymyslela a prosadila řadu změn ve Vídni.

Takže vás spíše ovlivnilo setkání s nimi než ně-
jaký osobní zážitek s městským prostorem? a na-
kolik je osobní zkušenost důležitá pro pochopení, 
o čem je vlastně řeč?

Já jsem asi neměla nějaký konkrétní zážitek, ale osobní zku-
šenost dělá strašně moc. Jak říká právě Eva Kail, dokud ne-
kráčíte po městě v botách někoho jiného, tak to nevidíte. 
Na workshopech občas nechám lidi, aby si to vyzkoušeli – 
aby jeli s kočárkem na vzdálené dětské hřiště nebo aby si 
představili, že jsou důchodci a musí někam dojít s hůlkou. 
Oni tam pak dorazí o dvě hodiny později a mají ztuhlá 
záda. Takže to určitě pomáhá.

ale zároveň to není všespasitelné, ne? Některé si-
tuace ani nelze nazkoušet. Čili základem je velká 
empatie vůči potřebám druhých?

A klíčové je taky využití sociologie, jak už jsem zmínila, 
protože když je dobrá, tak umí vyjádřit, sdělit potřeby ur-
čitých skupin. Ale ještě k těm osobním zážitkům, teď si 
vybavuji, jaký na mě udělalo dojem, že například ve Vídni 
metro není tak silně vychlazené jako v Praze, protože pro 
ženy je optimální jiná teplota.

a je to záměr, nebo náhoda?
Záměr.

a není tam mužům naopak vedro?
To nevím, ale bude to asi jiné, než když je ženám ně-
kde zima neustále. Nebo jiný konkrétní příklad, na který 
se taky často na přednáškách ptám: Zkuste si představit, 
že jako žena vykonáváte malou potřebu ve veřejném pro-
storu nebo jak si žena bezdomovkyně vyměňuje vložku. 

To je naprosté tabu, na-
konec celé téma ženského 
bezdomovectví. Protože 
bezdomovkyně nejsou vi-
dět, ony mají úplně jinou 
trajektorii. Žena bez do-
mova jde nejprve po ka-
marádkách a ulice je pro 
ni až poslední stadium.

Je nějaký městský pro-
stor, u něhož vás překva-
pilo, že se tam řešil jeho 
genderový aspekt?
Ve Vídni se řešily hřbitovy. 
Překvapivé, ale dává to 
smysl. Kdo žije déle? Kdo 
pečuje o hroby? Ženy. Oni 
si najednou uvědomili, že 
stará žena je jinak vysoká, 
jinak chodí a tak dál. Takže 
začali umisťovat vodní 

zdroje i lavičky blíž k hrobům, lavičky udělali vyšší, aby se 
z nich lépe vstávalo.

Já teď vyjednávám s novým vedením města v Bratislavě 
o spolupráci a moje podmínka je, abychom se věnovali 
i genderovému aspektu. 

Je Vídeň v tomto směru ukázkovým městem?
Oni udělali asi šedesát pilotních projektů a každému pi-
lotnímu projektu, který měl poukazovat na nějakou novou 
vědomost, předcházel nějaký výzkum či participativní pro-
ces, kdy zapojili obyvatele města. Třeba se řešilo, že holky 
od devíti do dvanácti let málo chodí ven, a mělo se za to, 
že tam zkrátka nechtějí trávit tolik času jako kluci. Jenže 
holky jsou stejně akční jako kluci, problém je ale v tom, že 
většina hřišť je využívána na fotbal nebo basketbal, což jsou 
spíše klučičí sporty. Holka v tomto věku do toho prostoru 
sama prostě nepůjde. Mimo jiné proto, že ji taky začínají 
posuzovat sexuálně.

Výzkumem zjistili, že holky skrze hřiště rychle pro-
jdou, nezdržují se tam. A konkrétně při zkoumání ví-
deňského parku Einsiedler vyšlo najevo, že se tam na-
víc sdružují dívky pocházející z přistěhovaleckých rodin, 
které mnohdy bydlí v malých bytech – takže ten veřejný 
prostor často využívaly jako takový obývák, obvykle spo-
lečně se sourozenci z vícečetných rodin, o které se větši-
nou starají. Takže rozšířili cesty, odstranili keříky, aby se 
tam dívky cítily bezpečně, u cest začali umisťovat hou-
pací sítě a podobné prvky. Taky si všimli, že holky ská-
čou gumu, tak udělali speciální oplocení, aby tam bylo 
možné si tu gumu dát. A podobně postupovali u bydlení, 
s dalšími veřejnými prostory, s bezpečností, mobilitou. 
A všechny tyto vědomosti sepsali do manuálu Gender 
Mainstreaming, který je navíc v angličtině zadarmo on-
-line. Já bych byla pro to, aby si to každý urbanista přečetl, 
protože tam je všechno.

mILota sIDoroVá (32)
studovala široké spektrum 
oborů (krajinnou architekturu, 
územní plánování, grafický de-
sign či management lidských 
zdrojů) na širokém spektru vy-
sokých škol po  celém světě: 
vedle domovského sloven-
ska také na  pražské ČVUt, 
City Univerzity of new york či 
na univerzitách v Dánsku a Indii. 
byla zakládající členkou mezi-
národního urbanistického festi-
valu resItE a jeho hlavní koor-
dinátorkou v letech 2011–2015.    
V  roce 2015 založila iniciativu 
Ženy pražského veřejného pro-
storu, která propaguje ženy an-
gažované v urbanismu a archi-
tektuře. Žije v bratislavě. 
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a teď otázka, která bude možná znít banálně, ale 
mám pocit, že by měla zaznít: co se tedy stane, 
když se tohle všechno udělá? kromě toho, že se 
tam lidem lépe žije? klesne třeba kriminalita?

Pokud je více žen ve veřejném prostoru, tak se ten pro-
stor zkvalitňuje. To víme. Ženy opakovaně vyhledávají 
krásnější prostory, bezpečnější prostory s vyšší kvalitou. 
Teď jsme dělali mapování v centru Bratislavy, takový fakt 
hnusný prostor na Kamenném náměstí, a tam bylo těch 
žen padesát procent a večer ještě méně. A člověk by si řekl, 
že to je asi normální, ale když je někde žen padesát pro-
cent a méně, tak to je opravdu málo, v běžném prostoru 
je jich víc. Tohle je možné akcentovat – podle procenta 
žen v prostoru poznáte jeho kvalitu. A kde máte víc lidí, 
máte i víc obchodů, služeb, ekonomika prosperuje, a to 
zase dál ovlivňuje kvalitu života. Nicméně například právě 
ve Vídni, když se k ní znovu vrátím, tento způsob přemýš-
lení nezahrnuje pouze gender, ale i věk, etnicitu a další ka-
tegorie. Skutečnost, že na to všechno myslí v nejrůznějších 
oblastech, třeba u tématu dostupného bydlení, pak způ-
sobuje, že se tam netvoří ghetta. Protože speciálně myslí 
například na ženu imigrantku jako na velmi zranitelnou.

Před dvěma lety jsem mimochodem byla právě ve Vídni 
na konferenci o tom, jak se starat specificky o imigrantky 
po jejich příchodu do země: že zdravotní pomoc musí být 
poskytnuta lékařkami, protože k mužskému lékaři nepů-
jdou, pak tam ale musí být někdo, kdo mluví jejich ja-
zykem, ideálně opět žena, protože některé věci zase ne-
řeknou bílé ženě. Že je nutné myslet na jejich bezpečí 
při plánování ubytoven, protože ženy migrantky se často 
stávají terčem sexuálního násilí. Na té konferenci jsem se 
mimochodem velmi styděla za česko-slovensko-maďar-
ský přístup k migraci.

Mluvíme hodně o vzorové Vídni, ale vy jste žila 
taky v New yorku nebo v asii. Lze najít inspiraci 
i tam? a v čem?

Nedávno jsem byla v Kazachstánu a pozitivně mě šokovalo, 
že největší město Almaty bylo navržené jako New York. Ale 
na rozdíl od New Yorku tam mají velký prostor mezi budo-
vami, mají tam cyklostezky, zeleň a svodné žlábky pro vodu 
a technologii, která zavlažuje stromy. Je to celé velmi štědře 
navržené a jsou tam obrovské, vzrostlé stromy. Vlastně to je 
město, kde bylo vůbec nejvíc vzrostlých stromů, co jsem kde 
viděla. A je to celkově velmi promyšlené a štědré.

a vzniklo to nějakým plánováním?
Nějaký sovětský architekt to koncipoval jako zahradní 
město. A  jsou tam velmi velkorysé podmínky pro pěší 
chůzi, čili zase je to skvělé pro ženy, které chodí více pěšky.

tŘI kroky PŘED VšEmI
Vy jste se po letech světoběžnictví a pár letech ži-
vota v Praze vrátila domů na Slovensko. Proč?

Byla jsem v jeden moment v situaci, kdy jsem žila v Praze, 
kde to hodně kvasilo, rozjížděl se pořádně Institut plá-
nování a rozvoje a další projekty, zároveň můj přítel žil 

v Lublani, hodně jsem cestovala. Ale pak zabili Jána Ku-
ciaka. On přišel ještě jako student na jednu z mých úplně 
prvních přednášek, když jsem ještě byla na univerzitě, při-
šel z čistého zájmu, sám byl tehdy ještě student. Od té doby 
jsme se přátelili, a když se to stalo, tak jsem si řekla, že je 
něco fundamentálně špatně v této zemi.

a že je prostě potřeba být doma.
Ano. Každý by se měl vrátit domů, protože my tu dnes 
bojujeme s nácky a potřebujme kvalitní lidi s argumen-
tačními schopnostmi. A řekla jsem si, že bych se sbalila 
až v momentě, kdy bych začala být za svoji práci perze-
kvovaná.

Vaše zvláštní jméno je výsledek rodinné historie, 
nebo originality vašich rodičů?

Mám dojem, že je to tím, že moje matka byla v porodnici 
s jednou dámou, která se jmenovala Milota, a asi si dobře 
porozuměly. To jméno je srbské nebo odněkud z jihu.

ale vy nemáte srbské kořeny.
Moje rodina má takové zajímavé kořeny – část je rusín-
ského původu, část ruského. Můj dědeček byl vysokým 
funkcionářem na Vysoké škole zemědělské v Nitře, seděl 
také v parlamentu, prostě velké komunistické zvíře. Když 
zemřel, přišly mu na pohřeb tři tisíce lidí. Stihla jsem ho 
jen velmi krátce, ale pamatuji se, jak pořád seděl u rádia 
a poslouchal, co se děje. Jinak to byl takový ten typ rus-
kého patriarchy, který všechny v rodině komanduje, o všem 
rozhoduje, synům vybírá manželky.

Dovedu si představit, že jste proti tomuto modelu 
rebelovala.

Moji rodiče tím, že měli hodně dětí, tak neměli moc času 
se o nás starat. Takže jsme se vychovali částečně sami 
a částečně mě vychoval Skaut, kde mi vštípili jednu věc, 
a to nerespektovat autority, které jsou mi dané, pokud ne-
jsou přirozené.

Jinými slovy – respektujete jen ty autority, které si 
sama zvolíte?
Byla jsem tam od  šesti 
do dvaceti, prošla křížem 
krážem celé Slovensko. Bě-
hem nějakých extrémních 
zážitků – setkání s  med-
vědem nebo chůze po za-
sněženém lavinovém svahu 
– jsem si uvědomila, že je-
diné autority v životě jsou 
příroda a  smrt. Člověka, 
který škodí, já prostě ne-
akceptuji, nemůže mě ani 
zranit.

To vám musí působit po-
tíže v praktickém životě.

Částečně 
mě vychoval 
Skaut, kde mi 
vštípili jednu 
věc, a to 
nerespektovat 
autority, které 
jsou mi dané, 
pokud nejsou 
přirozené. 
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Tak nejsem úplně nejlepší zaměstnanec, pokud nemám 
na  práci zrovna nějaký svůj srdeční projekt, který mě 
opravdu zaujme. Mám potřebu dělat různé věci, takže je 
různě kombinuji. A hodně myslím na to, abych si budovala 
svoje jméno, odbornost, viditelnost. A doporučuji to každé 
ženě, která chce něčeho dosáhnout, musí být sama za sebe. 
V historii vidíte architektky, které si braly architekty a pak 
s nimi spolupracovaly na projektech, ale byly upozaděné, 
vyšachované, nedostávaly ceny.

Prostě nestačí být jen dobré, musíme na tom sys-
tematicky pracovat.

Naprosto. Ve Vídni jsem nedávno dělala rozhovor s archi-
tektkou Laurou Spinadel, která navrhla mimo jiné velký 
kampus tamní Ekonomické univerzity, to je nádherný kom-
plex. A ona mi říkala: „Musíš být prostě tvrdá a musíš být 
tři kroky přede všemi, protože budeš mít nad sebou tolik 
průměrných mužů, kteří tě budou shazovat dolů, takže mu-
síš být rychlejší než oni.“

Jenže zároveň řada žen nechce tyto každodenní 
boje svádět a raději jsou vzadu.

Já tomu rozumím, je to prostě lehčí. Ale teď nastává doba, 
která je velmi nebezpečná pro ženy, protože populisté a fa-
šisté začínají útočit na ženská práva. Takže je nutné, aby si 

ženy uvědomily, že to, co nyní žijeme, není normální stav, 
aby se vzpamatovaly. Založila jsem si blog na Denníku N 
s tím, že budu psát o městech, ale zatím jsem napsala tři 
články, mimo jiné o feminismu, a ten feministický měl 
sedm tisíc sdílení. A nikdo nepsal žádnou polemiku, takže 
jsem to asi napsala dobře.

Jak jste se k architektuře a urbanismu vůbec do-
stala?

Je to vtipné, protože já sice o sobě mluvím jako o urba-
nistce, ale vystudovala jsem krajinnou architekturu. To je 
strašně pěkná věc, protože na Slovensku nebo v Česku se 
to učí jako květinkářství, že tedy vážete kytičky nebo dě-
láte někomu nějaké zahrady. Ale já jsem si říkala, že kra-
jina je všude, město je krajina. Otec je ochránce životního 
prostředí a ve Skautu mě učili, že krajina nekončí za měs-
tem, ale pokračuje, takže jsem vždycky měla ambici vní-
mat to jakoby holisticky. Štvalo mě, když ten obor někdo 
okleštil na nějaké pitomé kytky. Takže jsem si k tomu 
sama přidala předměty typu metody sociálního výzkumu, 
což nebylo oficiálně ve studijním plánu, ale já jsem si to 
tak nakombinovala, protože jsem to téma viděla mnohem 
šířeji. Jsem prostě takový neortodoxní člověk. X
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Pionýrské doby kopané 
byly fascinující
Thomas Oellermann ve svém volném 
čase obnovuje tradici fotbalového 
klubu DFC Prag, klubu, který býval 
složen převážně z německy mluvících 
pražských Židů a patříval mezi vážné 
rivaly Sparty a Slavie. Pak ale byla 
jeho činnost na dlouhá desetiletí 
přerušena. Jak říká v Praze žijící 
historik původem z Německa, příběh 
DFC Prag dokazuje, že kulturní 
a politické dějiny českých zemí je 
možné číst i přes fotbal.
tomáš L I n Dn E r
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ste specialistou na dějiny česko-německých 
vztahů a současně hodně pracovního času věnu-
jete fotbalu. Jak to spolu souvisí?

Fotbal mě vždycky hodně bavil, v dětství mě braly čistě 
výsledky, tým, kterému jsem fandil. V jistém věku mě za-
čal zajímat z jiného úhlu: jeho dějiny, kulturní a politické 
souvislosti. Během studia historie v Düsseldorfu jsem se 
hodně věnoval sudetoněmecké sociální demokracii a ve-
doucí mé diplomové práce, profesor Brandes, mi navrhl 
zkoumat ve větším detailu dějiny sudetoněmeckého dělnic-
kého sportu. Přes něj jsem pronikl do dějin fotbalu v čes-
kých zemích, které mě fascinovaly.

Pocházíte ze vzdáleného Porúří. Proč jste se vů-
bec začal tolik zajímat o středo- a východoevrop-
ské dějiny?

Pro mě, mladého studenta ze západoněmecké periferie, to 
byla velká objevná cesta. Přednášky k východoněmeckým 
dějinám se mi na univerzitě v Düsseldorfu líbily nejvíce, 
profesoři byli dobří a témata pro mě zcela nová.

Jak vypadaly začátky zdejšího fotbalu a co se z něj 
dá dozvědět o soužití Čechů a Němců?

První kluby, které vznikaly po roce 1890, byly v podstatě 
národnostním vyznáním, jasně deklarovaly, zda jsou české, 
nebo německé. Jenže když sledujeme jejich další vývoj, tak 
byly překvapivě prostupné. Češi hráli v německých tý-
mech a naopak. Do českých zemí se impulzy šířily z Vídně 
a Drážďan, které patřily k základnám raného fotbalu.

Takovou zvláštní kapitolou je účast cizinců, zvláště 
Britů, ve zdejších týmech. Mnohdy to byly pomalu něco 
jako obchodní cestující ve věcech fotbalu, cestovali na pře-
lomu 19. a 20. století po Evropě, střídali kluby, šířili na kon-
tinentu novou sportovní módu. Fotbal byl od počátku mo-
bilní, po Evropě propojený sport. Najdete v té pionýrské 
době fascinující příběhy, třeba slavná Barcelona, dnes vý-
kladní skříň katalánského nacionalismu, je vlastně výtvo-
rem imigrantů.

ČECH, nEbo němEC?
Vás fascinuje zvláště příběh klubu DFC Prag, 
tedy Deutscher Fussball-Club Prag. Proč?

Byl to klub německy mluvících pražských Židů. Neidenti-
fikuje se předně židovsky, ale spíše národně, coby mančaft 
německy cítících Židů. Klub si ale díky židovské iden-
titě koncem první republiky nezadal s nacisty. Na rozdíl 
od většiny osobností a institucí, které jsou spojeny s čes-
kými Němci a do konce třicátých let třeba dělaly zásluž-
nou práci, ale pak se spoluprací s henleinovci diskredi-
tovaly.

DFC Prag současně patří k zakladatelům německého 
fotbalového svazu a dostal se v  roce 1903 do finále vů-
bec prvního mistrovství Německa. To ukazuje, že fotbal 
ve svých počátcích nebyl přísně uzavřený v dimenzích stát-
ních celků, byl v jistém smyslu svobodnější.

kde ležel stadion DFC Prag?
Po většinu doby na Letné, v místech, kde dnes stojí Národní 
zemědělské muzeum a Gymnázium Nad Štolou. Byl to pro-
najatý pozemek a klub se odtamtud musel kvůli výstavbě 
v roce 1937 odstěhovat.

Na Letné sídlí také Sparta a ve svých počátcích 
tam stál i stadion Slavie. Je nějaký důvod, proč le-
žely kořeny českého fotbalu zrovna v této čtvrti?

Možná rozhodovala jen dostupnost volných pozemků po-
měrně blízko centra. Až do začátku 19. století Letnou uží-
vala armáda a poté tu vznikly dnešní parky, ve kterých se 
postupně usídlily sportovní oddíly. Pražský sport se tam 
tehdy přestěhoval z Císařské louky, kde začínal i DFC Prag.

byl DFC Prag na úrovni Sparty a Slavie?
Ano, patřil k nejsilnějším klubům v Čechách. Pražští ži-
dovští Němci byli docela bohatí, což se odráželo i ve finanč-
ních možnostech DFC. Sílu týmu ale nejde úplně měřit, 
protože neexistovaly společné soutěže a turnaje, kde by se 
DFC potkával se Spartou a Slavií.

Proti českým klubům vůbec nehrál?
Až později, během vrcholné fáze první Československé 
republiky, kdy se většina českých Němců smířila s no-
vým státem. Do té doby zůstávaly sudetské i české kluby 
mezi sebou. Vznikla tehdy rivalita Sparty se Slavií, za-
tímco DFC se utkával s jinými mužstvy pražských Němců 
nebo s týmy z německy mluvících území Rakouska-Uher-
ska. Jisté ale je, že patřil k nejsilnějším oddílům na čes-
kých územích, díky čemuž vyjížděl často do Německa 
nebo zval tamní týmy. V roce 1900 v Praze porazil Bay-
ern Mnichov 8:0.

Jaký byl vývoj po založení Československa?
V počátcích první republiky vznikl separátní německo-
-český fotbalový svaz, který měl vlastní soutěž. Účastnily 
se jí týmy z Teplic, Liberce, Žatce a dalších německojazyč-
ných měst. Byla to paralelní liga s vlastními šampiony; vláda 
v Praze to neviděla ráda, ale akceptovala to.

j
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Fotbal byl 
od počátku 
mobilní, 
po Evropě 
propojený 
sport. Třeba 
slavná 
Barcelona, 
dnes výkladní 
skříň 
katalánského 
nacionalismu, 
je vlastně 
výtvorem 
imigrantů.

Tým DFC v sestavě z roku 1904...

...a DFC dnes, mládežnický dorost. 
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kdy se to změnilo?
V roce 1924 se v Československu začal hrát profesionální 
fotbal, což vedlo k založení společné soutěže. Z německých 
oblastí však po jistou dobu nabízely profesionální fotbal jen 
FK Teplice, FK Karlovy Vary a DFC Prag.

Proč nebyly ty německé silnější, vzhledem k vy-
spělosti pohraničí?

Myslím hlavně kvůli poloze na periferii republiky, a tím 
pádem horší finanční situaci.

byly zápasy mezi národnostně odlišnými týmy 
zvlášť vypjaté – s nacionalistickými slogany a po-
křiky fanoušků?

Ve dvacátých a třicátých letech kupodivu ne. Hodně židov-
ských pražských hráčů DFC v té době stálo mezi českým 
a německým živlem, klub tedy nebyl tak snadným národ-
nostním terčem. A platilo to samé co v počátcích fotbalu: 
v českých týmech hráli Němci a naopak, rozhodující byly 
výsledky na hřišti, nikoli etnický původ. Došlo třeba k aféře 
ohledně vypálení klubovny Slavie, za kterou byli obviňo-
váni lidé spojení s DFC Prag. Nikdy se to úplně nevyšet-
řilo, problém byl nicméně v osobních nevraživostech, ne 
v národnosti.

Ve třicátých letech se hrála první mistrovství 
světa ve fotbale a v roce 1934 se Českosloven-
sko dostalo až do finále, kde tým vedený branká-
řem Pláničkou podlehl itálii. Hráli v reprezentaci 
i sudetští Němci?

Byli poměrně málo zastoupeni, protože fotbal v českých měs-
tech byl lepší. Kostru tvořili hráči Slavie a Sparty, v řadě re-
prezentačních zápasů byla základní jedenáctka složena jen 
z hráčů těchto dvou týmů. Ehrenfried Patzel z FK Teplice 
byl například na svou dobu výborným brankářem, stal se 
v roce 1934 s Československem vicemistrem světa, ale sa-
mozřejmě se do základní jedenáctky nedostal přes Františka 
Pláničku. Maximálně na hřišti nastoupili, myslím, dva hráči 
sudetských týmů. To však nevylučuje, že se k německé ná-
rodnosti hlásili někteří fotbalisté z českých týmů. V Čechách 
je často těžké říct, kdo byl Čech a kdo Němec. O nominaci 
se ale, pokud vím, nerozhodovalo podle národnostního klíče.

komu fandili lidé v Sudetech? Československu, 
nebo Německu?

Nevím to přesně, netuším, zda existuje například policejní 
zpravodajství, které by zkoumalo atmosféru v pohraničí 
během zápasu v semifinále turnaje, kdy Československo 
porazilo Německo. Německy psaný deník Prager Tagblatt 
každopádně zápasy popisoval jasně z československé per-
spektivy. Pokud vím, tak říšský rozhlas, jejž obyvatelé po-
hraničí často poslouchali, vysílal jen sestřihy ze zápasů.

Jak se ve fotbale odrazil nástup henleinovců 
po roce 1935?

Většina sudetských klubů nemusela řešit, zda hrát, či nehrát 
proti českým rivalům, neboť byly v nižších soutěžích, kde 

potkávaly jen další sudet-
ské týmy. Před tímto di-
lematem stály pouze velké 
kluby jako DFC Prag. Ten 
se rozhodl jít proti Sude-
toněmecké straně, tehdejší 
prezident klubu Henle-
ina oficiálně odmítal. 
Klub to ale vedlo do izo-
lace, v letech 1937 a 1938 
kvůli svému postoji ne-
mohl za  zápasy cestovat 
na sudetská území. Klima 
v pohraničí se rychle mě-
nilo a zasáhlo to i fotbal. 
Antisemitské protesty na-
příklad doprovázely me-
zinárodní zápas mezi vý-
běrem sudetoněmeckého 
dělnického sportovního 
svazu ATUS a mužstvem 
židovských dělníků z Pa-

lestiny. Po mnichovské dohodě se tým DFC Prag rozpadl 
a o rok později jej národněsocialistické úřady rozpustily 
a vyškrtly ze svazu.

Co se dělo s hráči?
Nežidovští hráči odcházeli do jiných týmů, někteří nesou-
hlasili s protihenleinovskou linií vedení klubu. Židovská 
kostra týmu byla deportována do ghetta a hrála v takzvané 
terezínské lize. Mužstva složená z pracovních skupin se tam 
utkávala na dvorech kasáren. Turnaje organizovala židov-
ská samospráva, existoval vlastní pohár pro vítěze i mlá-
dežnické divize. Další osudy byly různé, někteří hráči byli 
zavražděni v Osvětimi.

Proč je pro vás důležité klub obnovit?
Už jsem říkal, že většina sudetských osobností a institucí 
byla pro další generaci „spálená“ kvůli kolaboraci s henlei-
novci, není tedy možné v nich znovu křísit nějakou hodnotu 
cennou pro budoucnost česko-německých vztahů. DFC si 
zůstal věrný, coby židovský klub nemohl do nacionálněso-
cialistické bažiny zabřednout. Proto je podle mě hodnotný 
a zajímavý i do budoucnosti.

Co vás pohnulo k tomu, že jste se do obnovy 
týmu naplno pustil?

V roce 2014 mě přes společné známé oslovila německá Ini-
ciativa 1903, která se snaží připomínat vůbec první fotbalové 
mistrovství Německa. Sami se považují za dědice VfB Lip-
ska, prvního německého šampiona. Každý rok jedou do jed-
noho z měst, která se prvního mistrovství účastnila, sehrají 
tam zápas s místní starou gardou a u hřiště pověsí pamětní 
desku. Chtěli přijet i do Prahy, jenže DFC jako jediný ze 
zakladatelských týmů německého fotbalu už neexistoval. To 
pro mě byla výzva. Napsal jsem známým, většinou v Praze 
žijícím Němcům, a sestavili jsme mančaft, který v pražských 

tHomas oELLErmann (41)
narodil se ve Velbertu v Porúří, 
od roku 2005 s českou rodinou 
žije v  Praze. německý histo-
rik se dlouhodobě věnuje situ-
aci sudetských němců v me-
ziválečném Československu, 
zvláště pak dějinám sudeto-
německé sociální demokracie. 
V  letech 2009–2014 působil 
v  Collegium bohemicum, ne-
ziskové organizaci, jež se zamě-
řuje na kulturní dědictví, které 
v českých zemích spoluvytvá-
řeli německy mluvící obyvatelé. 
od roku 2014 pracuje v praž-
ské pobočce friedrich-Ebert-
-stiftung. V roce 2015 inicioval 
znovuoživení fotbalového klubu 
DfC Prag. 
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Dejvicích s Iniciativou 1903 sehrál přátelský zápas. Zopako-
vali jsme si finále prvního mistrovství Německa, krása.

Pak vše nabralo rychlý spád. Klub jsme v roce 2016 ofi-
ciálně registrovali, jsme tedy součástí Fotbalové asociace 
ČR. Máme tým staré gardy i dva mládežnické výběry, pro 
kluky do šestnácti a do deseti let.

kdo v nich nastupuje?
Cílíme pochopitelně na komunitu Němců žijících v Praze. 
V nejmladším oddílu trénuje hodně dětí z česko-němec-
kých rodin a viděl jsem zápasy, kde spolu hráči na hřišti 
komunikovali v němčině. Je podle mého názoru pro Česko 
obohacující, když se tu při fotbale mluví i jiným jazykem 
než česky, to nemůže uškodit. Tréninky ale probíhají v češ-
tině, kouč je Čech.

Jak na němčinu na hřišti reagují soupeři?
Zatím je vše v pořádku, žádné nadávky jsem nezaznamenal. 
Naši hráči jsou většinou dvojjazyční, takže by se proti ne-
vhodným připomínkám ozvali. Navíc bych řekl, že Němci 
nepatří k národnostem, které mají v současném Česku špat-
nou pověst.

Jak bude obnova klubu pokračovat?
Snažíme se zpracovat dějiny klubu, které mají ještě řadu 
hluchých míst. A se starou gardou každým rokem hrajeme 
pár zápasů. Občas se třeba ozvou týmy z Německa, proti 
nimž DFC před sto a více lety nastoupil. Doslechli se, že 
opět existujeme, a chtějí si zahrát.

Mluvili jsme hodně o národnostních vztazích 
v začátcích československého fotbalu. Často se 
říká, že fotbal je ventilem nacionalismu, „válkou 
beze zbraní“. Vidíte to podobně?

Fotbal je hlavně zrcadlem společenských a  politických 
vztahů, nemůže se od nich odpoutat. Samozřejmě se proto 
ve fotbale projevuje i nacionalismus. Chci však zdůraznit, 
že v předválečném Československu probíhal také naprosto 
všední život, během něhož nacionalismus nehrál žádnou 
roli. A krom toho známe pozitivní příběhy. Fakt, že sude-
toněmečtí fotbalisté nastoupili v dresu Československa, je 
pro mě nesmírně silným symbolem.

Jestli je možné číst dějiny skrze fotbal, tak co po-
dle vás říká posledních třicet let fotbalu o směřo-
vání Evropy?

V Evropě paralelně existuje několik fotbalových světů. Ná-
skok ve finančních možnostech, který Západ měl v roce 1989, 
se nepovedlo vyrovnat. A to je vysoce politická otázka. Sport 
hýbe lidmi, a když nějaký národ nebo region začne zaostávat, 
tak to nevyvolává dobrou atmosféru. Odpovědí může být jen 
demokratizace, transparentnost a kontrola ve sportu. Jen tak 
se dá zabránit tomu, aby se nůžky ve sportu dále rozevíraly. 
Jako historik musím poukázat na to, že UEFA a FIFA tu 
nejsou odjakživa, struktury, které máme v dnešním fotbale, 
nespadly z nebe a historicky vzato k nim vždycky existovaly 
alternativy. Někdy mám pocit, že vše, co nyní dělají velké 
sportovní svazy, je vnímáno jako přírodní zákon. Tak tomu 
není. Věci se dají změnit, sport může být lepší. X

RS007714
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Mým impulzem je rodina
Slovo aktivista má minimálně 
v českém prostředí pohrdavý 
podtón. Proto mu lépe sedí, že jeho 
přístup je angažovaný. Ať tak nebo 
tak, v každém případě všechno 
profesní snažení a práce Lukáše 
Houdka mají nějaký lidskoprávní 
úkol. A nejen práce, ale také životní 
mise – jak přesvědčit českou 
společnost, že život s nenávistí je 
ubíjející a iracionální.
katEŘ I na ČoPjakoVá
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o Lukáš Houdek, nejznámější zdejší bojovník 
proti nenávisti, vlastně dělá? Jaká je vaše profese?

Nedávno jsem přemýšlel nad tím, že dělám hodně věcí, 
a někdy mám pocit, že nic pořádně. Asi bych mohl být 
označen za aktivistu, umělce, fotografa, úředníka, možná 
i humanitárního pracovníka nebo novináře…

a nezastřešuje všechny ty dílčí profese, které jste 
vyjmenoval, právě ta první – aktivista? Případně 
váš přístup k nim není vždy aktivistický?

Asi bojuju s tím, že slovo aktivistický má minimálně 
v českém prostředí pohrdavý podtón. Lépe mi sedí, že 
můj přístup je angažovaný. Všechno moje profesní snaže-
ní, všechna moje práce má asi vždy lidskoprávní rozměr.

a přes ten lidskoprávní rozměr jste si už vybral 
i svůj vysokoškolský obor – romistiku?

Rozhodně. Už na střední škole jsem se začal zajímat 
o Romy, i když zpočátku z takového latentně rasistic-
kého důvodu. Tehdy byla aktuální kauza zdi v Matiční 
ulici, zrovna se stavěla a mně to přišlo dobré jako téma 
ročníkové práce. Mamka mi domluvila rozhovor s jednou 
Romkou od nás ze Stříbra a já k nim šel s hrůzou, co se 
mi stane. Ta návštěva ale byla strašně příjemná. Navařila 
spoustu jídla, pouštěla mi Věru Bílou a já jsem se zami-
loval. Bylo to úplně něco jiného, než jsem čekal, a začal 
jsem se zajímat víc. Výchovná poradkyně na gymplu mi 
řekla, že existuje něco jako romistika, a já měl v šestnácti 
jasno, co chci jít studovat. A pak mi vždy vadila nespra-
vedlnost, občas jsem se zastával i spolužáků. Učitelky mi 
proto posměšně přezdívaly advokát chudých.

Měli jste ve třídě nějakého roma nebo romku?
Ne. Pocházím z dělnické rodiny, kde důraz na vzdělání ne-
byl až tak velký, navíc z maloměsta. Přesto jsem šel z páté 
třídy na gympl a tam se mnou žádní Romové nechodili.

a pro jistotu, žádné romské kořeny nemáte, jak 
se občas řeší v internetových diskuzích?

Nemám. Nejen v internetových diskuzích, ale občas je 
překvapen i novinář v přímém přenosu, když se zeptá a já 
odpovím záporně.

Takže spíš advokát romů? Splnilo studium ro-
mistiky vaše očekávání?

Byl jsem v první chvíli zklamaný. Najednou braly za své 
moje romantické představy, na kterých jsem stavěl svo-
je středoškolské práce - třeba jakýsi můj terénní deník 
z osady ve Slovinsku, kde jsem s Romy pracoval jako 
dobrovolník. Šel jsem na romistiku s tím, jak budeme 
společně hloubat nad romskou historií a kulturou a pak 
brečet nad tím, jak nespravedlivý byl život k Romům, 
a najednou jsme se tam první roky učili hlavně romštinu. 
Pak jsem si to studium zamiloval.

Vy jste jezdil dobrovolničit do slovinských osad?
V televizi byl nějaký pořad o dobrovolnických výjez-
dech za hranice. Přišlo mi strašně zajímavé, že poznám 
lidi z různých zemí, se kterými budu mít od začátku 
společné téma a budeme dělat něco užitečného. Tak 
jsem od šestnácti jezdil každé léto. Nejprve jsem vyjel 
do Francie, pak jsem byl ještě v Turecku, Moldavsku 
a Řecku. Hodně mě to formovalo, položilo základy toho, 
co dnes dělám.

Už na vysoké jste pracoval v neziskové organi-
zaci Dženo ivana Veselého.

To sice ano, ale živil jsem se zejména prací v muzikálech. 
Moje dobrá kamarádka, která se mnou pracovala na střed-
ní ve fast foodu na německých hranicích, odešla do Prahy 
studovat archeologii a tady si našla brigádu v muzikálovém 
divadle. Pořád jsem se jí ptal, jestli tam nemají místo kuli-
sáka, a ona přišla s tím, že mají volnou pozici garderobiéra. 
A to jsem se sebou musel dost bojovat vzhledem ke gay 
stereotypům, které se k té práci vážou, abych se o tu pozici 
ucházel. Tenkrát jsem ještě nikde moc neventiloval svoji 
orientaci a cítil jsem, že bych se najednou takhle úplně 
odkopal. Ale nakonec jsem nastoupil a čtyři roky při stu-
diu romistiky oblékal celebrity. Díky skvělým kolegyním 
se dokonce nikdy neprovalilo, že neumím šít.

aŽ franta bUDE DEtEktIV
Co nakonec zbylo z vašeho romantického po-
hledu na romy po ukončení studia romistiky?

Asi nic. Ten můj pohled byl původně asi dost koloniali-
stický, takový nadřazeně většinový. Během studia, kdy se 
důraz kladl na zapojení Romů a i při výzkumech se pro 
nás nestávali jen objektem, ale partnery, jsem ho přehod-

notil. Když jsem dělal 
výzkumy ve Stříbře, odkud 
pocházím, a ptal se Romů 
na jejich vztah k romšti-
ně, potvrdilo se mi, že 
Romové u nás především 
procházejí krizí identity. 
Zatímco za komunismu se 
nechali přitlačit, aby na své 
děti nemluvili romsky, 
teď se některé děti Romů 
ve Stříbře cítily podřadně, 
protože byl pro změnu 
těmi staršími Romy kladen 

c

Můj pohled 
byl původně 
asi dost 
kolonialistický, 
takový 
nadřazeně 
většinový.
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důraz na aktivní znalost romštiny. Je to ale hodně různoro-
dé. Ve vyloučených lokalitách jsem například potkával lidi, 
kteří romsky otevřeně mluvili, ale měli zase jiné problémy, 
a ve Stříbře na ubytovnách zase Romy, kteří romštinu i za-
pírali, aby zapadli mezi gádže, což se jim nedařilo, a zůstá-
vali viset ve vzduchoprázdnu bez kořenů.

Změnila se nějak ta situace za těch přibližně de-
set let?

Mám pocit, že se posouvá k hrdosti a sebeuvědomění. 
V médiích se už Romové objevují jinde než jen v krimi-
rubrikách. Vychází romská literatura, která se už dostává 
i k Romům, nejen k odborné veřejnosti. Cesta je to ještě 
dlouhá, ale už oni sami formují svou identitu. Můj názor, 
je, že je to cesta jediná – aby se člověk zmohl, musí mít 
sebevědomí. 

Pomohlo romům, že Češi, kteří je podle prů-
zkumu ve většině roky nenáviděli, odklonili 
svou pozornost k tzv. muslimským migrantům?

Vznikl tu takový dojem, ale pokud se podíváte na kvan-
titativní analýzy internetových diskuzí, tak samotných 
příspěvků na téma Romů neubylo. Ubylo mediálních 
zpráv např. o problémech ve vyloučených lokalitách, ty 
vytlačilo právě protimigrantské zpravodajství. Z nenávisti 
vůči Romům se stala minimálně na internetu konstanta, se 
kterou se chvíli nepočítalo, ale pokud se objevila, pak na-
bírala rychle na agresi. Ti, co nenáviděli v on-line prostoru 
Romy, radikalizovali svůj slovník na uprchlících, a teď 
se s ním vrátili zase k domácímu tématu. Mezitím ale 
také vznikla řada skvělých iniciativ a projektů samotných 
Romů, díky kterým mají možnost být vidět v jiném světle. 
I v médiích se už častěji objevuje neutrální nebo i pozitiv-
ní obraz, který tu ještě nedávno, zvlášť v těch mainstrea-
mových, chyběl.

Pomohla vyvažování popularita seriálu Most! 
a především postava sympatického pracujícího 
roma Franty?

Úplně si nemyslím, že seriál Most! udělal pro Romy víc 
než všechny neziskovky dohromady, jak občas zaslechnu. 
Seriál přitáhl pozornost, možná odlehčil téma, které je 
u nás brané jen jako vážné, ale problémy nevyřeší. Cha-
rismatická postava Franty je pořád karikaturou, a proto 
nemá podle mě moc šancí skutečně narovnávat vztahy, 
jak se někteří domnívají.

když ale zůstaneme jen u mediálního obrazu, 
přece když před pěti lety přišlo do kin romské 
sociální drama Cesta ven a následně se o jeho 
hlavní představitelce začalo psát na titulce 
v mainstreamových mediích velmi nevybíravě 
a nepravdivě coby o neplatičce nájmu, tak teď 
i když se vědělo, že představitel Franty z Mostu! 
Zdeněk Golda byl trestaný za loupežné přepa-
dení, bylo to tématem sotva pro bulvár, a i ten 
mu dal velkorysý prostor vše vysvětlit. Není to 

právě důkaz, že popu-
larita seriálu pohled 
na romy posunula?
Jak někde psala Renata 
Berkyová, ta změna na-
stane, až se romští herci 
objeví v klasických rolích 
mimo romské téma, třeba 
v populární detektivní 
řadě. Ale oceňuji, že ote-
vírá diskusi.

nEnáVIDěL jsEm 
jEn sEbE
Vedete kampaň Úřadu 
vlády HateFree, která si 
klade za cíl eliminovat 
nenávist ve společnosti. 

Od jejího počátku používáte nástroje, které 
na internetu široce fungují, jako třeba memy 
s koťátky. Jak se rodila tato komunikace?

Chtěli jsme se dostat mimo bublinu a přitáhnout co nej-
širší pozornost k tématům, o kterých panují dost zkres-
lené představy a která se i přes dobrou práci neziskových 
organizací a institucí nedaří komunikovat. Postupně jsme 
se díky konstantní práci na sociálních sítích naučili stavět 
příspěvky tak, aby co nejvíce zaujaly. Novinářka Saša Uhlo-
vá naše odlehčené příspěvky poměrně přesně nazvala levi-
covým bulvárem. Nejvíc pak lidé čtou osobní příběhy, kdy 
zjednodušeně špatná výchozí situace skončí happy endem.

LUkáš HoUDEk (34)
Pochází ze stříbra, vystudoval 
romistiku na  karlově univer-
zitě a stál před pěti lety u zrodu 
vládní kampaně Hatefree, kte-
rou stále vede. boj s  nená-
vistí je pro něj inspirací i v jeho 
uměleckých projektech. aktu-
álně je v Ghaně, kde pomáhá 
místním albínům, kteří jsou zde 
stále pro svou jinakost diskri-
minováni a vražděni, aby se na- 
učili smíchat v  nuzných pod-
mínkách ochranný krém proti 
slunci a lépe se bránili kožním 
chorobám.
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Nabyla jsem dojmu, že společnosti vzkazujete, že 
každý může být menšinou a potenciálním terčem 
nenávisti, že každý se něčím liší. Nepřinášíte jen 
příběhy romů, ale i lidí s kožní chorobou nebo 
problémy s váhou. Funguje vaše filozofie?

Nápad kampaně HateFree vznikal v době protirom-
ských demonstrací ve Šluknovském výběžku. Už tehdy 
jsme věděli, že to nemůže být monotematická kampaň, 
ale musíme přinést obsah, se kterým se bude moci co 
nejširší skupina lidí identifikovat. Mnoho sledujících by 
pravděpodobně postupně ztratilo zájem, protože s námi 
většinou nesouhlasí a rozčilují se třeba pod příspěvky 
o uprchlících, ale pak nám dávají srdíčka pod články 
o seniorech nebo hendikepovaných. Ty tvoří prostor, kde 
se všichni nějak dlouhodobě shodnou, a otevírají dveře 
k dalším tématům. V diskuzích se pak názory, i když 
pomalu, ale jistě obrušují.

Zjistili jste, že Češi se obecně shodnou na po-
moci seniorům. inspirovalo vás to k projektu, 
kdy do domů pro seniory přivážíte brýle s virtu-
ální realitou?

K tomu mě inspirovala moje devadesátiletá babička. 
Koupil jsem si brýle s virtuální realitou a cítil jsem se 
trochu provinile, že si s tím jen tak hraju. Nechal jsem 
babičku se chvíli potápět a její nadšení nejde slovy vy-
jádřit. Hned mě napadlo propojit to s našimi aktivitami 
a začali jsme jezdit za seniory a nabízet jim potápění se 
žraloky nebo jen vysokohorskou vyhlídku, pobyt na plá-
ži… Zájem je momentálně takový, že nestíháme a po-
ptávka výrazně převyšuje nabídku. Mým cílem je, aby se 
lektory virtuální reality, kteří za seniory přímo jezdí, stali 
i členové nejrůznějších minorit a zprostředkovali jsme 
přirozeně oběma stranám společný zážitek.

když se vrátíme k vaší kampani – je nenávist 
hodná jen eliminace, nemůže přinášet i něco po-
zitivního?

To je pro mě jako pro člověka, který ji nikdy necítil, 
složitá otázka. Určitě je možné nenávist přetavit v něco 
pozitivního, je přirozená, ale dlouhodobý život s ní není 
dobrý.

Opravdu jste nikdy nikoho nenenáviděl? ani 
člověka, který vás sexuálně zneužil?

Ne, za to jsem nenáviděl hlavně sám sebe. V pozdější 
době uvědomování si své homosexuální orientace a toho, 
co se tenkrát stalo, jsem měl dojem, že ty dvě věci mají 
nějakou příčinnou souvislost, a trápil jsem se. Zneužitím 
vznikl komplikovaný a nejednoznačný vztah pachatele 
a oběti. Ten mladý muž mi sice neudělal nic, co by mi 
vyloženě fyzicky ublížilo, ale byl jsem pětileté dítě a v mé 
hlavě způsobil pořádný zmatek, se kterým jsem se vyrov-
nával řadu let. Netraumatizovalo mě slovy psychologie 
to, co se tenkrát stalo, ale to, co se dělo potom. Bylo mi 
třináct, objevoval jsem svoji sexualitu a teprve tehdy mi 
úplně došlo, co se vlastně stalo, a do toho jsem si uvědo-

„Mezi mnou a mamkou zmizely bariéry. A to bylo mnohem 
podstatnější než mu to natřít.“ (Fotoalbum pro pachatele  
s přiloženým přáníčkem s gratulací)

... cyklus Naši – Romové žijící 
v Česku v tradičním kroji svého 
regionu.

Z projektů Lukáše Houdka: Virtuální realita pro seniory... 
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moval, že jsem gay. Intenzivní pocit viny, že je se mnou 
něco špatně, jsem si prožil znovu.

Svěřil jste se tehdy někomu?
Mámě, ale poslala mě do háje. Aspoň tak jsem to tehdy 
vnímal. Matka toho mladíka s ní pracovala, žili kousek 
od nás, dodnes ho při návštěvách rodičů potkávám ná-
hodně na ulici. Když k tomu dojde, krve by se ve mně 
nedořezal.

Toto trauma jste pak zpracoval v jednom ze 
svých uměleckých projektů?

V Pardubicích v galerii jsem přesně 21 let poté zrekon-
struoval situaci, kdy došlo ke konfrontaci s mojí mam-
kou. Vytvořil jsem tehdy album pro pachatele. Bylo plné 
mých fotek z doby po zneužití a přiložil jsem k němu 
tuctové kýčovité přáníčko s gratulací k našemu dlouho-
letému vztahu a napsal jsem, že mu odpouštím. Ne kvůli 
němu, ale kvůli sobě.

a poslal jste mu ho?
Chtěl jsem mu vše předat, ale nakonec jsem si to rozmy-
slel. Když jsem to chtěl udělat, ukázal jsem ho mamce, 
chtěl jsem, aby byla připravená, kdyby pak po Stříbře 
šly nějaké řeči… Vše poctivě přečetla, otočila se na mě 
od kuchyňského stolu a vypadala naprosto zdrceně 
a mně v tu chvíli došlo, sakra, ona to neví, a já žiju jedna-
dvacet let v tom, že mě zradila. Mámě tryskaly slzy z očí 
a já jí říkal, vždyť jsi to věděla, tehdy jsem ti řekl, co se 
stalo. Nakonec jsme si povídali celý večer a mně došlo, že 
by ten člověk mohl třeba spáchat sebevraždu a že posled-
ní, co chci, je, aby měl tenhle tragický příběh pokračová-
ní. Mezi mnou a mamkou zmizely bariéry a to pro mě 
bylo mnohem podstatnější než mu to natřít.

O sexuálním zneužití mluvíte do médií ote-
vřeně. Myslíte, že už se k pachateli doneslo,  
jak jste to prožíval?

Nevím, nikdy mi to určitě nedal najevo. Asi v sedmnácti 
jsem se ale začal obviňovat, že kvůli mé nečinnosti dost 
možná zneužil další děti. Bylo to takové veřejné tajem-
ství. Když se totiž objevil mezi námi dětmi, nadávali mu 
například někteří rodiče z okna do úchyláků a vyhrožo-
vali policií. Potkával jsem pak na hřišti další děti, kterým 
se zřejmě stalo něco podobného. Změnily se, chovaly se 
najednou jinak. A já si po letech vyčítal, že jsem tomu 
třeba mohl zabránit. Teď už ale vím, že jsem coby dítě 
tak složitou situaci nemohl vyřešit sám, ale k tomu jsem 
musel ujít dlouhou cestu.

V takové situaci a ještě na malém městě muselo 
být velice těžké projít comming outem…

Bylo a nebylo. Já jsem se asi v šesti letech s tím zneužitím 
kromě mámy svěřil i nejlepšímu kamarádovi a ten to roz-
kecal. Stal jsem se kvůli tomu terčem šikany a taky si ze mě 
rychle začali vrstevníci dělat legraci, že jsem teplej. Od pu-
berty jsem toužil snad po jediném – ze Stříbra vypadnout.

Jak se vám vrací do rodného města?
Pořád se tam cítím svým způsobem ohroženě. Byl jsem 
docela bitý, bez nadsázky jsem si většinu dospívání připadal 
jako lovná zvěř. Parta kluků mě po městě občas naháněla 
na kolech a já běžel o život. Dodneška, i když vím, že pat-
řím mezi úspěšné absolventy školy a možná i mezi úspěšné 
rodáky, si tam připadám jako občan druhé kategorie. Přijdu 
do hospody a někdo neváhá z jukeboxu pustit na přivítanou 
písničku Buzerant, od vedlejšího stolu poslouchám narážky. 
V tu chvíli se stávám zase tím malým klukem, který se ne- 
umí bránit a raději klopí pohled, aby neprovokoval.

V rodném maloměstě se dodnes necítíte dobře, 
ale nakonec jste přece jen z anonymní Prahy, 
která by vás mohla ochránit, utekl zase na malé 
město. Jak se to stalo?

Koupili jsme si s partnerem byt v developerském projektu, 
kde shodou okolností byl poměr gayů a leseb na počet bytů 
podobný, jako se udává v populačních statistikách. Vlastně 
nic překvapivého, ale pro vesnici šok. Máme společnou za-
hradu, se sousedy se nejen zdravíme, ale také si pomáháme 
a potkáváme se na společných večeřích. Nakonec jsme naši 
skoro komunitu otevřeli i směrem k místním a začali se 
aktivně účastnit jejich akcí, pomáhat s nimi. A postupně se 
stírá, že jsme ta divná pražská teplá patnáctka.

Skoro to zní, že vaším údělem je praskat lidem 
jejich ochranné bubliny. Co vaše bublina, jak je 
propustná?

Díky mé práci, která vyžaduje, abych se neustále zabý-
val názorovými odpůrci, snad můžu říct, že dost. Pravi-
delně dělám rozhovory s těmi nejotrlejšími z faceboo-
kové stránky HateFree a dávám jim prostor, po kterém 
volají. Když se setkáme, většinou si chtějí hned tykat, 
a vlastně si mě trochu zavázat. Když se rozcházíme, bývá 
to bez nadsázky skoro přátelské. Ani já už je nevidím 
jen jako nacionalisty a lidi s xenofobními názory, ale 
mají pro mě více vrstev. Zajímavé je, že se pak stáhnou 
i na našem facebookovém profilu, třeba lajkují komentáře 
našich odpůrců, ale už nepíší vlastní. Otevřeně nenávidět 

můžete totiž často jen ty, 
které neznáte. A kdybych 
se i přesto chtěl náhodou 
zabydlet ve svém komfor-
tu, vždy je tu moje širší 
rodina s odlišnými názory, 
která mi to nedovolí. Na-
posledy byli i impulsem 
pro můj rozhlasový doku-
ment o Češích, kteří sice 
nesnáší muslimy, ale milu-
jí dovolené v Egyptě. X

Autorka je spolupracovnicí  
Respektu.

Inspirovala 
mě moje 
devadesátiletá 
babička. 
Nechal jsem 
ji potápět 
s brýlemi 
s virtuální 
realitou a její 
nadšení se 
nedá vyjádřit.
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Ženy mi hodně pomohly, 
teď jim to vracím
Petře Plemlové bylo osmadvacet 
a zrovna porodila své čtvrté dítě, 
když opustila manžela, který ji 
a děti fyzicky napadal. Tehdy měla 
na vybranou: buď se spolehnout 
na péči státu, nebo zariskovat 
a zkusit se postavit na vlastní nohy. 
Rozhodla se pro to druhé. Začala 
podnikat a dnes vede v jihočeském 
Táboře úspěšnou textilku na výrobu 
dětského oblečení. Ve firmě 
zaměstnává řadu matek s malými 
dětmi a říká: „Když jsem to zvládla 
já, zvládne to každý.“
katEŘ I na šafaŘÍkoVá
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o je tou hranicí, kdy si člověk řekne, že musí roz-
bít rodinu a jít i s dětmi pryč?

Je různá u každého a mění se v čase. Já jsem odchod od man-
žela zamýšlela, už když jsem byla těhotná se svým třetím dí-
tětem. Jenže tři měsíce po narození syna jsem nečekaně opět 
přišla do jiného stavu. A těhotenství vás vždycky uzemní 
do rodiny. Neodešla jsem, protože jsem věděla, že ze sedmi 
a půl tisíce mateřské bych nebyla schopná sebe a svoje děti 
uživit. V té kombinaci poporodních hormonů, těhotenských 
hormonů a finanční situace jsem nenašla odvahu.

Promiňte, jestli je to příliš osobní, ale interrupce 
pro vás nebyla varianta? bylo to vaše čtvrté těho-
tenství rychle za sebou, mnozí by to jistě pocho-
pili.

Jsem věřící člověk, nebyla.

Nakonec jste ale odešla. Co rozhodlo?
Manžel zdemoloval náš byt a poté se pokusil o  sebe-
vraždu, spolykal léky a napíchal si heparin. Stalo se to 
na Vánoce, 24. prosince před pěti lety. Odjela jsem tehdy 
s dětmi k matce na Moravu, protože manžel měl zrovna 
špatné období, a stále jsme bydleli spolu. Celý den nebral 
telefon, a když ho okolo půlnoci nakonec vzal, po hlase 
jsem poznala, že se něco děje. Z Moravy jsem proto volala 
záchranku do našeho pražského bytu a  přijela tam i kri-
minálka. Když jsem se tam po několika dnech vrátila já, 
neměli jsme domov. Nepoznávala jsem naše věci, vlastně 
jsem nepoznala ani ten byt. Byl od podlah po zdi zničený, 
všude ležely kusy vytrhaného nábytku. Mému čtvrtému 
dítěti, dceři, byly v té době tři měsíce a já jsem si řekla, že 
nad tím už nelze přivřít oči. Dostala jsem strach o sebe 
a o děti. Manžel byl už v nemocnici, pak dostal naříze-
nou léčbu a já jsem mu řekla, aby se do našeho bytu už 
nevracel.

Věděla jste už v té době, že manžel je chronický 
násilník a psychicky nemocný člověk?

Trvalo mi několik let, než jsem si přiznala, že manželovy 
výbuchy vzteku a agresivity, kdy občas vztáhl ruku i na mě 
a na děti, nejsou důsledkem nenadálého stresu, ale že je 
psychicky nemocný. Jenže co uděláte s tímhle vědomím? 
Ataky přicházely někdy dvakrát třikrát za rok, takže se to 
promíchalo s těmi hezkými chvílemi, kdy byl skvělý táta 
a partner, a člověk to neviděl tak ostře. A navíc, přece ne-

opustíte nemocného člověka, nepřipravíte ho o rodinu jen 
proto, že víte, že je nemocný.

Řešili jste jeho stav před vaším odchodem?  
Poslala jste manžela k odborníkovi?

Moje zkušenost je taková, že když žijete vedle člověka, 
který má psychické problémy, tak s vámi často polemizuje, 
že je máte vy, že vy jste blázen. Jednou šel manžel k lékaři 
– nebo to alespoň tvrdil, já jsem u toho nebyla – a ten mu 
řekl, že návaly vzteku má občas každý a že je to normální. 
Medikovaný a pod dohledem odborníka byl až poté, co se 
pokusil zabít.

Mluvila jste s lidmi ve vašem okolí o tom, že jste 
obětí domácího násilí?

Přiznám se, že jsem to moc neprobírala. Nechtěla jsem. 
Měla jsem dvě děti z předchozího vztahu, tohle bylo druhé 
manželství a říkala jsem si, že zase budu někde vykládat, že 
jsem si špatně vybrala… Přátelé okolo vnímali, že se něco 
děje, ale málokdo tomu věřil. Mysleli si, že jsou to takové 
normální excesy, které se dějí u každého. Jenom ti, kteří byli 
opravdu nablízko a viděli mě zbitou nebo mě vezli do ne-
mocnice, věděli svoje.

Pomohl vám nějak stát, když jste se se čtyřmi 
dětmi ocitla bez střechy nad hlavou?

Tohle pro mě bylo rozčarování, protože jsem se dostala 
do situace, kdy jsem nakonec musela téměř bojovat o svoje 
děti. Do rozmláceného bytu přišly krátce po oné události 
sociální pracovnice, řekly, že děti tu nemůžou bydlet a jestli 
je mám kam dát. Odpověděla jsem, že budou u mojí matky, 
než to opravím. Tím jejich zájem skončil. Přišly pak jen 
za tři měsíce zkontrolovat, jak se dětem daří. Stát vůbec ne-
zafungoval jako pomoc pro mě. Nikdo mi neřekl, že třeba 
existuje stacionář, kam bych mohla jít s dětmi přespat, když 
jsem opravovala ten byt. Nikdo mi neubližoval, ale mu-
sela jsem přesvědčit sociální pracovnice, že mám pro děti 
opravdu dost dupaček a že péči o ně opravdu zvládnu. Na-
štěstí jsem měla skvělý okruh lidí kolem sebe, kteří mi po-
radili, a během dvou měsíců jsem byt a život dala tak ně-
jak do kupy.

kdo přesně vám pomohl?
Moje příležitostné podnikání, kdy jsem prodávala látky 
po internetu a šila víceméně pro radost, vytvořilo tako-
vou bublinu zákaznic a blogerek – a jedna z nich, moje 
kamarádka, napsala, co se mi stalo. Po té šicí komunitě 
se to rychle rozšířilo a ženy mi pak začaly posílat jídlo, 
oblečení, peřiny, pleny pro děti, všechno možné, i peníze 
do začátku. A některé mi i přijely osobně pomoct, uklidit 
nebo vymalovat byt. Později jsem musela oznámit svým 
dodavatelům látek, co se stalo, protože jim bylo divné, 
že jsem od nich přestala odebírat zboží. Řekla jsem jim, 
že mám rozmlácené stroje – a oni mi počkali se zaplace-
ním faktury nebo mi něco prodali za nákupní cenu, takže 
jsem si mohla pořídit nové šicí stroje. Ta vlna solidarity 
byla ohromná.

c
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když manžela odvezli a vy jste zůstala sama se 
čtyřmi dětmi, stala se z vašeho hobby živnost – 
začala jste naplno podnikat s látkami. Jak jste to 
v té situaci mohla dělat? kdy jste pracovala, když 
jste měla dvě mimina?

Podnikala jsem z obýváku, než jsem měla dost peněz, abych 
si mohla pořídit chůvu aspoň na pár hodin denně. Dělala 
jsem to tak, že když šly malé děti v osm večer spát, vzala 
jsem do ruky nůžky a do dvou do rána jsem stříhala, šila 
a balila. Nebo jsem přes den uvázala dítě do šátku a látky 
stříhala na čtyřech na zemi. Nejtěžší v tomhle ohledu bylo 
to, že můj prostřední syn začal chodit do první třídy a já 
jsem ho tam musela vodit a vyzvedávat ho. A obléknout 
každé ráno dvě mimina a dorazit včas do školy s dalším 
dítětem, bylo skoro nemožné. V té době mi nejvíc pomohl 
soused, majitel naší večerky na Palmovce, kde jsme bydleli 
– Vietnamec, který měl syna a ten chodil do stejné školy. 
A jednoho dne mi nabídl, že bude odvádět oba dva. Tohle 
byla velká pomoc, dodnes mu za to strašně děkuju.

Jak jste to všechno zvládala fyzicky? Neodpadá-
vala jste?

Odpadávala, každý večer. Měla jsem v té době asi padesát 
kilo a vypila patnáct kafí za den. Ale nic jiného mi nezbylo.

Mohla jste odjet domů na Moravu, požádat o so-
ciální podporu a být s oběma miminy doma.

Mně je proti srsti, aby se o mě někdo staral. Moje máma 
byla samoživitelka, byla s námi třemi sama a taky to zvládla. 
Navíc dlouhodobě by moje setrvání doma nebylo řešením. 
Vlastně jsem měla štěstí, že moje děti byly tak malé a já 
jsem byla nezaměstnatelná. Protože kdybych byla zaměst-
natelná, tak jdu do běžné práce, kde mám nějakou jistotu. 
Dnes bych byla učitelka v mateřské škole, což jsem studo-
vala, a tloukli bychom s dětmi bídu s nouzí. Takhle jsem 
byla nucená začít podnikat.

Jak vás vůbec napadlo živit se šitím a prodejem 
látek, tedy oborem, kde je velká konkurence lev-
ného zboží z asie?

Jako malou mě často hlídala naše sousedka v Krnově, pr-
vorepubliková švadlena, a ta mě naučila už v dětství šít. 
Měla jsem doma starou veritasku za patnáct set z  frcu 
a šila na svoje děti a sem tam jsem něco prodala na síti 
Flér. Z toho to vzniklo.

ale na základě čeho jste dospěla k tomu, že se tím 
uživíte?

Udělala jsem si rozvahu: musela jsem mít třicet tisíc na mě-
síc, abychom se s dětmi uživili. To znamená, že jsem mu-
sela prodat látky za devadesát tisíc, abych měla na zapla-
cení dodavatelům, na daně a podobně. To mi připadalo 
neuvěřitelné, protože to znamená mít plný obývací pokoj 
látek a dětský pokoj k tomu. Ale řekla jsem si, že na každý 
den musím mít tolik objednávek, abych si denně vydělala 
tisícovku čistého. To mi už tak strašné nepřipadalo, věděla 
jsem už, kolik co stojí a kde co sehnat. Měla jsem profil 

na Fléru a na jedné levné e-shopové platformě a ze začátku 
jsem prodávala třeba jen krajky, nitě, knoflíky, cokoli, aby 
to dohromady dalo tu tisícovku. Tím jsem se řídila.

Prodáváte látky a šijete dětské oblečení. V čem 
jsou vaše materiály specifické?

Jsou to outdoorové designové funkční materiály. Byla jsem 
kdysi jednou z prvních, kdo je vozil ze zahraničí. Blogerky 
totiž obvykle chtějí blogovat, ale nechtějí prodávat, takže 
psaly: Holky, ve Švédsku mají krásné látky pro děti, jedete 
tam někdo? A já jsem byla ta, která se rozhodla, že je při-
veze. Se svojí v té době velmi špatnou angličtinou jsem sem 
vozila designové vzory látek, prodávala je pak za nákupní 
cenu a kousek, takže zákaznice je dostala levně a krásně za-
balené, do toho jsem jim dala kartičku s nápisem „Děkuju, 
Petra s dětmi“ a byla jsem pořád na e-mailu. Měla jsem děti, 
šila pro děti, ty ženy šily pro děti a komunikovaly jsme spolu 
o tom. Do události s bytem to ale bylo takové nárazové pod-
nikání při mateřské. Naplno jsem začala budovat firmu ko-
lem téhle šicí bubliny až poté.

Neodrazovalo vás okolí od podnikání s tím, že se 
pouštíte do nejistého dobrodružství?

Když jsem začínala, měla jsem doma tříměsíční dítě, roční 
dítě, prvňáčka k tomu, dodělávala jsem si ještě školu – 
a do svého nezávislého života jsem pak vstoupila s půl mi-
lionem dluhů za rekonstrukci bytu. V jistém ohledu jsem 
na tom nemohla být hůř. Zkusit se postavit na vlastní nohy 
byla moje jediná šance přežít. Nebyl prostor na pochybo-
vačné hovory s kamarádkami nebo s rodinou.
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V jednom rozhovoru jste řekla, že jste si zpočátku 
nevěřila, protože jste byla „ta blbka, co nedodě-
lala školu“. To vám někdo řekl?

Vyrůstala jsem s tím. Můj brácha je docent, sestra má dva 
doktoráty, já jsem nedodělala ani vyšší odbornou, Ma-
ruška, moje nejmladší dítě, se mi narodila na státnice. 
Jsem těžký dyslektik a všechno pro mě bylo o hodně kom-
plikovanější. Moje matka je učitelka, a že by mě nějak 
chválila za trojky z češtiny, to mě tedy nechválila. Ale 
v době, kdy jsem začala podnikat, jsem neviděla za hori-
zont dalšího dne a řešila jsem jen to, že se musím vyspat 
a koupit rohlíky. Moje pochyby přišly až později, když se 
firma začala rozrůstat.

Jste hodně vytížená. Zvládáte být dobrá máma?
Dlouho to sama v sobě řeším. Buď si vyčítám, že moc pra-
cuju, a když se něco pokazí ve firmě, tak si říkám, že se to 
nemuselo stát, kdybych nad tím měla dohled a nerýpala se 
v písku s dětmi. Ale říkám si, že dokud má člověk pochyby, 
jestli je dobrá máma, tak je.

Protože se tou otázkou zabýváte?
Ano, už proto. Já si myslím, že naše děti si nás vybraly z ně-
jakého důvodu. Moje máma byla velmi přísná a měla jsem 
těžké, tvrdé dětství. Nějakou dobu jsem to vyčítala jí i sobě, 
že takhle jsme žít neměli. Že jsem nemusela umět sama si 
v sedmi letech ušít kalhoty. Máma vyšívala dečky do Ně-
mecka, takže jsme trávily večery vyšíváním a pletením s ní. 
Zatímco kamarádi se dívali na disneyovky, my měli na vý-
běr – buď pracovat, nebo číst. Nic mezi tím. Nikomu tenhle 
model nedoporučuji, ale dnes jsem za to ráda, pomohlo mi 
to. A zřejmě jsem něco z toho přenesla na svoje děti.

V jakém smyslu?
Jsou samostatnější než jejich vrstevníci. Můj starší syn dnes 
vstal v šest ráno, a když jsem se ho zeptala proč, odpověděl 
mi, že Teodor jede na výlet, a on mu tudíž musí připravit 
svačinu a nakrojit buřty, aby to měl včas nachystané. Děti si 
samy uklízejí, starají se o svoje pokojíky, skládají prádlo ze 
sušičky, i mně vždycky na posteli přistane moje hromádka. 
Člověk je to musel samozřejmě naučit, ale zároveň samy vy-
cítily, že je situace, která si to žádá. Jsou fakt hodné a zlaté.

Vaše firma sídlí v Táboře, kam jste se před čtyřmi 
roky přestěhovali z Prahy. Proč právě Tábor?

V Praze jsem nesehnala zaměstnance, když se mi zakázky 
rozběhly a přestala jsem to sama stíhat. Tehdy mi jedna 
moje kamarádka říkala, ať zkusím Tábor. Že je tu hezky 
a jsou tu ještě funkční textilky. Rozhodla jsem se, že po-
dám zkusmo inzerát na nábor pár lidí a podle toho se 
uvidí. Podala jsem ho a během jednoho dne se přihlásili 
čtyři lidé. A to jsme v té době nabízeli minimální mzdu. 
Bylo rozhodnuto.

Firma se postupně rozrostla až na dnešních pa-
desát lidí, většina jsou matky s malými dětmi. Je 
to záměr?

Z  těch padesáti zaměst-
nanců máme jen dva muže 
– a  je pravda, že většina 
našich žen má malé děti. 
Důvod je ten, že já se za-
městnávání matek nebo-
jím. Když přijde máma, že 
má tři děti a je s nimi sama, 
většina zaměstnavatelů 
od ní dá ruce pryč. Já na-
opak vím, že tahle ženská 
si práce bude sakra vážit, že 
o ni nebude chtít přijít.

Jsou matky lepší zaměst-
nankyně?
Ženy s malými dětmi jsou 
skvělé manažerky. Jsou 
praktické, dokážou zvlá-
dat několik věcí najednou, 
rychle jim věci docházejí, 
jsou efektivní a rozhodné, 
protože se naučily, že si 
prostoje nemůžou dovolit.

Museli jste ve firmě kvůli 
nim udělat nějaké úpravy 

typu školky?
Chtěli jsme udělat firemní školku, ale v tomhle je česká 
legislativa, zejména hygienické podmínky, tak rigidní, že 
jsme to vzdali a radši přispíváme na péči. Podle místních 
statistik jsme nejlépe platící textilní firmou v regionu.

Znáte příběhy vašich šiček?
Máme tady ve výrobě snad sedmdesát procent žen s exekucí, 
a když ne exekucí, tak insolvencí nebo s nebankovními pro-
dukty, které nejsou úplně košer. S tím se snažíme bojovat. 
Když si moje zaměstnankyně potřebují něco koupit, a ne-
mají na to peníze, tak jim dáváme bezúročné půjčky. Nebo 
jim je naopak znemožníme získat. Finanční gramotnost je 
v Česku zoufale malá a já mimo jiné vedu semináře, kdy se 
v tom snažím ženy vzdělávat. Chodí k nám na praxi mla-
distvé Romky, maminky, kterým ještě nebylo osmnáct. Sna-
žíme se je mimo jiné naučit nakládat s tím, co si vydělají, aby 
nepadaly do dluhové pasti a náručí lichvářů. Máme i nadaci, 
která jim rozdává látkové pleny – a učíme je, jak se perou a jak 
se o ně starat, aby ušetřily.

Proč to všechno děláte?
Ženy mi hodně pomohly, tak jim to teď vracím.

a vy máte svůj život zpátky?
Ta největší potřeba, zabezpečení rodiny, je za námi. Ale 
přišlo období, kdy si říkám: tak a kolik ještě let se nám bude 
dařit? Jsem ta správná pro firmu se šedesátimilionovým ob-
ratem, když nevím nic o textilu? Dokážu ji rozvíjet? Takže 
nevím. Přemýšlím o tom. X

PEtra PLEmLoVá (33)
Vzděláním učitelka v  mateř-
ské škole se narodila v krnově 
na moravě, ve 22 letech se už 
coby mladá matka přestěho-
vala do Prahy. Čekal na ni ro-
dinný život s druhým partnerem, 
u něj se však později objevily 
psychické problémy, které ji – 
v době, kdy už měla čtyři děti – 
přiměly od manžela odejít. ná-
sledně založila firmu na prodej 
látek. „obývákové podnikání” 
se postupně rozrostlo do tex-
tilky Unuo Design, specializující 
se na látky a outdoorové oble-
čení pro děti. firma s padesáti 
zaměstnanci a  šedesátimilio-
novým obratem se sídlem v tá-
boře byla opakovaně oceněna 
v soutěžích, například o nejlepší 
podnik jihočeského kraje. Petra 
Plemlová je rozvedená, má pat-
nácti- a pětiletou dceru a jede-
nácti- a šestiletého syna.
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Ondřej Kundra

Vendulka:
Útěk za svobodou
Portrét dvanáctileté Vendulky Voglové se stal

celosvětovým symbolem holokaustu. Novinář Ondřej
Kundra vypátral dívku z fotografie v USA a poprvé
odhaluje její život i přátelství s Janem Lukasem.

Filip Zajíček, Kirill Ščeblykin, Martin M. Šimečka

Jsme jako oni
V čem jsou liberálové stejní jako fašisti? Lze překonat
společenské propasti? Příběh Česka a Slovenska
pohledemMartina M. Šimečky. Čtení pro příznivce
knih jako Opuštěná společnost nebo Tyranie.

Iva Procházková

Nekompromisně
Příběh politického thrilleru, který překračuje
hranice Česka, odstartuje smrt novináře.
Mezi řadou postav, jejichž osudy se následně
proplétají, najdeme nejistou komisařku,
politiky, mafiány i revoltující studenty.

RS007679
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Můžeme být odvážní,  
ale nemůžeme být blázni
Ekopsycholog Jan Krajhanzl říká, že 
strašení důsledky klimatické změny 
lidské postoje nezmění.  Klíčem 
k boji se změnou klimatu může 
být v Česku hluboce zakořeněná 
„svěrákovská“ nostalgie. „Pro českou 
náturu by stálo za to udělat velkou 
kampaň za českou krajinu. Takovou 
pro všechny, ať volí Babiše, Zemana 
nebo kohokoli jiného, pro všechny, 
kterým je líto, jak z krajiny jejich 
dětství ubývají babočky, skřivani 
a koroptve,“ říká.
j IŘ Í  sob ota
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edávno se třeba v británii masivně demonstro-
valo za boj proti změně klimatu, demonstrující 
na několik dní paralyzovali centrum Londýna. 
U nás protestují studenti, veřejnost se k nim ale 
příliš nepřidává. V čem je problém? Jsme jiní? 

Ulice není úplně nejlepší indikátor nálady české veřejnosti. 
Na demonstrace proti válce v Iráku chodilo u nás 300 lidí, 
přitom podle průzkumů s ní nesouhlasilo 70 procent ve-
řejnosti. Obecně bych řekl, že Češi masově demonstrují 
pouze ve věcech, které jsou otázkou velkého celospolečen-
ského sporu, jako to bylo v případě Děkujeme, odejděte!, 
proti škrtům Nečasovy vlády nebo v současné době proti 
Babišovi. Na rozdíl od většiny západních zemí není účast 
na demonstracích v rejstříku běžného českého občana. Ra-
ději podepisujeme petice nebo jsme vyhlášení posíláním 
dárcovských esemesek. 

Přesto, globální změna klimatu je zjevně pro-
blém, pro který se veřejnost daří zaujmout jenom 
minimálně. 

To nebude ani zdaleka pravda. Agentura Median zveřej-
nila na přelomu roku průzkum, ze kterého vyplývá, že 
strach z klimatické změny tady roste nejrychleji ze všech 
problémů, které společnost vnímá. Počet lidí, kteří ji po-
važují za velmi závažnou hrozbu, konkrétně vzrostl za rok 
o 14 procent, a dohromady vnímá změnu klimatu jako 
velmi nebo středně závažné ohrožení 86 procent Čechů. 
To je v podstatě stejný výsledek jako v případě terorismu. 
Největší hrozbou, jen o pár procent vyšší, je pak pro nás 
nedostatek vody, a ten, jak víme, s klimatickou změnou 
úzce souvisí. Trend do budoucna je tedy jasný.

Nicméně na veřejnou scénu se neustále vrací po-
pírání existence změny a vědeckého konsenzu, 
bagatelizace, vysmívání, v Česku je oblíbené 
slovo ekoterorismus. Proč je sdělení o hrozbě kli-
matu tak obtížné předat veřejnosti?

Pokud nevidíme kompetentní reakci ze strany politiků, je 
to spíše otázka politické reprezentace než veřejného mínění. 
Třeba na migrační krizi jsme si docela dobře vyzkoušeli, 
že politici nejsou rovným zrcadlem, které věrně odráží ná-
lady veřejnosti. Naopak, hodně je deformují, pohled někte-
rých hlasitých menšin rádi zveličují a mlčící většinu nevidí. 
Tady přece tenkrát nebylo 70 procent veřejnosti, která by 
chtěla potápět lodě s uprchlíky nebo natáhnout ostnatý drát 

na hranicích. Ale politická scéna chvílemi vypadala, jako 
by to tak skoro bylo.

Takže veřejnost zajímá životní prostředí a ochrana pří-
rody, média a politici to ale neodrážejí. když jste vy-
dali spolu s Tomášem Chabadou a renatovou Svobo-
dou knihu Vztah české veřejnosti k životnímu prostředí, 
překvapilo mě, jak začíná optimisticky. Uvádíte, že pro  
94 procent společnosti je ochrana přírody důležitá.
Je to tak, je ale potřeba v tom rozlišovat. Můžeme si to před-
stavit jako schodiště. Na první schůdek by vykročila skoro 
celá česká populace: tam stačí jenom říct, že ochrana přírody 
a životního prostředí je důležitá a měla by se podporovat. Je 
to obecné přesvědčení zhruba na úrovni tvrzení, že je dů-
ležité být zdravý nebo mít poctivé politiky. Druhý schůdek 
už je zajímavější, ukazuje, kolik občanů aktivně podporuje 
kroky státu při ochraně životního prostředí. A to už se týká 
zhruba dvou třetin populace. To ale dává pořád docela slušný 
bianko šek politické reprezentaci celou řadu opatření udělat. 
Pročetli jsme všechny dostupné průzkumy veřejného mínění 
v oblasti ochrany přírody a životního prostředí za posledních 
11 let a byli jsme překvapeni, u kolika problémů by veřejnost 
tleskala, kdyby český stát začal něco aktivně dělat.

Například?
Řešit špatné hospodaření v českých lesích. Špatné země-
dělské hospodaření. Řešit znečištění ovzduší.

a další schod?
Tam už je ochota lidí dělat něco v osobním životě. A to už 
je vysoký schod, na ten vykročí ještě méně lidí. Třeba v loň-
ském roce něco dělalo proti změně klimatu podle vlastních 
slov asi 38 procent Čechů. A to může být ještě nadsazené. 
Když se lidí zeptáme na rovinu, jestli by byli ochotni kvůli 
ochraně životního prostředí platit vyšší ceny nebo daně, 
případně snížit svou životní úroveň, tak to procento ochot-
ných vychází na 15, maximálně 25 procent. Jinými slovy, 
přírodu mají rádi v podstatě všichni, nicméně dělat něco 
pro ochranu životního prostředí je ochotno výrazně menší 
procento. Většina Čechů přitom souhlasí s tvrzením, že po-

kud by dnešní přístup k ži-
votnímu prostředí nadále 
pokračoval, ve velmi brzké 
době přijde katastrofa.

Tady ale zjevně něco ne-
funguje. Lidé tedy vědí, 
že problém existuje, 
věří tomu, že je ohro-
žuje, a přesto nejsou 
ochotni nic dělat? Jak je 
to možné?
To není, že by nedělali nic, 
Češi jsou například špič-
koví třídiči odpadu. Také 
jsou poměrně vepředu 
v  tom, jak málo vyhazují 

n
Změna klimatu 
je z hlediska 
psychiky 
neskonale 
komplikovanější 
problém než 
„rozbila se 
mi pračka“ či 
„vyhazují mě 
z práce“.
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jídlo a využívají různé zbytky. Ale ve věcech, které by po-
hnuly situací výrazně, třeba v občanské angažovanosti, pa-
tří v Evropské unii mezi poslední.

Změnu klimatu ale třídění odpadků asi úplně ne-
vyřeší. Je změna klimatu nějak specifický, a proto 
obtížně řešitelný problém?

Je totálně specifický, z pohledu psychologie je to vlastně 
považováno za dokonalý souběh všech různých překážek, 
které je nutné překonat. Problém všech problémů.

Co nám brání se právě s touhle klíčovou věcí vy-
rovnat?

No, je toho opravdu hodně. Tohle není problém typu „roz-
bila se mi pračka“ nebo „chtějí mě vyhodit z práce“. Změna 
klimatu je z hlediska lidské psychiky ještě neskonale kom-
plikovanější. Začíná to třeba tím, že je v podstatě nevi-
ditelná. Odpadky vidíme, „přilepit“ klimatickou změnu 
na konkrétní jev je ale strašně obtížné. Lidé jsou ovšem 
vizuální bytosti, mluví se dokonce o „vizuální závislosti“. 
A mnozí jsou přesvědčeni, že situace by vypadala úplně ji-
nak, kdyby skleníkové plyny nebyly průhledné, ale třeba 
fialové. To bychom nestrpěli.

Tedy co oči nevidí… a tak dále.
Přesně tak. Druhá věc je, že změna probíhá pomalu. Není to 
nic dramatického, jako když vám bouchne chemička. To je 
pak katastrofa, kterou všichni řeší. Změna klimatu ve srov-
nání s tím probíhá vlastně pomalu, průběžně, nenápadně.

Takže to spíš než jako skutečný problém zní jako 
teorie?

Když to srovnáme například s odpadky, tak ano, protože 
kde si na klimatickou změnu můžu přímo sáhnout, kde 
můžu ukázat prstem: Tohle je změna klimatu? To souvisí 
i s problémem vzdálenosti. Pro mnoho Čechů je klimatická 
změna něco, co se odehrává jinde nebo jiným lidem. Topí 
se lední medvědi, potápějí se tichomořské ostrovy, tají le-
dovce, které u nás beztak nejsou, případně se předpokládá, 
že to ovlivní další generace. I náš průzkum z roku 2015 uka-
zuje, že většina Čechů je stále přesvědčena, že je to změna, 
která nedopadne na ně. Dopadne na svět, zvířata, rostliny, 
následující generace. 

V odpovědích na otázku, zda zasáhne je osobně, jejich 
kraj, rodinu, jdou ale procenta rychle dolů. V psychologii se 
tomuto jevu říká „srovnávací optimismus“, lidé automaticky 
podceňují nebezpečí ve vztahu k sobě samým. Je to způ-
sob obrany před úzkostí. Podobně jako si nepřipouštíme, 
že skoro na každého z nás vychází ve stáří nějaký ten in-
farkt, rakovina nebo něco podobného. Navíc hrozbu změny 
klimatu nezakoušíme přímo, ale především skrze média.

a to je problém?
Média mají svůj způsob vyprávění, které není věrnou ko-
pií reality, zrcadlí se v něm trendy, témata, zájmy vydava-
tele, inzerentů, politických skupin. Změna klimatu je slo-
žité téma, a ne všechna média jsou motivovaná přinášet tu 

zprávu tak, jak ji vědci po-
pisují. A třeba o snižování 
biodiverzity, které před-
stavuje podle vědců při-
nejmenším stejně závažný 
problém jako změna kli-
matu, se v médiích mluví 
a  píše osmkrát méně. 
U problému tak celoplane-
tárního významu to může 
znít absurdně, ale důvo-
dem je zřejmě také to, že 
zatímco Mezivládní panel 
pro klimatickou změnu je 
tu 31 let, Mezivládní panel 
OSN pro biodiverzitu exis-
tuje teprve od  roku 2012 
a svou mediální pozornost 
si musí teprve získávat.

Možná taky člověk nechce slyšet zase další katas-
trofickou zprávu.

Tím se dostáváme k další rovině. Čím více lidem dras-
ticky líčíte přicházející apokalypsu a čím méně je jasné, 
jak to konkrétně řešit a vyřešit, tím více před tím budou 
lidé zavírat oči. Je to, jako by vám někdo řekl, že máte ně-
jaký druh rakoviny, na který v současnosti neexistuje skoro 
žádná léčba. Jednou z nejobvyklejších reakcí bude to po-
přít, vytěsnit – prostě zkusit žít, jako by se nic nedělo, as-
poň dokud to jde.

Na nebezpečí přece člověk normálně reaguje…
Ale důležitá je ta druhá podmínka. Pokud pro určitý pro-
blém známe aspoň trochu použitelné řešení, tak to může 
být mobilizující. Ale pokud máte něco, co všichni popisují 
jako zásadní ohrožení pro Zemi, ale přitom ta řešení jsou 
buď bezzubá, nebo jsou naopak naprosto nepředstavitelná, 
tak je to úplně jiná situace. 

Takže lidé informace mají, ale prostě strkají 
hlavu do písku?

Ano. Ale ona to není úplně vědomá reakce. Běžně zavíráme 
oči před celou řadou problémů, které neumíme vyřešit. Pro 
člověka jsou ideální problémy střední závažnosti – ty ho 
dostatečně motivují k tomu, aby je řešil, ale nevyvolávají 
ochromující strach z toho, co mohou způsobit. A klima-
tická změna je obrovská hrozba.

Vy jste v jedné přednášce líčil pozoruhodné zjiš-
tění, že ve Spojených státech, kde je změna kli-
matu velmi politickým tématem, se v průzku-
mech ukazuje, že čím vzdělanější demokrat, tím 
větší přesvědčení, že je se situací potřeba něco 
udělat, čím vzdělanější republikán, tím silnější 
popírač, který nevěří, že vůbec změna existuje. 
Není to tedy zjevně ani otázka vzdělání nebo in-
teligence.

jan krajHanZL (40)
sociální psycholog, speciali-
zuje se na ekopsychologii a ko-
munikaci s veřejností. Vyučuje 
na katedře environmentálních 
studií masarykovy univerzity 
v brně. je autorem či spoluau-
torem řady výzkumů veřejného 
mínění nejen v environmentální 
oblasti. napsal monografii Psy-
chologie vztahu k přírodě a ži-
votnímu prostředí a  společně 
s kolegy knihu Vztah české ve-
řejnosti k  přírodě a  životnímu 
prostředí. má rodinu, syna 
a v blízké době se těší na na-
rození dcery.
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To tedy není. Klimatická změna nenápadně konfrontuje 
naši identitu, náš obraz světa. Čtete si o ní v novinách, a na-
jednou nevíte, jestli se vám splní váš sen, že s úsměvem 
a obklopeni vnoučaty pokojně zestárnete na chalupě. Na-
bízí to náhle úplně jiný obraz budoucnosti. A konfrontuje 
to také světonázor mnoha lidí, například že se budeme mít 
pořád lépe a lépe, nebo že volný trh všechno vyřeší. A to 
je tak strašně nepříjemné, že lidé často radši použijí inte-
lekt k tomu, aby zastavili proud nepříjemných emocí, a ni-
koli aby změnili vnější realitu. Důležité je hledat vyprávění 
o klimatické změně, ve kterých si většina veřejnosti najde 
něco, co bude s jejich pohledem na svět rezonovat. Víc než 
rozumu se to týká životních hodnot.

Jak vlastně lidé používají rozum? Osvícenská 
představa pracuje s ideálem, že si na základě objek-
tivních informací zformujeme názor a potom bu-
deme na jeho základě jednat. Tohle zní dost jinak.

Stojí za  zmínku Daniel Kahneman, jediný psycholog, 
který získal Nobelovu cenu. Dostal ji za sérii experimentů, 
v nichž popsal řadu limitů lidské racionality. Ukazuje, že 
v málokteré oblasti se lidé rozhodují tak racionálně, jak by-
chom si představovali. Často používáme racionalitu spíše 
jako nástroj „racionalizace“, bráníme s její pomocí svoje po-
stoje a svůj obraz světa, svoje často iracionální rozhodnutí. 
Přesně tak to zjevně dělají i demokraté a republikáni – čím 
jsou intelektuálně šikovnější, tím účinněji brání vlastní po-
zice. Výzkumy v tomto směru se dělají od sedmdesátých let 
a ukazují, že přesvědčení, že znalosti mění lidské postoje 
a ty zase dál mění lidské chování, je naivní, že to takhle 
prostě nefunguje.

Na tom ale stojí spousta optimismu a víry v po-
krok.

Ano, a také spousta programů školní protidrogové pre-
vence. Ale takhle to opravdu nefunguje. Vědí to v reklamě 
– kdy jste naposled viděl reklamu, která vám nabízela věcné 
a relevantní informace? Vědí to v politickém marketingu, ta 
nejúspěšnější strana u nás se v tom vyzná rozhodně. A když 
se poctivě zamyslíme nad svým životem, přiznáme si to 
také. Kdyby informace vedly k racionálním rozhodnutím, 
tak už na světě dávno nejsou žádní kuřáci, žádní lidé tr-
pící přejídáním, nikdo, kdo by nedodržoval zdravou živo-
tosprávu. A to jde o věci, které ovlivňujeme jen my sami 
a které se týkají našeho zdraví.

To je ale hrozně pesimistický obraz. Není to 
vlastně taky jenom výmluva, která zbavuje lidi 
i nás samé odpovědnosti? Člověk rázem vypadá 
jako třtina, která se klátí ve větru a ještě sama 
sobě inteligentně vysvětluje, proč se klátí.

Mně to přijde jako pravdivý obraz. Jsem sociální psycholog. 
Snažím se brát lidi takové, jací jsou. Vlastně je to úlevné, 
člověk pak zhruba ví, co má třeba ve vztahu k různým spo-
lečenským tématům očekávat. Ale nikdo netvrdí, že nejsme 
někdy schopni postupovat analyticky, vyhodnocovat různé 
varianty, porovnávat jejich výhody a nevýhody. Ale děje se 

to za určitých specifických okolností, je to pro nás energe-
ticky velmi náročné, vyčerpává nás to. Není to zdaleka tak 
běžný způsob využívání inteligence, jak si představujeme.

nabÍDnoUt VIZI
Co z toho tedy plyne, když se vrátíme k otázce 
změny klimatu? Poslední dobou vychází stále 
drsnější varování před tím, co nám hrozí. Nastar-
tuje to lidstvo k velké změně?

Víte, co je ještě jeden problém? Že klimatická změna je 
vlastně hrozně nespravedlivá. Vy se můžete strašně snažit 
změnit svůj život, dokonce i vaše země se může strašně sna-
žit. A ono vás to před důsledky stejně vůbec neochrání, pro-
tože někde na opačné straně planety se nesnaží a vy s tím 
nemůžete nic dělat. Na rozdíl od zdravé životosprávy, kte-
rou ani tak většina lidí nedodržuje, v případě klimatické 
změny neexistuje přímá vazba mezi vaším úsilím a tím, co 
vám to přinese. Takže vaše vlastní úsilí je v tomto případě 
postaveno na poměrně radikálním altruismu, který si vů-
bec nedělá nároky na odměnu. Pokud se stejně nezapojí 
i ostatní, tak sucha a povodně vás doběhnou úplně stejně 
jako ty, kteří neudělali ani ň. 

A k vaší otázce. Politici se většinou rozhoupou ve chvíli, 
kdy to požaduje veřejnost. V Praze se teď díky protestům 
Fridays for Future a Extinction Rebellion dávají věci do po-
hybu, Praha 7 vyhlásila koncem května klimatickou nouzi 
a pražský magistrát má v červnu následovat. Pro velkou 
změnu celé politiky ale bude klíčové, jestli se českému kli-
matickému hnutí podaří získat na svoji stranu širší veřejnost.

a jak se to dá udělat, když stojí v cestě tolik pře-
kážek?

Je důležité si uvědomit, že nejsme v době před 15–20 lety, 
o změně klimatu a jeho řešeních víme mnohem více. Už 
například nemá smysl vést v médiích nekonečné debaty 
s lidmi, kteří změnu popírají. To je plýtvání silami, věda 
je v tomto bodě prostě neprůstřelná. Je potřeba se bavit ne 
o tom, zda máme problém, ale co s ním.

Také už není možné lidem říkat, že mohou planetu za-
chránit ze svých domácností sérií malých kroků, vyměňo-
váním žárovek a podobně. To klima nezachrání, z hlediska 

emisí to neupočítáte. Když 
si vezmete, kolik CO2 vy-
produkují uhelné elek-
trárny Počerady a  Chva-
letice, tak je to ekvivalent 
veškeré individuální auto-
mobilové dopravy v České 
republice. Takže je opravdu 
důležitější lidi mobilizovat 
k uzavření těchto elektrá-
ren než jim vyčítat, že ně-
kde kousek popojeli au-
tem.  S  tím někdy souvisí 
přehnaný technooptimi-
smus, tedy všechno vyře-
šíme technologicky. Tak 

S klimatickou 
změnou je 
to podobné. 
Možná by 
lidé měli být 
rozumnější. 
Možná by měli 
být víc Mirkové 
Dušínové. Ale 
prostě nejsou.  
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snadné to nebude, náš život se doopravdy promění, ener-
gie už nikdy nebudou tak dostupné jako dnes. 

Takže na našem úsilí moc nesejde?
Sám jsem vegetarián, nemáme auto, už 13 let jsem kvůli 
změně klimatu neletěl letadlem. Věřím, že to má smysl. Je 
to signál, který člověk jako občan a spotřebitel vysílá poli-
tikům a firmám. Zároveň vím, že z domácnosti klima ni-
kdo nezachrání. Důležitá je politika, rozhodnutí státu. Jak 
nastaví pravidla znečišťovatelům a jak podpoří alternativy. 
Do čeho bude sám investovat. Jak každému z nás usnadní, 
nebo naopak zkomplikuje šetrné chování ke klimatu v do-
mácnosti.

Tedy přece jenom „bude hůř“?
Nebezpečí je, že lidé, kterým je z toho hodně smutno 
a třeba toho i hodně vědí, někdy strašně tlačí na pilu. Už 
jsme si říkali, že od drastického popisu budoucnosti vět-
šinou lidé odvrátí zrak, pokud není nabídnuto aspoň tro-
chu použitelné řešení. Šířit kolem sebe paniku bez ná-
znaku inteligentních řešení je krátkozraká taktika. Má 

sice dobrou šanci bodovat mediálně, ale malou šanci zís-
kat na stranu klimatického hnutí širší, dosud nepřesvěd-
čenou veřejnost. 

Nejsou ale probíhající demonstrace důkazem, že 
to funguje?

Hodně držím palce studentským demonstracím Fridays for 
Future. Když se ale podívám na další iniciativy, tak určitě 
neplatí, že čím drastičtěji budeme lidem o budoucnosti vy-
právět, tím víc lidí přesvědčíme. Podobně drsnou rétoriku 
zkouší desítky let hnutí za práva zvířat. Ukazují lidem hro-
zivé záběry z velkochovů. Kdyby to fungovalo, už bychom 
všichni museli být vegetariáni nebo vegani. Překážka není 
v tom, že by lidé měli málo soucitu se zvířaty. Tam je zby-
tečné tlačit. Potíž je v tom, že je pro ně nepředstavitelné, 
že by maso přestali jíst.

Vždyť je to docela snadné.
Ano? Zkuste si to představit. Když chcete škrtnout z jídel-
níčku maso, najednou nevíte, co vařit. Jak to vařit. A kde to 
koupit. A bojíte se, že vám to nebude chutnat. Nebo že to 
není zdravé. Pokud chce někdo pomoct lidem k omezování 
masa, potřebuje je přes tyto překážky provést. Od vraž-
děných zvířat většina lidí jenom odvrátí oči. Stejně jako 
spousta lidí nepřestane kouřit, když jim dáte na každou 
krabičku morbidní fotografie orgánů zničených kouřením. 
A s klimatickou změnou je to podobné. Možná by lidé měli 
být rozumnější. Možná by měli být víc Mirkové Dušínové. 
Ale prostě nejsou. Nemůžeme je vyměnit. Pokud chce envi-
ronmentální hnutí získat širokou veřejnost na svou stranu, 
tak je musí umět oslovit takové, jací jsou.

Takže temné vize budoucnosti nám nepomohou?
Zcela jistě ne. To už máme vyzkoušené, a je na to také 
spousta výzkumů. 

a co tedy vlastně dělat?
První věc je mluvit o budoucnosti naprosto věcně, fak-
ticky, popisovat ji klidným hlasem. Ta fakta přece znějí 
dost temně sama o sobě. Představte si, že máte doktora, 
který na vás v ordinaci začne hystericky ječet: „To srdce je 
na odpis! Málo jste se léčil! Už jste prakticky mrtvý! Roz-
lučte se s rodinou, sepište závěť, objednejte si hrob!“ A dru-
hého, který vám klidným hlasem říká: „Je mi to opravdu 
líto, situace je vážná, teď je potřeba to začít řešit, pokud ne, 
do dvou let se pravděpodobně stane tohle, do pěti let to-
hleto. Zvažte, co byste pro to mohl udělat.“ Ke komu bu-
dete radši chodit? A to mluvíme o lékařích, které lidé musejí 
navštěvovat – klimatické aktivisty si mohou lidé v televizi 
přepnout, nebo prostě otočit na další stránku.

a řešení?
Potřebujeme kompetentní, expertní scénáře. Fakt by se ne-
mělo stávat, aby někdo prosazoval cíl, že do roku 2025 bu-
deme mít bezuhlíkovou ekonomiku ( jako se to děje v případě 
Extinction Rebellion, jež nedávno vyvolalo sérii demonstrací 
v Londýně, pozn. red.), aniž by mohl doložit, že toho je 
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vůbec možné dosáhnout. V případě Británie by to podle 
jedné studie znamenalo vybudovat 130 tisíc stometrových 
větrných turbín okolo pobřeží. Zkuste to udělat za šest let. 
Nebo změnit za stejně krátkou dobu ekonomický systém. 
Můžeme být odvážní, ale nemůžeme být blázni.

britský autor George Monbiot otvírá jednu svoji 
knihu postřehem, že není možné lidem sebrat 
příběh, kterému věří a který dává jejich životu 
smysl, a nenahradit ho jiným. Je tohle to, co po-
třebujeme? Nový příběh, který nahradí ten o in-
dividuálním blahobytu a rostoucím bohatství?

Já myslím, že ano. Nabídnout vizi je strašně důležité. Byla 
by chyba spoléhat na rétoriku sebeomezování a snižování 
životní úrovně. To přes veřejnost nikdy neprojde. Důležité 
je kromě nevyhnutelných změn v našem životě ukazovat 
na to dobré, co ochrana klimatu přinese. Můžeme se bavit, 
kolik by změna přinesla pracovních míst. Jak by to zmírnilo 
znečištění ovzduší na Ostravsku. Jak by to zlepšilo naše trá-
vení volného času. Přirovnal bych to k obtížné léčbě cho-
roby. Ta vám může také umožnit žít v určitém smyslu lepší 
život, když to zvládnete. Takže jsou to příležitosti, které 
budou pro společnost přínosem, i kdyby se na to, obrazně 
řečeno, Čína vybodla. Že budeme mít tišší města, kde se 
líp žije. Že budeme mít více volného času na rodinu. Nebo 
těsnější sousedské komunity, kde si lidé více pomáhají.

a máme takový příběh?
Řekl bych, že máme dílčí pokusy. Pro spoustu lidí může být 
třeba přitažlivé, že obnovitelné zdroje mohou přinést decen-
tralizaci, že si na své střeše budou vyrábět vlastní energii. 
Ale velký, komplexní příběh zatím skutečně nemáme. Nic-
méně důležité také je, abychom měli hodnověrné, důvěry-
hodné reprezentanty té nové vize. Pokud má mít klimatické 
hnutí naději na úspěch, musí být od počátku budováno jako 
celospolečenské, tedy tak, aby se v něm potkávaly různé po-
litické proudy a společenské skupiny. Inspirací klidně může 
být Charta 77, v níž se spojoval odpor k režimu, ale nebylo 
to vyjádření jedné ideologie, byly tam propojeny všechny 
možné opoziční skupiny. Platilo pravidlo, že mají tři mluvčí: 
zástupce křesťanské opozice, exkomunistů a kulturní opo-
zice. Tohle tady chybí, velmi široká platforma pro lidi zleva 
i zprava, pro konzervativce i liberály.

To zároveň znamená, že je zapotřebí hledat velmi 
kompromisní řešení.

Co nejvíce konsenzuální. Ve Velké Británii zrušili otroc-
tví v 19. století řadou postupných, promyšlených kroků. 
Ve Spojených státech vedla kampaň ve stylu „všechno, nebo 
nic“ k rozdělení společnosti a nakonec k občanské válce. Sa-
mozřejmě, čím budete militantnější a čím více použijete 
ideologických fangliček, tím máte menší šanci, že oslovíte 
širokou veřejnost. Když se ještě jednou vrátím k Chartě 77, 
 ta v roce 1989 vydala Několik vět. To byla první výzva, 
v níž si Charta vytkla za cíl oslovit širší veřejnost. Vytvo-
řila široce přijatelné požadavky, které nežádaly odstoupení 
vlády ani nezpochybňovaly vedoucí úlohu KSČ, ale žádaly 

„jenom“ propuštění politických vězňů a podobně. A to byl 
najednou pro režim velký problém, protože takovou petici 
podepsalo několik desítek tisíc lidí. A režim už to nemohl 
potlačit silou, zvlášť když tam byli podepsáni lidé jako Zde-
něk Svěrák, Rudolf Hrušínský, Hana Zagorová nebo Jiří 
Bartoška. Takže cesta k celospolečenské změně opravdu 
vede přes široké, názorově pluralitní hnutí.

Taková opatrná, měkká cesta?
To bych neřekl. Musí to být důrazné. Úspěšné hnutí má 
být věcné a korektní v popisu problémů. Expertní v poža-
davcích, rozhodně odvážné, ale ne naivní a utopické. Musí 
být razantní, určitě jsou pro změnu statu quo akce v ulicích: 
demonstrace, petice nebo třeba blokády těch, kteří jsou nej-
většími producenty CO2 a odmítají to řešit. Ale zároveň je 
tam ta široká společenská koalice. Veřejnost je zapotřebí 
důsledně brát jako spojence, nikoli jako školáčky, které bu-
deme kárat za to, jakým způsobem žijí. Protože politická 
změna je důležitější než chování domácnosti, a bez podpory 
široké veřejnosti k politické změně nedojde.

Na čem by „nový příběh“ šlo stavět?
Z průzkumů, které jsme studovali a sami dělali, vyplývá, že 
Češi jsou opravdu takoví chataři a chalupáři. Máme silný 
vztah k přírodě a ke krajině, cítíme tu nostalgii jako Rudolf 
Hrušínský, když se ve Vesničko má středisková kochá kraji-
nou. K tomu bych přidal lásku ke zvířatům, vzpomenu si 
na Martu Kubišovou se Zdeňkem Srstkou v pořadu Chcete 
mě?. A pak je tu takový ten obyčejný český svět, kde jsou 
důležitější věci než to materiální a sobecké, kde jde spíš 
o to být mezi svými, s rodinou a kamarády, na nic si ne-
hrát, někam patřit. 

Když sem v devadesátkách přicházel dravý kapitalismus, 
část lidí se mu posmívala, už je sice nebavily socialistické 
prázdné regály, ale věděli, že peníze nejsou všechno. Pro 
takovou českou náturu by stálo za to udělat velkou kam-
paň za českou krajinu. Takovou pro všechny, ať už volí 
Babiše, Zemana nebo kohokoli jiného, pro všechny, kte-
rým je líto, jak z krajiny jejich dětství ubývají babočky, 
skřivani a koroptve. Měla by vypadat trochu jako Svě-
rákovy filmy, trochu jako reklama na české brambůrky, 

sušenky a pivo. Aby to lidi 
bralo za srdce, ale taky aby 
je to zdvihlo z gauče. Aby 
o tom psala média, a nako-
nec se k tomu pod tlakem 
museli vyjádřit všichni 
politici. Protože jak uka-
zují nejen naše výzkumy, 
ochrana přírody má mezi 
obyčejnými lidmi obrovský 
nevyužitý potenciál. Stačí 
v nich začít probouzet to, 
co v  sobě už dávno mají 
skryté: že máme českou 
krajinu rádi, že ji nedáme 
a že ji budeme bránit. X

Veřejnost 
je zapotřebí 
důsledně brát 
jako spojence, 
nikoli jako 
školáčky, které 
budeme kárat 
za to, jakým 
způsobem žijí.
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Zveme vás na výlet po skrytých nebo
už zapomenutých tajemstvích milova-
ného hlavního města Prahy.

Nelidské zlo, jímž musely projít milio-

ny lidí v koncentračních táborech, oči-

ma naivního chlapce.

Kniha poeticky vysvětluje epitafy, zna-

ky a symboly, židovský způsob pohřbí-

vání i tajemné verše na náhrobcích.

Dva bratři dali slib umírajícímu otci,
že uchrání svůj majetek proti všem.
Může takový závazek odolat mašiné-
riím totalitních režimů?

Unikátní vzpomínka na časopis Stu-
dent, jehož reportáž z mnichovské
Svobodné Evropy se stala poslední
záminkou pro vstup sovětských vojsk.

Encyklopedie, která představuje celou stovku
„míst paměti“, spjatých s velkými dějinami zemí
Koruny české.

Koupíte na www.grada.cz nebo v každém knihkupectví.
RS007711
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Mám před sebou ještě 
hodně práce
Zdena Mašínová je kultivovaná 
a velmi vlídná dáma obdařená 
humorem, současně ale zásadová 
a nekompromisní ve svých názorech, 
ostatně jako celá rodina Mašínů. To 
bylo trnem v oku jak nacistickému, 
tak komunistickému režimu; 
oběma byli Mašínové perzekvováni, 
vězněni a vražděni, ale také třeba 
za normalizace udáváni „obyčejnými“ 
sousedy. „Nikomu nic nevyčítám, to 
si každý musí srovnat sám se svým 
svědomím,“ říká Zdena Mašínová.
katEŘ I na máZ DroVá
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a politické scéně je poslední dobou rušno. a ne-
jen na politické scéně, rušno začíná být také 
na náměstích. Co tomu říkáte?

My jsme si s manželem už před třiceti lety, kdy jsme cho-
dili s nadšením na revoluční Václavák, říkali, že bude za-
jímavé sledovat, jak se to tady bude vyvíjet. Můj muž me-
zitím zemřel, ale potvrzuje se naše tehdejší přesvědčení, že 
tím, že se to celé udělalo takzvaně sametově a komunisté 
nejen že nebyli potrestáni za své zločiny, ale jejich stranu 
nechala polistopadová garnitura sedět v parlamentu, to vy-
ústilo v dnešní skutečnost, že máme ministerského před-
sedu s minulostí estébáka.

Takže žádná tlustá bílá čára, odpuštění...
Ne. Zločin je zločin a ten má být vždycky potrestán. Ne-
myslím nějaké popravy a podobně, ale tady nikdo nebyl 
potrestán ani symbolicky. Jak se potom může společnost 
a další generace kultivovat, jít dál, když se tyhle věci pře-
cházejí? Já se třeba nemůžu modlit „odpusť nám naše viny, 
jakož i my odpouštíme…“, v kostele tyto věty nedokážu 
vypustit z úst. Prostě nemůžu, kvůli tomu, co udělali mojí 
mamince, jak se chovali k bratrům...

Denně si vzpomenu na jeden tehdejší mítink na Václav-
ském náměstí, kdy jsme se s mužem nachomýtli ke sku-
pince, kde řečnila nějaká postava. Přišli jsme blíž a ejhle, 
on to byl mladý pan Grebeníček, který zrovna plamenně 
vykřikoval: „My máme času dost!“ Dnes už je velmi zře-
telné, co těmi slovy myslel, bohužel vidíme to na kaž-
dém kroku. Jsem třiatřicátý ročník a něco jsem už zažila, 
ale musím říct, že oni ti bolševici byli vždycky pár kroků 
napřed, to tedy klobouk dolů. Někdy si říkám, když to 
tak sleduji, že je čas se na celou politiku už vykašlat, mí-
vám toho marasmu, kterým jsme obklopeni, opravdu plné 
zuby. Ale nakonec mi to stejně nedá, protože hlavně to, 
co se děje nyní, mi velmi připomíná osmačtyřicátý rok. 
Ten měl také takový plíživý nástup. Proto jsem nesmírně 
ráda, že se společnost konečně zmátořila a vyšla do ulic. 
A mám radost z toho, že jsou na těch demonstracích vi-
dět mladí lidé.

Zajímá se mladá generace o politiku dost?
Myslím, že se to začíná zlepšovat. Vím to z vlastní zkuše-
nosti, v poslední době se na mě totiž čím dál častěji obrací 
někdo z mladých, zda bych se zúčastnila různých jejich 
setkání a něco tam řekla, teď jsem byla například v Brně. 

Je opravdu znát, že se zvedá jejich zájem o minulost a že 
chtějí slyšet, co se tady v téhle zemi dělo.

Čím myslíte, že to je?
Nevím, nejspíš se nikdo s nimi o tom moc nebaví, ani 
doma, ani ve škole. Já nestojím o žádnou popularitu, ale 
o svých zkušenostech jsem ochotná mluvit hlavně proto, že 
vidím, jaký to tady bere směr. A to, že budu právě mladým 
lidem připomínat, jak krutí komunisté byli, je minimum, 
co můžu udělat, aby se na to nezapomnělo ani v budoucnu. 
Další generace si určitě zaslouží, aby nemusely prožít to co 
my. Aby měly snesitelný život a v Evropě určité postavení.

Vy se cítíte být více Češkou, nebo Evropankou?
Víte, my jsme byli velice vlastenecká rodina. Ne naciona-
listická, ale vlastenecká, a od toho pocházejí mé postoje, 
kterými se řídím celý život. Na vlastenectví ostatně vznikl 
odboj jak mého otce, tak mých bratrů. A jako správná vlas-
tenka cítím, že Evropa je v každém případě naše záchrana. 
Proto všem říkám, jak důležité je chodit i k evropským vol-
bám. A neskutečně mě rozčilují bláboly o evropské nad-
vládě a nutnosti národního státu, které vedou všichni ti 
Klausové a podobné party. To se pak stydím za to, že jsem 
Češka. Prosím vás, copak desetimilionová parcela upro-
střed Evropy může dělat jenom svoji vlastní politiku? Jak 
vůbec někdo může vypouštět takovéhle nesmysly, po těch 
desítkách let, které jsme tady zažili? Tohle mi opravdu 
hlava nebere.

aby Z nás byLI DobŘÍ LIDé
Jste ve svém věku a životě plném dramat obdivu-
hodně vitální...

Já jsem měla stoletou babičku, víte? Mně když řeknou, 
že tady budu také do sta let, tak se směju, že je to zlomy-
slnost, že to radši opravdu ne. No a s tou vitalitou, ob-
čas mě zlobí nohy, narodila jsem se totiž s vrozenou va-
dou končetin, s nedovyvinutými klouby. Rodičům tehdy 
řekli, že se musí smířit s tím, že nikdy nebudu chodit, že 
budu na vozíku. Maminka se s tím ale nesmířila a nohy 
mi nakonec zachránil jistý profesor Springer, prý když mě 
k němu přivedli, tak se na mě podíval a řekl: „Do osm-

nácti bude tancovat.“ 
Od dvou let jsem pak ab-
solvovala šestnáct chirur-
gických zákroků, na orto-
pedickém oddělení jsem 
strávila s přestávkami ně-
kolik let, v jedenácti jsem 
začala samostatně chodit 
a v osmnácti už skutečně 
tancovala. Mašínové toho 
vždycky hodně vydrželi, 
museli čelit psychickému 
i fyzickému teroru, a nikdy 
se nenechali zlomit. Takže 
to, že mě občas pobolívají 
nohy, se dá celkem přežít.

Přišli jsme blíž 
a ejhle, on to 
byl mladý pan 
Grebeníček, 
který zrovna 
plamenně 
vykřikoval: „My 
máme času 
dost!“

n
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Obec Lošany, letecký 
snímek pořízení 

kpt. Ctiborem Novákem  
v roce 1932.

Josef Mašín 
st., z období 
před začátkem 
války.

Pohlednice zaslaná z Poděbrad v únoru 1944 Ctiboru 
Novákovi do káznice v Siegburgu. Zleva Zdena Mašínová 
ml. babička Emma Nováková a Zdena Mašinová st., za nimi 
vlevo Josef a Ctirad.

Zdena Mašínová ml., 1959
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Fotografie z rodinného 
archivu Zdeny Mašínové 

byly publikovány v její 
autobiografické knize 

Čtyři české osudy. 
Tragický úděl rodiny 

Mašínovy, kterou napsala 
spolu se svým manželem 

Rudolfem Martinem.



122

Vaše vitalita je znát i v tom, že se občansky anga-
žujete. Proč vám to pořád stojí za to?

Takhle nás, mě a bratry Ctirada a Josefa, vychovali rodiče 
– nestarat se jen sami o sebe a být dobří lidé. A také se ni-
kdy nestát otroky jakékoli totality. O to jsem se celý život 
snažila. A víte, co je zvláštní? Já jsem si vždycky myslela, 
že to tak musí mít i moji vrstevníci.

Takže jste zklamaná, že tomu tak není.
My jsme žili s mým mužem dost izolovaně, nebylo moc 
lidí, kterým by se chtělo s námi stýkat, měli strach. Já jsem 
jim to také nijak neusnadnila tím, že jsem si s hrdostí po-
nechala příjmení Mašínová. Ale byla jsem v šoku, po roce 
1989, když se otevřely estébácké archivy, kolik lidí na nás 
donášelo, i třeba sousedé z domu, kde jsme bydleli.

Proč myslíte, že to dělali?
Atmosféra strachu je základem každé totality. Všichni 
máme v sobě zakódovaný určitý druh sobectví, který se 
strachem může aktivovat a kvůli němuž selháváme. Já ni-
koho neodsuzuji, to si musí každý vyřešit se svým svědo-
mím, kam až může zajít. Já jsem žila jiný život a svědomí 
mám díky tomu čisté.

Vy sama jste strach opravdu nikdy nepocítila? 
Při gestapáckých domovních prohlídkách doma 
v Poděbradech, když hledali otce, z toho, že ma-
minku poslali do Terezína, z komunistického vě-
zení, kterým jste si prošla a kde také zemřela vaše 
maminka...

Vím, že to bude znít hloupě, ale mě vždycky ta otázka pře-
kvapí. Možná jsme my Mašínové proti strachu vybaveni 
nějak geneticky.

Lidé selhávají také kvůli dětem. Potom je to tak 
nějak lidsky pochopitelné.

Jednou si mě pozvali do Senátu na diskusi a padaly různé 
otázky. Jedna z nich byla, zda jsme někdy my, sourozenci, 
nezazlívali otci, že šel do odboje, když měl tři děti. Já jsem 
zůstala úplně paf, protože do odboje šel přece právě proto, 
že měl tři děti. Kvůli naší budoucnosti.

běŽtE Do ĎábLIC
Skoro třicet let jste bojovala o navrácení rodo-
vého statku v Lošanech, před časem Ústavní 
soud s konečnou platností rozhodl ve prospěch 
vás a vašich bratrů. a stejně dlouhou dobu jste 
se snažila o vyzvednutí ostatků vaší maminky 
z hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově, 
na jaře jste se pak nakonec s pražským magist-
rátem na exhumaci dohodla. Máte pocit vítěz-
ství? Nebo spíš únavy, že se to všechno vleklo tak 
dlouho?

Lošanský statek převedl otec na moje bratry a ideální podíl 
na mě v době, kdy se kolem jejich tříkrálové skupiny začal 
uzavírat kruh nacistů, věděli, že nejspíš nepřežijí. A otci 
bylo jasné, že statek by byl zkonfiskován, nicméně poda-

řilo se sehnat jednoho statečného notáře a majetek na nás 
přepsat. Když otce dostali, tak první, co náckové udělali, 
bylo, že jeli do Lošan statek ukrást. A představte si, že 
když zjistili, že v pozemkových knihách není majitelem 
Josef Mašín starší, ale jeho tři děti, tak od toho šli. To ko-
munisté v padesátých letech jej bez mrknutí oka ukradli 
doopravdy a udělali z něj státní statek.

Po devadesátém se návrat zasekl kvůli tomu, že já měla 
na Lošanech ideální podíl, ale většina byla na Ctirada a Jo-
sefa, kteří si však odmítli kvůli statku žádat o navrácení 
občanství. Viděli to jasně – komouši nám statek sprostě 
ukradli, takže by se nám měl prostě vrátit, ať má kdo ob-
čanství jakékoli. Soudy se vlekly, několikrát jsme je prohráli, 
nakonec padlo rozhodnutí Ústavního soudu. Já byla rozhod-
nutá, pokud by se Ústavní soud vyslovil v náš neprospěch, 

že s tím půjdu až do Štras-
burku. To se naštěstí ne-
stalo, takže na únavu není 
čas, čeká mě ještě strašně 
moc práce.

Jaké jsou s Lošany plány?
Představte si, v  zahradě 
statku stál dvě stě let starý 
jasan a  dva dny po  roz-
sudku Ústavního soudu mi 
najednou odtamtud volali, 
že mám strom na  střeše 
domu. V  úplném bezvě-
tří, zničehonic se rozštípl 
na dvě půlky. Říkala jsem 
si, že je to nějaké znamení 
jít od toho...

Samozřejmě jsem ale 
od  toho nešla. A  co se 
plánů týče, chtěla bych 
tam vybudovat památník 
tří československých od-
bojů, takovou paměť na-
šich dějin. Hodně lidí se 
v  tom angažuje, dobro-
volníci pomáhali vyčistit 
pozemky od náletů, jed-
náme se skauty, pomoc 
mi nabídla katedra archi-
tektury ČVUT a studenti 
udělali výtečné projekty, 
teď na jaře byla na škole 
vernisáž jejich prací. 
Také byl založen spolek 
Mašínův statek, protože 
nás čeká ještě hodně slo-
žité administrativy, vy-
běhávání různých povo-
lení a podobně, a důležitý 
bude také samozřejmě 
rozpočet.

ZDEna mašÍnoVá (85)
nejmladší ze tří dětí legionáře a 
generálmajora prvorepublikové 
československé armády josefa 
mašína a člena odbojové sku-
piny tři králové. její otec byl za 
ilegální činnost nacisty popra-
ven. maminka Zdena mašínová 
vystudovala jako první žena u nás 
obor zeměměřictví na ČVUt, za 
války byla vězněna nacisty a po-
slána do terezína; za odbojovou 
činnost synů Ctirada a josefa ji 
komunisté odsoudili ve vykon-
struovaném procesu za vele-
zradu, ve vězení zemřela. Vězněn 
a nacisty popraven byl také strýc 
Zdeny mašínové Ctibor. její bra-
tři, Ctirad a josef, byli členy pro-
tikomunistické odbojové skupiny. 
V roce 1953 se prostříleli do Zá-
padního berlína, kde se hodlali 
přidat k americké armádě a bo-
jovat proti komunistům; život byli 
nuceni strávit v emigraci.

Zdena mašínová byla v roce 
1953 zatčena a několik měsíců 
strávila na samotce, po pro-
puštění byla režimem perzekvo-
vána. ač vystudovala zdravotnic-
kou školu, živit se mohla pouze 
jako myčka laboratorního skla. 
Provdala se za rudolfa mar-
tina, rozhodla se nemít děti. Po 
roce 1989 se intenzivně věnovala 
snaze o rehabilitaci svých rodičů 
a strýce, návrat rodového statku 
v Lošanech a vyzvednutí a dů-
stojné uložení ostatků své matky 
z hromadného hrobu v Ďáblicích.
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a k tomu řešíte i Ďáblice, s radnicí jste se do-
hodla, sešla se expertní skupina, jedná se o tom, 
jak postupovat.

Vyzvednutí ostatků mojí maminky z  šachty masového 
hrobu byla jedna z mých hlavních myšlenek ihned v de-
vadesátém roce, protože jsem jako jedna z mála pozůsta-
lých měla štěstí se dozvědět, kam přesně byly ostatky ho-
zeny. Když totiž maminka v roce 1956 ve vězení umřela, 
protože ji těžce nemocnou nechali několik měsíců v kobce 
na holé podlaze bez pomoci, tak když to mně a babičce 
přijeli estébáci o půlnoci sadisticky sdělit, rozjela jsem se 
do Prahy vyzvednout její ostatky. V pankrácké věznici mi 
nic nechtěli říct, poslali mě do Hybernské ulice na ředitel-
ství policie, ale ani tam jsem se nic nedozvěděla, nedostala 
jsem se ani přes vrátnici. A pak se stalo něco – je to přes 
šedesát let, ale mám to pořád v živé paměti –, co si dodnes 
nedovedu vysvětlit. Když jsem bezradně vyšla z té budovy 
na chodník, někdo kolem mě prošel a přes rameno mi po-
šeptal: „Běžte do Ďáblic.“

kdo to byl?
Nevím, možná někdo od policie, někdo, kdo slyšel, jak se 
ptám na té vrátnici, a chtěl mi pomoci. Jela jsem do Ďáblic 
a tam mi hrobník řekl, že mi ukáže to místo, kam matku 

pohřbili. Vyvedl mě ven z kanceláře a šli jsme podél zdi až 
k místu, takovému ohromnému smetišti, zasypanému růz-
ným odpadem a listím, část vypadala, že je zasypaná čer-
stvě. A ten člověk mi řekl, že na to místo před třemi dny 
přijelo nákladní auto z Pankráce a vysypalo tam čtyřicet 
jedna dětských ostatků, což byly děti vězeňkyň, a ty dva-
ačtyřicáté že byly mojí matky. Musela jsem slíbit, že o tom 
nikdy nikomu neřeknu. Takže já jsem na hrob matce cho-
dila další roky na smetiště.

Proč se začalo něco dít až nyní?
Po devadesátém k tomu nebyla vůle. Mě pak nadzdvihlo 
ze židle, když se prováděla téměř v utajení exhumace pá-
tera Toufara, úplně to se mnou otřáslo, jak to, že nikomu 
z pozůstalých obětí v masovém hrobu nikdo nic neřekl. 
Hned jsem volala pana arcibiskupa, co to znamená, a on 
mi odpověděl, že místa, kde leží moje maminka, se to ne-
týká. A že páter musí být důstojně pohřbený. To mnou 
otřáslo podruhé – to jako že ostatní oběti by si přály le-
žet na smetišti? Proto jsem se do toho znovu opřela, nejen 
kvůli své mamince, ale také kvůli všem ostatním. Tak nás 
to ostatně učili rodiče – že se nemáme starat jen o své věci 
a že máme být dobří lidé. X

Byt Zdeny Mašínové s bustami Mašínů.
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Chtěl bych hrát  
Péráka a Kafku
Osmnáctiletý Josef Trojan patří 
ke třetí generaci hereckého klanu 
Trojanů a je rozhodnutý v této 
tradici pokračovat. Teď právě 
natáčí s režisérkou Agnieszkou 
Holland – a spolu se svým otcem 
Ivanem Trojanem – životopisný 
film Šarlatán. Příslušnost 
k trojanovskému klanu však s sebou 
přináší i jisté nevýhody. „Je mi jasné, 
že jsem se zatím proslavil spíš jako 
další Trojan,“ říká. „Ale příjmení 
si kvůli tomu měnit nebudu. Je 
jenom na mně, abych v životě něco 
dokázal.“
katEŘ I na máZ DroVá
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etos vám je osmnáct. byl jste volit?
Byl jsem volit, ano.

Takže první volby. Jak to proběhlo?
Když u nás doma doroste nový volič, což se tedy zatím 
stalo jenom jednou, u staršího bráchy Františka, jde s ním 
celá rodina a pak se to jde oslavit do cukrárny. A tomu ce-
lému ještě předchází od rodičů taková menší edukace, co 
má člověk dělat s těmi lístky a tak. Tedy alespoň Franti-
šek ji měl.

Vy jste ji nedostal?
No já na to trochu kašlal, takže když jsem stál za plentou 
s papíry, kterých byla hromada, tak jsem najednou vůbec 
nevěděl, co mám dělat, i když v tom, koho chci volit, jsem 
měl jasno. Zkrátka jsem zazmatkoval. Takže jsem syknul 
na Františka, který stál za vedlejší plentou, aby mi pora-
dil, a nějak jsme to doklepali.

Volby rovná se zmatek, to jsou tedy ty dojmy?
Samozřejmě to byla i emoční záležitost, vzhledem k naší 
minulosti a vzhledem k tomu, že rodiče, kteří mě vycho-
vali, mohli jít k demokratickým volbám až poté, co padl mi-
nulý režim. To jsou věci, o kterých se doma hodně bavíme. 
A musím říct, že když člověk vychází z volební místnosti, 
má – nevím, jak to říct jinak – pocit takového nezaměnitel-
ného občanského zadostiučinění. Navzdory názoru, který 
slýchává, tedy že jeho hlas je jehla v kupce sena.

Natáčíte s agnieszkou Holland životopisný film 
o přírodním léčiteli Janu Mikoláškovi nazvaný 
Šarlatán, který se také dotýká české minulosti. 
Léčil nacistického pohlavára bormanna i komu-
nistického prezidenta Zápotockého! – tak při-
pomínají tuhle postavu novinové titulky. Co jste 
se o něm z natáčení dozvěděl vy? Opravdu dělal 
zázraky?

Já jsem si Mikoláška hodně nastudovával a pořád ještě 
nastudovávám. Zázračný léčitel to byl určitě; šlo o něco 
ojedinělého a zároveň fungujícího. Za tímhle „zázrakem“ 
stála dneska běžná metoda, diagnostika vzorku lidské 
moči – ovšem Mikolášek ji dokázal díky svému nevy-
světlitelnému nadání stanovit pouze očima tak, že si lah-
vičku s močí prohlédl skrze lampu nebo nějaké světlo. 

Během pár vteřin pak určil nemoc a předepsal na léčbu 
konkrétní byliny.

Před jeho domem stála procesí. Měl tak dvě stě pacientů 
denně, víc jich nezvládl, za život mu prošlo pod rukama pět 
a půl milionu lidí, a to číslo není nadsazené; k jeho pacien-
tům patřil Masaryk, Hana Benešová, Max Švabinský, Olga 
Scheinpflugová, ale většinou to byli obyčejní lidé.

Takže mu léčbu věřili. když je člověk nemocný, 
chodí k lékaři jako ke zpovědi – a ne nadarmo se 
asi říká „věř a víra tvá tě uzdraví“.

Myslím si, že když si člověk jde pro pomoc kvůli nemoci, 
je to dokonce citlivější, než kdyby šel ke klasické zpovědi. 
Já hraju postavu Mikoláška zamlada a táta v dospělosti, 
kdy už léčil, a hodně se o tom bavíme i doma. Na jedné 
straně byl „obyčejný“ lékař, který postupoval stejně jako 
všichni ostatní – pacient přišel, on ho vyšetřil, diagnosti-
koval mu chorobu a předepsal byliny. Pak tu ale bylo něco 
jako „třetí oko“, ani on sám nevěděl, proč jím byl obda-
řen. A tahle svým způsobem až spirituální moc měla ur-
čitě vliv na to, že pacienti k němu vzhlíželi a věřili v jeho 
léčbu. Myslím si, že lidé mají tendenci obracet se k těm, 
kdo jsou nějakým způsobem zvláštní. A že když si tahle 
atypičnost s naší „obyčejností“ sednou, může být v lid-
ském konání i nějaké vyšší poselství.

Jak o tom doma debatujete?
Nejdřív jsme měli období, kdy jsme si každý tuhle postavu 
studovali individuálně. Ale jak jsme jejích vlastností, rysů 
a té atypičnosti měli plnou hlavu, začali jsme o tom spolu 
nějak samovolně mluvit. A protože hrajeme stejnou po-
stavu v jiném časovém období, přešli jsme i k té řemesl-
nější stránce – k pohybům, rétorice, která s postupem let 
nemizí.

Co konkrétně?
Třeba pohledy na ruce, které on vnímal jako dar a často si 
je prohlížel. Nebo braní lahvičky s močí do ruky, když se 
chystal k diagnóze, prostě takovéhle detaily; snažili jsme 

se je dělat nějakým způ-
sobem stejně u  mladého 
i dospělého Mikoláška.

Mluvil jste o vyšším po-
selství. Jak se slučuje 
s tím, že prvorepubliko-
vého vlastence a masary-
kovce Mikoláška donu-
tili léčit pohlaváry jak 
nacisté, tak komunisté?
Samozřejmě si lze domýš-
let, že kdyby tehdy Mar-
tina Bormanna nevyléčil, 
možná by zemřel a spousta 
věcí mohla být jinak. Ne-
měl ale příliš na  výběr, 
otázka je, co by se dělo, 

l
Imponují 
mi postavy 
takových těch 
humoristů 
s vážnou tváří, 
kteří vnímají 
svět naprosto 
reálně, ale 
zároveň 
s velkým 
nadhledem.
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Stejná gesta, stejné pohyby. (Josef a Ivan Trojanovi při natáčení Šarlatána)
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si toho načetl strašnou spoustu o příznacích téhle choroby 
a byly naprosto kompatibilní s tím, co se mi děje. Zkrátka 
pustil jsem si to do hlavy a během dvou měsíců se z toho 
v podstatě tak zdemoloval, až to se mnou poloseklo, ač-
koli reálného na tom nebylo vůbec nic. Ale byl jsem z toho 
všeho už tak vyčerpanej, že jsem sám sobě vědomě podlo-
mil kolena a padl na zem.

Co rodiče, ti museli šílet...
No oni mě znali a věděli, že roztroušenou sklerózu ani 
jiný problém nemám, chodíme normálně k doktorovi, ale 
po tomhle mě vzali na celkové vyšetření, kde mi doktoři 
řekli, že mi nic není. Největší zvláštností bylo, že i potom, 
kdy přišly výsledky, že jsem zdravej jak rybka a ve výborné 
fyzické kondici, jsem tomu pořád nevěřil. Trvalo fakt půl 
roku, než jsem si tohle vymlátil z hlavy.

Takže už nejste hypochondr?
Mně ty negativní věci a absurdity časem z hlavy odešly, 
ani nevím jak. Děje se to postupným procesem, krůček 
po krůčku, protože se neumím na sebe naštvat a říct: Tak 
dost! Ale jak říkám, už je to pryč.

Dobře, ale kdybyste hypoteticky jako hypo-
chondr přišel k Mikoláškovi, co by vám řekl?

No, podíval by se na moji lahvičku a poslal mě pryč, při-
čemž by mě asi neušetřil nějakého vulgárnějšího slova. 
Občas za ním chodívali lidé, kterým nic nebylo, třeba 
aby nemuseli na vojnu, a taky dost provokatérů, kteří se 
ho snažili nachytat. Podvod poznal, a protože měl práce 
nad hlavu, tak by se mnou vyrazil dveře.

Máte před sebou ještě 
rok na gymnáziu. bude 
rezonovat u vaší gene-
race film, který je zrca-
dlem českého minulého 
století?
Po  pravdě bych si to 
strašně moc přál, kvůli 
Janu Mikoláškovi i kvůli 
tomu, že film sleduje ob-
dobí první republiky, ale 
hlavně nacismu a komu-
nismu skrze hodně reálné 
a  kruté příběhy. Člověk 
přes ně může nahlížet 
na zhoubnost těch totalit-
ních režimů, takže by film 
určitě měli studenti vidět. 
Ovšem je to taky věc zá-
jmu – a ten by se měl bu-
dovat od  útlých let, pri-
márně v rodinách. Pakliže 
jsem na základce probral 
důkladně pravěk a středo-
věk a končil výuku nástu-

josEf trojan (18)
Pochází z herecké rodiny, herci 
jsou jeho otec Ivan trojan, 
matka klára Pollertová-troja-
nová, dědeček Ladislav trojan. 
strýc ondřej trojan je filmový 
producent, další strýc Lukáš 
Pollert je někdejším olympio-
nikem ve vodním slalomu. stu-
duje na  pražském Gymnáziu 
jana Palacha, do maturity mu 
zbývá ještě rok. rád by po-
kračoval na DamU. má za se-
bou hlavní roli ve  filmu Cena 
za  štěstí, jakémsi volném po-
kračování kultovních samo-
tářů, a  v  postapokalyptickém 
osmidílném internetovém seri-
álu skvrna. V současné době 
natáčí s  polskou režisérkou 
agnieszkou Holland životo-
pisný snímek šarlatán. josef 
trojan má tři bratry, staršího 
františka, mladšího antonína 
a nejmladšího Václava.

kdyby ho léčit odmítl. V každém případě Mikolášek byl 
v pozici léčitele čistě apolitický. To byl jeho sociální rys 
a životní filozofie, že lidé jsou si rovni a měli by mít stejné 
podmínky k léčbě, stejnou startovní pozici. Za tímhle pře-
svědčením si stál a mezi pacienty nedělal rozdíly. Také za to 
pykal – po válce ho sebrala národní garda a byl nařčen z ko-
laborace, ale neprokázala se.

Nakonec však ve vězení skončil…
Ano, v roce 1957, po smrti Zápotockého, který nad ním 
držel ochrannou ruku a kterému deset let předtím za-
chránil nohu zasaženou snětí před amputací. Byl obvi-
něn ve vykonstruovaném procesu z krácení daní a skon-
čil na pět let ve vězení. Komunistům prostě vadil, dráždí 
je, když někdo vybočuje, občan musí zapadat do řady. 
Po propuštění se stáhl do izolace, k léčení už se, až na vý-
jimky, kdy si ho lidé našli, nevrátil. Zemřel za normali-
zace, v roce 1973.

Jak byste se rozhodoval vy: léčit, nebo neléčit?
To nedokážu říct. Rád bych byl za hrdinu, ale před po-
dobnou volbou jsem nestál.

Podle bulváru jste mimochodem zarytý hypo-
chondr. kdybyste přišel k Mikoláškovi, co by 
vám řekl?

To je neuvěřitelné, nebo dneska spíš už úsměvné, že bulvár 
pořád omílá historku někdy ze třinácti. Je pravda, že jsem si 
tenkrát diagnostikoval roztroušenou sklerózu, prostě jsem 
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pem nacismu, což nezazlívám mému tehdejšímu výbor-
nému dějepisáři, tak je něco špatně v osnovách. V tomhle 
ohledu by film mohl pomoct aspoň v minimálním zá-
jmu. Stejně jako ho Agnieszka Holland dokázala vybudit 
u mě osobně u Hořícího keře. Vím, že tenhle příběh jed-
notlivce byl i pro spoustu mých vrstevníků impulzem k zá-
jmu o konkrétní téma, tedy ruskou okupaci. A impulzem 
k tomu klást si otázky. V tom je Agnieszka neuvěřitelná.

Je historická postava, kterou byste si chtěl někdy 
v budoucnu zahrát?

Péráka, ačkoli je to postava smyšlená – ale co my víme. 
Mohl bych mu dát konečně nějakou podobu. Imponují 
mi postavy takových těch humoristů s vážnou tváří, kteří 
vnímají svět naprosto reálně, ale zároveň s velkým nad-
hledem – a na bázi humoru ten svět ničí a snaží se jej na-
plnit ideály. To je pro mě hrozně hezká poloha. A taky si 
dělám zálusk na Franze Kafku.

Vy jste taky humorista s vážnou tváří?
Vzhledem k tomu, že většinou jsem zabalený do vážného 
výrazu, ale necítím se vážně, tak nejspíš ano.

Patříte ke třetí herecké a režisérské generaci 
Trojanů, máte slavného dědečka, strýce, rodiče, 
sám máte už za sebou pár rolí. Určitě se musíte 
popasovávat s příbuzenskou slávou. Jaké limity 
to před vás klade?

Osobně to moc neřeším, 
ale jeden limit tady ur-
čitě je a vlastně mě hodně 
mrzí. Zkrátka – a to fakt 
říkám se vší skromností – 
určitá širší skupina lidí už 
ví, kdo je Josef Trojan, ač-
koli jsem natočil jeden film 
a jeden internetový seriál. 
Což mi nijak neimponuje, 
koukám se na to střízlivě. 
Je jasný, že jsem se zatím 
proslavil spíš jako další 
Trojan než na bázi svého 
herectví. To už ale nebude 

jinak, příjmení nezapřu a měnit si ho rozhodně taky ne-
budu. Takže je to do budoucna jenom na mně, abych se 
dokázal proslavit já za sebe, za svoji práci; zkrátka za to, 
jakej jsem. To mi vlastně taky vadí – že jsem už předem 
v pozici, kdy musím něco dokazovat, abych dokázal, že 
je to jinak.

To může být běh na dlouhou trať.
S tím nemám problém. I táta měl ten běh na dlouhou trať, 
i děda. Cesta k uznání a třeba i k nějaké slávě je dlouhá 
a vadí mi, že přišla vlastně už teď. Neříkám, že masová, 
ale zkrátka přišla, a tak nějak neoprávněně. A to je věc, 
kterou se trochu užírám. X

Vadí mi, 
že jsem už 
předem 
v pozici, kdy 
musím něco 
dokazovat, 
abych všem 
dokázal, že je 
to jinak.
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Michio Kaku
BUDOUCNOST LIDSTVA

Kniha slavného astrofyzika a popularizátora vědy
Michia Kakua ukazuje, kam by lidstvo mohlo dospět

v oblasti kosmických letů, zlepšování člověka
a osidlování vesmíru.

Yascha Mounk
LID VERSUS DEMOKRACIE
Autoritářští populisté po celém světě, od Indie po
Turecko a od Polska po Spojené státy, rozšiřují
postupně svou moc. Výsledkem tohoto procesu je
podle autora ohrožení demokracie.

Tony Judt
ZAPOMENUTÉ 20. STOLETÍ

Na pozoruhodné škále osobností, událostí a idejí
provádí Tony Judt nemilosrdnou pitvu iluzí po studené

válce, že velké konflikty jsou bezpečně za námi a že
svět vstoupil do epochy míru a demokracie.

Steven Levitsky; Daniel Ziblatt
JAK UMÍRÁ DEMOKRACIE
Levitsky a Ziblatt staví na desítkách let výzkumů
a široké řadě historických a globálních příkladů
a ukazují na nich, jak demokracie umírá – a jak ta
naše může být ještě zachráněna.
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