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Úvodní okénko s Ondrou
Milí čtenáři noVinci,
vítám vás u únorového čísla našich no-
vin. Tématem pro tento měsíc je umění - 
čistě emoční záležitost, která racionalitu 
odsouvá stranou. V duchu této myšlenky 
vám přinášíme nové řádky textu k pře-
čtení a doufáme, že ve vás střípky umění 
zanechají.

Přímo na této titulní stránce se můžete 
začíst do pocitů tanečníků, herců a jiných 
umělců, kteří na jevišti odkrývají svá srd-
ce publiku a kteří slovy autorky „s obrov-
skou odvahou vyjádření pocitů připouští 
svou zranitelnost před diváky i před se-
bou samými“. Na dalších stránkách vás 
vezmeme do snů - do světa, kde jedinými 
hranicemi je vlastní představivost. A když 
otočíte dál, objeví se před vámi dva krás-
ně zpracované rozhovory. Rozhovory, 
které poslední měsíce sekáme jak Baťa 
cvičky. Přesněji řečeno to jsou naše wor-
koholické redaktorky, které se i přes koro-
navirové restrikce spojují s dotazovanými 
a které vytváří prostřední dvojstránku na-
šich novin.

Uvnitř čísla také narazíte na článek v an-
gličtině s tématem zrychlující se společ-
nosti a robotů nahrazujících práci lidí. S 
myšlenkami autorky se ztotožňuji a vě-
řím, že společnost dnešní doby je nemoc-
ná. Věřím také, že je to daň za naše po-
hodlí, civilizovanost a paradoxně i zdraví. 
Je to ale po zvážení všech proměnných 
horší, než to bylo dřív? Na to si už musí 
odpovědět každý sám.

Na závěr bych vám chtěl popřát 
příjemné čtení a určitý nadhled, 
který je, dle mého, v dnešní době 
obzvlášť důležitý.

Výstava
(po)citů

Zamysleli jste se někdy nad tím, 
proč vlastně existují výstavy, před-

stavení, hudba, filmy,...? Já jsem nad 
tím začala přemýšlet, když jsem byla 
menší a měla jsem poprvé tančit před 
někým pro mne cizím. Nešla jsem v tu 
chvíli moc do hloubky - byla jsem přece 
jen opravdu maličká - ale pamatuji si, 
co to se mnou udělalo. Říkala jsem si, 
proč bych jim měla ukázat, jak mi je? 
Vyjádření pocitu skrz pohyb je mi nej-
bližší a je to pro mne jedna z mála věcí, 
kde nedodržuji žádná pravidla. Mám 
pocit, že ať se snažím sebevíc, emocím 
jsou moje pravidla dost jedno. A proto 
jsem se je naučila filtrovat prostřednic-
tvím tance.

V každé skupině, kroužku nebo prostě 
doma jsem ale vždy nerada tančila před 
někým - necítila jsem se v tom vůbec dob-
ře. Věděla jsem, že kdykoli když tančím, 
tak do toho dávám dost velký kus sebe - a 
toho jsem se bála.

Postupem času jsem se smířila s tím, že 
součástí skoro každého kroužku jsou sou-
těže a že trenér či trenérka ne vždy bude 
mít pochopení pro mou nechuť někam 
jet. Tím, jak jsem se pohybovala mezi 
ostatními tanečníky, jsem ale pochopila, 
že ne každý umí z pohybu číst. Taneční

svět jsem si rozdělila na dvě části, jednu 
emoční a druhou technickou. Málokdo to-
tiž jako filtr emocí používá tanec,  a pro 
mne jde často velmi dobře vidět, jak to 
kdo má. Když jsem si pustila nějaké ta-
neční video a sledovala ostatní tanečníky 
na soutěžích nebo šla na balet do divadla, 
vnímala jsem rozdíly mezi projevem, 
technikou, emocemi a také mezi odvahou 
pustit své pocity ven.

Vnímám to tak i u ostatních. Přenos emocí 
od umělce na mne je u tance velmi silný. 
Věděla jsem však, že divadlo není plné 
lidí, kteří vnímají totéž, a to mne celkem 
uklidnilo. Přestala jsem se aspoň trošku 
omezovat v tom, kolik toho při tanci pro-
jevím, a zjistila jsem, že opravdu hodně 
lidí si těch emocí nevšimne. Stejně tak si 
já někdy nedokážu všimnout emocí v ji-
ných filtrech prostřednictvím umění. Ale 
přijde mi to vlastně něčím kouzelné. Je to 
jako mít tajný jazyk a nevědět, s kým ho 
vlastně sdílíte a s kým mluvíte.

Když jsem se tedy zamyslela na tím, proč 
vlastně výstavy a podobné kulturní akce 
máme, došla jsem k tomu, že jde o ob-
rovskou odvahu vyjádření po-
citů a připuštění zranitelnosti. 
Vnímám to jako chuť vytvořit 
si ten tajný jazyk a pozorovat, 
kdo vás slyší.

Ondra, g3
šéfredaktor Zuzka, g3
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Creepypasta: Příběh čtvrtý
Za

Když jdete večer z autobusu. Jste sami na 
té, ne moc dlouhé, cestě k vašemu domu. 
Posloucháte hudbu a najednou jste si na-
prosto jisti tím, že za vámi někdo jde. To 
je celkem normální, protože na cestách 
přece lidí chodí. K tomu jsou. K tomu jsou 
cesty. Aby se na nich chodilo. Otočíte se 
a vidíte něco horšího, než co jste čekali. 
Nikoho. Doufali jste v nějakého pejskaře 
nebo souseda, co se vrací z práce, ale ono 
ne. Nikdo tam není. Je to divný pocit, pro-
tože jste si vážně mysleli, že tam někdo 
byl. Jdete tedy dál. Chvíli je vše normální, 
ale pak zase. Zase to cítíte. Zježí se vám 
chlupy na rukou. Znovu se otočíte. Nic 
se nezměnilo. Jste tu sami. Není se čeho 
bát. Chvíli jdete dál. Hned jak se ten pocit 
vrátí, už na nic nečekáte. Rozběhnete se k 
domu, který je jen několik desítek metrů 
od vás. Čím rychleji běžíte, tím horší to 
je. Jste si jisti, že za vámi běží. Že slyší-
te, jak dýchá. Když doběhnete ke dveřím, 
otevřete, vlezete dovnitř a zabouchnete, 
podíváte se za sebe. Vidíte na celou cestu. 
Furt tam nikdo není. Ani nebyl. Nejspíš 
jste si to celé vymysleli. Ale to nikdy ne-
víte. O tom to je.

Tento pocit dost možná nic neznamená, 
jelikož ho většinou cítíme na místech, 
kde bychom strach stejně cítili. Když 
sedíme sami večer v místnosti s mnoha 
okny, když jdeme parkem a nikdo okolo 
není, když je prostě jen tma a jsme někde 
sami. Zdá se, že je to jen taková podpora 
strachu. Možná, aby to stálo za to. Další 
prvek. Bonus. Člověk si ho skoro dokáže 
navodit sám. Něco na něm ale je. Proto 
ho nemáme tak úplně rádi. Spíš asi vůbec. 
Protože nevíme. Pocit nejistoty, který 
se s tím pojí, je možná horší, než to sa-
motné. Nejspíš tam nikdo nebyl. To ale

že jste ho viděli periferně a neuvědomili 
jste si to, takže jste to přisoudili nějakému 
pocitu. Je také možné, že jste slyšeli, jak 
jde za vámi, taky jste si to vy neuvědomi-
li, ale váš mozek ano. Třeba to ale prostě 
víte. Víte, že vás někdo sledoval.

No, nevím, co víc vám k tomu já můžu 
říct. Nejsem expert a vím toho stejně jako 
vy, co tohle čtete. Třeba jste to zažili víc-
krát než já a je možné, že tomu rozumí-
te daleko víc než já. Třeba. Já se vás jen 
snažím vyděsit a zhoršit vám večer, který 
jste chtěli strávit v klidu u televize. Moje 
poslední zpráva pro vás tedy je: 
podívejte se prosím pro jistotu 
za sebe.

nemůžeme s jistotou vědět. Můžeme se 
jen domnívat.

Jeden z klasických způsobů, kterými se 
nás filmy snaží děsit, je ten, že se na něko-
ho podíváme, pak se otočíme jinam, pak 
zas zpět, a on tam není. Nemyslím tím 
podíváme na nějakého kamaráda. Nebo 
psa. Nebo želvu. Myslím tím někoho, 
kým si nejste tak úplně jistí. Většinou to 
bývá předzvěst. Předzvěst něčeho špatné-
ho. Postava zmizí, hlavní postava filmu si 
řekne, že se jí to asi jen zdálo, pak se ten 
někdo objeví za ní a vy se máte leknout. 
To asi znáte. Ale něco na tom je. Ztratíme 
totiž kontrolu. Doteď jsme ho viděli, tak-
že jsme věděli, že nestojí přímo za námi. 
Jakmile ale zmizí, může být kdekoliv. Je 
to jako kdybyste hodili bumerang, který 
se vám ale nevrátí. Už nevíte, jestli vás 
jednoho dne nepraští v obrovské rychlosti 
do čela. Je to stejný pocit. Jen asi o tro-
chu horší a vtipnější. Nicméně kdykoliv 
potom hlavní postava ucítí, že ji někdo 
sleduje, propojí si to s touto událostí. Film 
tím udržuje takové napětí.

Je ale možné, že jste si někdy mysleli, že 
jste sledováni, a vážně jste byli. Jakto? 
Jak to může člověk vědět? Racionalizace 
je obvyklá odpověď na něco, čeho se bojí-
me, protože tomu nerozumíme, nebo pro-
to, že se toho prostě jen bojíme. Je možné, Ondra V.,  g1

K
dyž za vámi někdo stojí, nebo spíš když se na vás někdo dívá, víte o tom. Ne vždycky. Ale občas to cítíte a já nevím jak. 
Vy asi taky ne. Ale prostě to víte. Není to zrovna příjemný pocit. Ani když tam ve skutečnosti nikdo není. Když se otočíte 

a nikoho nevidíte. Je to taková nepříjemná věc, co si váš mozek jen tak vymyslel. Nebo ne? Třeba ne. Třeba tam někdo byl. 
To, že tam teď není, přeci neznamená, že tam nebyl. A když se otočíte zase zpátky, co když tam zase je?  

Jsi taky ten typ?
Zatím nejsem na takové hranici, ale byly 
momenty, kdy jsem musel vyjít z kom-
fortní zóny. Například když fotíš potoky, 
tak si do té vody musíš stoupnout, aby ti 
vyšel zlatý řez… Párkrát jsem se namo-
čil, lehl si do sněhu, do bahna: třeba na

Máš něco, čím se řídíš?
Když fotím něco v přírodě, tak mám tako-
vé pravidlo: že na přírodu nesmíš koukat, 
ale musíš být její součástí. Musíš vnímat 
ten moment, všechno kolem 
sebe. Musíš s tím splynout.

Markét, g2

pokračování ze str. 5táboře, kde se účastníci válí v bahně, 
tak s nimi musí jít i fotograf. Jsi sice v 
roli pozorovatele, ale zároveň s tím po-
tkáváš řadu zajímavým lidí, setkáš se s 
těmi, co bys normálně nepotkal. Když 
jsem si před deseti lety vzal foťák do 
ruky, nikdy bych si neřekl, že budu 
hlavním fotografem ženské basketba-
lové ligy pro tým ZVVZ USK Praha.

Which human profession will be the last 
one replaced by robots? We are sick.

6

A sick person reveals unease or discom-
fort through the body creating symptoms 
like pain, which is a clear indication that 
something is wrong. If we apply this theo-
ry to our psyches, it means that a mental 
illness is a symptom. A symptom of a sick 
society.

As I am not sick of the word ‘sick’ yet, 
let’s hear it a couple more times. German 
social psychologist, Erich Fromm, said: 
‘Normal people are the sickest and the 
sickest people are the healthiest.’ What he 
means by normal people 
is people who pretend to 
be happy. What I unde-
rstand to be a norm is 
something that is most 
common, accepted, to-
lerated or required. It is 
then natural for us not 
to want to come into 
conflict with the cultural 
patterns that say a nor-
mal person equals a ha-
ppy person.

Market forces the nece-
ssary tools for creating 
self-identity and, combi-
ned with the visual arts, 
become an incredibly 
strong persuader. Adver-
tisements show us what 
normal people like, wear, 
eat or do. TV shows and movies show us 
what homes, bodies, relationships or sex 
they have. When I see what friends post 
on social media and when I remember my 
own posts, I ask myself ‘Do we not value 
our privacy anymore?’ or ‘Who are the-
se people?’ The advantage of propagated 
identities is that they are already appro 

ved, labelled as worthy and therefore safe 
to share with the world. In this case, over-
sharing our purchased identities becomes 
a substitute for love and the result of this 
is a loss of intimacy and self identity.

One does not need to have all the data to 
notice people are lonely, depressed and 
anxious. I see it and I hear it. We are the 
greatest social experiment ever made on 
happiness but so far things like a strong 
economy, rapidly advancing technologies 
and unlimited satisfaction of all desires 

does not seem to equal well-being. Is 
our intelligence perhaps a double-edged 
sword that is actually hurting us? Our 
desire for deep and genuine connections 
grows stronger in proportion to the bre-
adth of the impersonal network we are a 
part of. I dare say we will be paying for 
the feeling of intimacy, for the feeling of

being heard, understood and acknowled-
ged as a human being by a human being. 
And that is why I think the therapist will 
be the last human profession replaced by 
robots. Robots can look like real people, 
they can sound like them, but they can not 
fake a connection, nor should we try to 
make them.

I believe humanity is good by nature. By 
good I mean compassionate and helpful to 
one another. (Or call it biology, because 
frankly, we do it for the pleasurable fee-

ling caused by released 
hormones.) We are wi-
red to help each other, 
that is what got us to this 
point in the history of the 
Earth. We help not only 
those whom helping mi-
ght impact our lives, but 
also those whom we do 
not know. Everything we 
do is rooted in our desire 
or need to reduce suffe-
ring and survive. There 
are numerous things that 
divide us, but we can not 
deny the bond of huma-
nity.

We have all heard the 
world is getting fas-
ter and faster, society 
speeds up…I think it is 

inevitable that the amount of time spent 
on education will shorten, which could be 
attractive to potential therapists. But who 
knows? Maybe, by the time most of the 
jobs are being done by robots, we will be 
glad that we have killed the time we are 
trying so hard to save.

Tina, g4
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Hanka Krejčová: Ukočírovat osmnáct 
ženských je někdy velká diplomacie

Jak ses dozvěděla o da Vinci a jak se zde 
cítíš? 
Řekla bych, že za to může vesmír. Zrov-
na ve chvíli, kdy jsem si říkala, že tam, 
kde pracuji, už opravdu nechci zůstávat, 
mě oslovila Gábina Ďaďo. Da Vinci jsem 
znala z doslechu právě od ní, ale jinak 
jsem o této škole nevěděla vůbec nic. A 
i když je to někdy náročné, jsem tu moc 
ráda.
 
Učíš tu hudební výchovu jak na základ-
ní, tak i střední škole. Je pro tebe velký 
rozdíl mezi malými a velkými studenty? 
Rozdíl to určitě je. Samozřejmě v nároč-
nosti témat, kterými se zabýváme, a také 
při samotném hraní a zpívání. Vnímám 
také velký rozdíl v přístupu studentů. 
Menší děti jsou hudebně hravější (nepři-
padá jim ještě všechno “trapný”, rády zpí-
vají), na druhém stupni přichází útlum a 
někdy neochota cokoliv hudebního dělat 
(asi to souvisí s pubertou a ve zpěvu také 
s mutací hlasu). Je tedy někdy těžší vy-
brat, co budeme hrát a zpívat. Na gymná-
ziu se to zase trochu zlepšuje. A pak jsou 
tady hudební nadšenci, kteří jdou se mnou 
do každé blbiny, kterou vymyslím.

Vystudovala jsi sólový zpěv jednak na 
Konzervatoři v Brně a také na AMU v 
Praze. Co tě k tomu vedlo? Už odmalička 
tě přitahovala hudba? 
Asi ano. Neodradilo mě ani to, že mě v 
pěti letech vyhodili z dětského sboru. Ale 
vše v podstatě přicházelo samo a přiro-
zeně. Od 1. třídy jsem chodila do ZUŠky 
a když jsem se při výběru nástroje ne-
mohla rozhodnout, tak mě paní ředitel-
ka dala na zpěv. :-) Ke zpěvu se přidala 
kytara, potom klavír. Pak už to šlo samo: 
dětský sbor, dospělácký sbor, atd. ZU-
Ška byla mým druhým domovem, naši 
mě doma moc neviděli. Muzika pro mě 
byla jasná volba, strašně jsem se chtěla 
dostat na konzervatoř. Rozhodla jsem se 
ale, že si dodělám gympl, abych moh-
la jít i na vysokou. Druhou mou láskou 
totiž byla a je historie, nakonec jsem se 
ale rozhodla pro zpěv. Ve 24 letech jsem 
absolvovala konzervatoř, pak dalších 5 
let na AMU. Dostudovala jsem ve 29.

Pěvecké zkušenosti sis rozšířila v řadě 
sólových i orchestrálních koncertů nejen 
v ČR. Kde v zahraničí se ti líbilo nejvíc a 
proč? Předpokládám, že to jsou zážitky 
na celý život. 
Koncerty v zahraničí jsou určitě nezapo-
menutelným zážitkem, někam se podíváš, 
setkáš se s jinou kulturou, ale co se týče 
zážitků koncertních, tak nevnímám rozdíl 
v tom, jestli zpívám na koncertě v Ame-
rice nebo v “Horní - Dolní”. Někdy máš 
větší zážitek z koncertu v malé vesnici u 
nás než z koncertu v Chicagu. To zvláštní 
propojení a předávání energie s publikem 
zkrátka může vzniknout ledaskde. Ale 
jasně, když za tebou v St. Louis přijde 
černoch a řekne, že se mu ty spirituály 
líbily, tak tě to potěší. A pak jsou taky 
adrenalinové zážitky, kdy v pátek zpíváš 
v Chorvatsku a po koncertě zjistíš, že v 
sobotu odpoledne máš zpívat při otevření 
kostela v Čechách!  

Velkou část svého života jsi trávila jako 
umělecká vedoucí vokálního oktetu So-
mebody´s Singing a také vokálně instru-
mentálního Tria Š.O.K. Jakou největší 
lekci/zkušenost sis odnesla? 
Uvědomila jsem si, že základem dobré 
muziky je pro mě nejen hráčská doved-
nost a cit pro hudbu, ale především dobrá 
parta lidí, kteří si sednou. Většinou pro-
to vystupuji s lidmi, kteří jsou zároveň 
mými přáteli. Pohodová atmosféra ve 
skupině a naladění se na sebe je pro mě 
zásadní. Mám pocit, že pak z toho hraní 
někdy lezou opravdu neuvěřitelné věci. 

Toho se teď snažím držet i ve svém sbo-
ru, nestarám se jen o hudební stránku, ale 
snažím se pečovat také o zdravé vztahy ve 
sboru. A věř mi, že “ukočírovat” osmnáct 
ženských je někdy velká diplomacie!

Účastnila ses někdy nějaké pěvecké sou-
těže? 
Ano, několika soutěží jsem se zúčastni-
la. Jednu soutěž jsem dokonce vyhrála. 
Ale nemyslím si, že soutěže jsou měřít-
kem schopností, obzvláště ne pěveckých. 
Co člověk, to jiný názor na zpěv i hudbu 
obecně. Hodnocení umění je celkově sub-
jektivní záležitost.

Mezi tvé záliby patří výlety do přírody a 
také četba. Máš 
nějakého oblíbeného autora/autorku, 
kterou bys doporučila? 
Asi tu otázku upravím. Čtu velmi ráda, 
ale teď mi na to nějak nevychází čas. :-) 
Za to do přírody od té doby, co více se-
dím před počítačem, jezdím čím dál čas-
těji. Teď nejraději do Českého ráje. Všem 
doporučuji okolí Valdštejna, Hrubé Skály 
nebo Příhrazských skal. 

A závěrem.. kdybys měla napsat na bill-
board jednu větu, kterou by viděli úplně 
všichni, co bys vzkázala lidem?
Přeji vám, ať je vám vždy do 
zpěvu! :-)

Únorové téma umění? Tak to nesmí chybět rozhovor s naší hudebkářkou Hankou. Dozvíte se něco více o její hudební 
cestě, sboru, pěvecké soutěži a třeba taky pár tipů, kam vyrazit načerpat energii v této počítačové době.

Alice, g3
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Pavel Tajovský: Fotograf musí
vyjít z komfortní zóny

S Pavlem jsme se opět sešli přes meet. Jeho nadšení pro fotografování a sport bylo i online očividné a nakažlivé; a jeho 
povídání víc než zajímavé.

Co tě přivedlo na da Vinci?
Změna školy. Když jsem odcházel z ang-
lického gymnázia, hledal jsem alternativ-
ní nebo montessori gymnázium - nejdřív 
jsem našel jedno se zaměřením, letecké, 
ale bylo až v Moravské Třebové, což je 
hrozně daleko. Tak jsem hledal mon-
tessori a věděl jsem, že pár mých spolu-
žáků přešlo na da Vinci a hrozně si to po-
chvalovali: přišel jsem na pohovor a teď 
jsem tady. Jsem tu druhým rokem a jsem 
spokojený.

Proč alternativní škola?
Ta anglická škola začínala jako mon-
tessori a mně ten systém fakt vyhovoval, 
protože na základce jsem byl na státní 
škole a tam… známe se. Přešel jsem na 
montessori, kde byl přátelský přístup a 
tolik se to nehrotilo, ale pak starý ředitel 
odešel do důchodu a nahradil ho ředitel z 
PORGu. PORG je IB gymnázium - a IB 
jede na výkon, je to úplně jiný systém. To 
mojí osobnosti nevyhovovalo - a stalo se, 
že se mnou během toho roku odešlo asi 
třináct lidí. Hodně lidí to překvapilo, a ne-
zvládali tak najednou převrácený systém.

Kam chceš směřovat po da Vinci?
Mám dlouhodobý sen o letectví, chci to 
zkusit na civilního pilota. Popřípadě foto-

grafie a v neposlední řadě cyklistika. Ta 
mě chytila.

Jezdíš profesionálně?
Zatím ne. Na kole jezdím už od dětství, 
ale před třemi lety mi táta koupil silnič-
ní kolo, protože už na něm nějakou dobu 
jezdil, a chtěl, abych to zkusil. Ze začátku 
to byla katastrofa. Netušil jsem, co s tím; 
má to jiné řazení a tenčí gumy než horské 
kolo. Postupem času mě to chytlo a loni, 
jak začala korona, jsem získal tunu času, a 
odpoledne jsem každý den sedl na kolo a 
někam jel. Začal jsem na třiceti, čtyřiceti 
kilometrech a zvyšoval jsem to, až jsme 
jeli s tátou za jeden den z Prahy do Te-
melína. Za tři roky tréninku je to slušný 
posun, docela jsem se překvapil. Možná v 
budoucnu budu jezdit nějaké závody, ale 
zatím ne.

Fotíš různé akce a vyděláváš si tím - jak 
se to stalo? Co tě k focení přivedlo?
Přesně si pamatuju ten moment. Byli jsme 
na dovolené na Srí Lance, v parku, a táta 
mi poprvé půjčil svou obrovskou kameru, 
jestli si chci zkusit něco vyfotit. Vůbec 
jsem netušil, co držím v ruce, věděl jsem, 
že to cvaká a že s tím můžu prohlížet ob-
rázky. Pak jsem měl pauzu asi tři roky a 
když jsme začali víc cestovat, zjistil jsem, 
že je to pro fotografování výhodné. Máš 
tam krajinu, kulturu, architekturu… Za-
čínal jsem s malinkým kompakťákem - 
a jak šel čas, stal se z něj bezzrcadlový 
foťáček od Olympusu. S tím přišla pří-
ležitost, když u nás ve škole otevřeli fo-
tografický kroužek a já se tam přihlásil. 
Zajímalo mě, co je to clona, čas, ISO… 
chtěl jsem vědět, co vlastně používám. A 
od toho momentu začala moje “profi ka-
riéra”, protože jsem pochopil principy, co 
je to zlatý řez atd.
Asi čtyři roky zpátky jsem dostal první 
nabídku, že bych mohl zkusit vyfotit si 
pár basketbalových zápasů. Náš známý 
je manažer jednoho týmu a zjistil, že rád 
fotím. Samozřejmě jsem kývnul. A začát-
kem roku 2020 to začalo být tak vážné, že 
jsem se spojil s hlavním fotografem týmu 
a on mi vysvětlil, jak se dostat na zápasy, 
kam si stoupat, na co si dát pozor… Pros-

tě mě uvedl do světa profi basketbalu.

Teď byla dlouho pauza, byla korona a 
se sportem to bylo nahnuté. Ale asi před 
čtrnácti dny mě oslovil technický support 
od toho týmu, že prý potřebují fotografa 
na basketbalový zápas. A já si říkal: “Za 
korony?”

Bylo to bez diváků, což bylo zvláštní, 
protože diváci udávají atmosféru a tem-
po, ale z nějakého důvodu jsem si to užil, 
jako by tam ti fanoušci byli. Nebyla to 
Euroliga, žádná obrovská akce, teď byly 
jen české zápasy. I tak jsem fakt rád, že mi 
dali příležitost fotit za korony.

To je skvělé! Spousta umělců bojuje o 
přežití, a ty jako fotograf - navíc sportu - 
máš tuhle možnost!
To jo. Navíc, před rokem jsem byl takový 
vedlejší fotograf a moje fotky byly použi-
té třeba jen jednou. A teď jsem se stal pro 
ŽBL (Ženskou basketbalovou ligu) hlav-
ním fotografem týmu USK Praha. Jsem 
podepsaný pod fotkami. Je to pocta být 
součástí týmu. 

Netušila jsem, že jsi tak dobrý.
Taky jsem byl překvapený. Vůbec jsem 
nevěděl, kam ty fotky jdou - posílal jsem 
je manažerovi týmu, ale nevěděl jsem, co 
s nimi dělá. Teď jsem ve spojení přímo 
s vedoucím, s trenéry, dokonce se znám 
s hráčkami - třeba se pozdravíme. Ob-
čas mě osloví i rozhodčí: “Nemáš moji 
fotku?” A já si myslím: “Pomoc, co se 
to děje!? Co mám vyřídit dřív?” (smích) 
Zjišťuju realitu tohohle řemesla.

Máš oblíbeného fotografa?
Můj idol je český fotograf Petr Jan Ju-
račka, který je zároveň učitelem na pří-
rodovědecké fakultě a mimo jiné fotí 
mikroorganismy nebo cestuje. Teď 
rozjel projekt, kdy cestuje s dronem 
po světě, byl na Islandu, v Himalájích. 
Vylezl na věž kostela na Vyšehradě, 
jen aby měl seshora fotku. Je to ten typ 
fotografa, co pro fotku udělá cokoliv. 

pokračování na str. 6



herném lese, koukal jsem na svá studená 
chodidla, které zanechávala fialové stopy 
na zemi.  Chvíli jsem je pozoroval, než 
stopy začaly mizet. Nechápal jsem to. Byl 
jsem úplně zmatený. Díval jsem na okolní 
stromy, jak posílají žlutě zbarvené živiny 
do svých korun. Bylo to nádherné. Zamr-
zl jsem na místě a jen se kochal okolním 
ekosytémem. V tom zafoukal lehký vánek 
a všude kolem mne začaly padat světélku-
jící listy. Zem byla úplně pokrytá celým 
spektrem barev, pozoroval jsem je, než 
jejich kouzlo dohaslo.

V dáli byly slyšet 
kapky vody, které 
dopadaly na ka-
meny. Pravděpo-
dobně vodopád, 
prolétlo mi hla-
vou. Musel jsem 
to jít prozkoumat. 
Následoval jsem 
stále přibližující 
se zvuky padání, 
cítil jsem každý 
dopad na zem. 
Odkryl jsem hou-
ští, které zakrýva-
lo výhled. Přede 
mnou se objevila 
obrovská stěna 
padající vody s 
hlubokou tůní, 
kterou obklo-
povaly barevně 
zbarvené stromy. 

Svítící řasy dávaly vodě zvláštní barvu, 
házely odlesky podobné polární záři. Bylo 
to úchvatně nezapomenutelné. Přišel jsem 
k vodě a nabral ji do dlaně, malinký proud 
duhy mi stékal po pravé ruce. Nevydržel 
jsem to, musel jsem skočit. Cítil jsem, 
jak se mé tělo postupně namáčí a noří do 
tůně. Plaval jsem neuvěřitelně dlouho pod 
hladinou. Úplně jako bych zapomněl na 
dech. Nepotřeboval jsem kyslík. Byl jsem 
naprosto volný od jakéhokoliv tlaku a 
hlavně plně uvolněný. Připlaval jsem ke 
dnu a posadil se do jógového sedu. A jen 
meditoval. Přemýšlel jsem nad životem 
jako takovým. Nad strachem z budouc-
nosti a přijetím. Nad sebejistotou, empa-
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Šel spát, aby se mohl probudit

T
aké věříte, že jsou sny důležité a mohou vám předávat důležité zprávy a poselství? Já ano. Rád bych se s vámi podělil o 
svoji zkušenost se sny, které mne opravdu posunuly a pomohly mi v seberozvoji. 

noci, ale nešlo to. Po dlouhém snažení 
si vzpomenout, nechal jsem toho. Vrá-
til jsem se do stereotypního života. Bylo 
mi fajn, jen to ve mně zanechalo špatný 
pocit a okamžitě jsem věděl, že se potře-
buji vrátit zpátky. Netušil jsem jak na to, 
ale nepřestával jsem to zkoušet. Několik 
dní jsem meditoval před spaním, usínal 
se svíčkami nebo jsem se úplně fyzicky 
zřídil, ale nic nepomáhalo. Chtěl jsem to 
vzdát, jenže se stal zázrak. Ten den mi vů-
bec nešlo spát, a tak jsem přemýšlel nad 
spoustou jiných věcí, ale jedna mi zůstala 

v hlavě. Musím se ještě někdy vrátit. 

Při probuzení jsem znovu očekával velice 
ostré světlo, ale nepřišlo. Ba naopak oči si 
okamžitě zvykly na temnou noční oblohu. 
Místo ptáků byly vidět překrásné hvězdy 
a odlesky zbarvených stromů. Tentokrát 
to nebylo na louce, ale uprostřed barevně 
fosforeskujícího lesa, který svítil naprosto 
všude. Bylo mi chladno, ale nemrzl jsem. 
Z praktického hlediska jsem se podíval na 
sebe, měl jsem obléknuté jen kraťasy a 
lehké bavlněné triko s krátkým rukávem. 
Bylo tmavě oranžové, takovou barvu ni-
kdy nenosím, pomyslel jsem si. Postavil 
jsme se a začal jsem pochodovat po nád-

Probudil jsem se v lehce vlhké trávě, 
nebyla promáčená, jen na dotyk působi-
la studeně. Měl jsem stále zavřené oči a 
postupně jsem začal vnímat věci, které se 
děly kolem mě. Vracel se mi sluch, hmat a 
další smysly. Začal jsem pomalu otevírat 
oči a na malou chvíli jsem viděl pouze ve-
lice jasné světlo. Vše se zdálo zcela roz-
mazané, ale časem si moje oči naprosto 
zvykly. Při rozkoukávání mne úplně šo-
kovalo, jak nádherná byla obloha, pozo-
roval jsem teď už ostré ptáky, kteří si jen 
tak poletovali a zvonkohravě si cvrlikali. 
Po chvíli jsem se 
posadil a roz-
hlédl se kolem 
sebe. Nemohl 
jsem uvěřit svým 
očím. Všude 
byla nekončící 
příroda. Kilome-
try dlouhá louka, 
která se postupně 
přelévala do hus-
tého lesa. Roz-
běhl jsem se po 
louce a každým 
krokem jsem 
utíkal rychleji. 
Nemohl jsem za-
stavit. Přinášelo 
mi to neskuteč-
ně krásný pocit 
skutečného štěs-
tí. Konečně jsem 
mohl zapome-
nout na všechny 
věci spojené se skutečným světem a na-
prosto se odevzdat tomuto jedinému oka-
mžiku. Citíl jsem každou vibraci energie, 
která procházela mým nitrem. Vše se zdá-
lo tak přirozeně krásné. Pak jsem se zasta-
vil. Co se děje? Velice rychle mi došlo, že 
toto asi není skutečné. Vždyť si pamatuji, 
jak jsem usínal se zapnutou teple svítící 
lampičkou. Je to sen? Nebo se nacházím 
v alternativní skutečnosti. V tu chvíli vše 
zhaslo a nic dalšího už jsem si nevybavil. 

Ráno jsem se probral se zvláštním poci-
tem uspokojivé prázdnoty. Jakoby jsem 
něco objevil a znova ztratil. Snažil jsem 
si vybavit jakýkoliv obrázek ze včerejší Matty, g3
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tickou silou, láskou, otcovstvím a rodi-
nou. V tu chvíli mi prolétlo hlavou spous-
ta věcí, ale na jednu nemohu zapomenout. 
Smrt. Co je to smrt? Proč umíráme, jaký 
to má důvod? Kdy přijde můj čas? Při 
přemýšlení mi nebylo dobře, roztřásly se 
mi končetiny a začal jsem se celý klepat. 
Cítil jsem, jak mne opouští energie. Po-
stupně se krev stahovala zpátky k hlavním 
orgánům a opouštělo mne životní teplo. 
Přál jsem si se probudit, ale nešlo to. Byl 
jsem uvězněn ve vlastní představivosti. 
Začal jsem křičet do vody, nic nešlo dělat. 
Strachem jsem zatuhl na místě, najednou 
jsem začal cítit vodu, která samovolně 
sestupovala do mého krku. Začal jsem se 
topit a po chvíli dušení jsem viděl jen své 
nehybné tělo na dně tůně, mezi svítícími 
řasami. Bez jediné vůle žít leželo v abso-
lutním klidu a srovnáno se svým osudem.

Vše najednou zčernalo a já se probral do 
úplné tmy, byl jsem úplně zpocený a roz-
třesený zimou. Došel jsem zavřít otevře-
né okno, ze kterého foukal studený vítr. 
Podíval se na hodiny, bylo půl třetí ráno. 
Znovu jsem si lehl a jen koukal do stro-
pu. Počítal hvězdy, které šly vidět z okna. 
Nemohl jsem usnout. čekal jsem trpělivě 
v posteli až do rána. Při východu slunce 
jsem si došel udělat čaj a zkoušel zapo-
menout na to, co se právě stalo. Teď už 
jsem se bál vrátit, zažil jsem absolutně es-
teticky úchvatnou noční můru, která v tu 
chvíli nešla zapomenout. Potřeboval jsem 
si dát od snění na pár dní pauzu, bylo mi 
po tom docela špatně.

Uběhl zhruba týden a do imaginárního 
světa jsem se  rozhodl vrátil nazpět. Ten-
tokrát jsem se vzbudil pod korunou je-
diného stromu, měl fialové listy a velké 
větve. Strom neobklopovalo nic jiného 
krom vysoké trávy. Kilometry dlouhá lou-
ka s tmavě růžovými červánky na obloze. 
Vůbec jsem netušil, co tohle místo má 
symbolizovat. Třeba takto skutečně vypa-
dá nebe. Všiml jsem si obrovského krva-
vého měsíce. Netuším, jak jsem ho mohl 
napoprvé přehlédnout. Byl překrásný. 
Úplně jako obrovská noční lampička. Vše 
působilo naprosto vyrovnaně, skutečná 
harmonie. Pozoroval jsem noční oblohu, 
na které padaly komety. Měl jsem pocit, 
že jsou zpomalené, ale byly jen obrovské. 
Vše se zdálo na dohled okem. Viděl jsem 
barvu jednotlivých hvězd, jako kdybych 
mohl natáhnout ruku a dotknout se. Podí-
val jsem se na strom a znovu jsem spatřil 
žlutě zbarvené lýko. Strom si poslal živi-
ny do své koruny a na oplátku zase poslal 
nějaké věci nazpět. Zavřel jsem oči a roz-

táhl ruce. Vnímal jsem každé lehké sekání 
trávy, každý dotek. Cítil jsem, jak mnou 
prochází energie planety. Stal jsem se dal-
ším vysílačem signálu do vesmíru. Sku-
tečně se mi planeta snažila něco sdělit. 
Nerozuměl jsem ji. Nemluvila jazykem, 
kterému bych dokázal porozumět. Cítil 
jsem jen energetické napojení s neznámou 
entitou, která se mi snažila něco ukázat. 
Něco pozoruhodného, ale nepodařilo se 
mi prozřít. Chvílí jsem se procházel po 
louce, než jsem úplnou náhodou dora-
zil k samému stromu. Kde byl zapálený 
táborák. Sedl jsem si k ohni a hrál si se 
dřevem. Strčil jsem dva tenké klacky do 
ohně a počkal, než se rozpálí. Vytáhl jsem 
je a začal kreslit na temnou oblohu, připo-
míná mi to mne jako dítě, kdy jsme s bra-
trem vždy takhle kreslili. Náramně jsem 
si to užíval, bylo to opravdu zvláštní, že 
obrazce mizí opravdu pomalu. Připadalo 
mi to jako věčnost a chtěl jsem toho vy-
užít. Začal jsem malovat. Ze začátku mi 
to moc nešlo, ale časem jsem to ovládnul. 
Vybavuji si obrovskou velrybu se svým 
mládětem. A portrét ženy.

Otočil jsem se zpět na strom a na větvi byl 
vidět veliký černý panter. Vypadal, jako 
kdyby na mne čekal. Postavil se a seskočil 
dolů. Začal jsem mít menší strach. Panter 

se stále přibližoval. Vzal jsem pevně do 
ruky klacek a pokoušel jsem ho odhánět. 
Panter se najednou zastavil a koukal se mi 
přímo do očí. Viděl jsem sám sebe. Nedo-
káži to přesně popsat, ale jako bych si vi-
děl do svého nitra. Koukal jsem se svému 
stínu  přímo do očí. V tu chvíli se panter 
rozběhl proti mně. Vyskočil a tlapou mne 
udeřil tak silně, že jsem spadl na zem. Cí-
til jsem adrenalin, který ve mně stoupal. 
Žilami mi začala proudit fialová tekutina. 

Postavil jsem se, viděl jsem pantera, který 
kolem mne jen krouží. Čekal na správnou 
příležitost znovu zaútočit. Rozběhl se, ale 
já byl připravený. Udeřil jsem ho klac-
kem do hlavy a panter odletěl. Okamžitě 
se ale postavil a zaútočil. Jeho útok mě 
překvapil a odhodil mě na zem. Tyč mi 
vypadla z rukou. Panter se na mě vrhl bez 
slitování, začal mě kousat a drápat. Jediný 
způsob, jak jsem se mohl bránit, byly mé 
vlastní ruce. Cítil jsem každou ránu, kte-
rou mi panter způsobil. Nohama si mi ho 
podařilo  odkopnout, abych znovu mohl 
najít svůj bojový nástroj. Všude po zemi 
byla fialová krev. Měl jsem otevřené rány 
po celém těle, ale v boji jsem pokračoval. 
Musel jsem, jinak by mě panter zardousil. 
Panter moc dobře věděl, že má silovou 
převahu, a přesto v boji pokračoval hodi-
ny. Po dlouhém boji nám docházely síly. 
Byli jsme natolik vyřízení, že jsme padli 
na zem úplným vyčerpáním. Panter funěl 
ve stínu ohně a já si zavazoval své rány 
potrhaným trikem. Panter se na mě neu-
stále díval svýma černýma očima. Při po-
hledu na něj jsem myslel na to, jak bych 
mu mohl pomoct, vypadal opravdu bez-
mocně a  v tom mi to došlo. Proč mne jed-
noduše nezabil, když měl mnoho příleži-
tostí? Proč se mnou hodiny bojoval, chtěl 
mi předat životní lekci? Přišel jsem na to, 

vždyť moji démoni jsou silní, jen pokud 
jim dám hlas. Nemají skutečnou moc mě 
ovládat, to já ovládám je. Nemohou mi 
ublížit, pokud to nedovolím. V tu chvíli 
se panter postavil a pomalým ladným kro-
kem přišel. Lehl si vedle mě a začal příst. 
Začal mi olizovat rány a společně jsme 
seděli u hořícího ohně a koukali do dáli.
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Děkujeme.

Náklad
5 ks

Vychází
1. školní den v měsíci

Téma únorového čísla
Osobnost
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Několik měsíců jsem si ji přála, tak moc 
přála. A letošní Vánoce mi ji přinesly. 
Ano, mluvím o této neuvěřitelné knize. 
Viktor Frankl (1905-1997) byl psychia-
tr, představitel tzv. existenciální analýzy 
a logoterapie. Základní myšlenkou exi-
stenciální psychologie a zároveň jednou 
z hlavních potřeb člověka je “mít pro co 
žít”. Zabýval se tedy smyslem lidského 
života, ale i smyslem smrti. Ve své knize 
popisuje zážitky z koncentračního tábora, 
celý spis vznikl v prosinci 1945. Není to 
žádná odborná četba, ale způsob, jakým 
popisuje situace, je natolik živý, že ve 
mně stále rezonuje. Je nesmírně obdivu-

The Golden Maze: A Biography of 
Prague - Richard Fidler

Příběh jednoho města

Star Wars: The 
Clone Wars

Toto není dětský animák

Jak jste mohli poznat z nadpisu, tak toto 
je jedna z těch „méně vážných recenzí.” 
Anebo ne? Odpovědět třeba najdete po 
přečtení následujících pár odstavců.

Na tento animovaný sci-fi seriál jsem 
poprvé narazil před několika lety, poté 
co jsme s tátou dokoukali filmovou ságu 
Star Wars. Byl jsem tehdy zcela pohlcen 
velkolepostí toho fiktivního světa a toužil 
jsem se do něj vrátit. No a Klonové vál-
ky mi to umožnily. Soustředí se totiž na 
širokou škálu nových, ale i již známých 
postav v období mezi II. a III. epizodou 
Hvězdných válek.

Děj se točí kolem válečného konfliktu 
mezi Galaktickou republikou a Separa-
tisty, který je prezentován z různých úhlů 
pohledů. Jednou z hlavních postav je pa-
dawanka (=jediská učednice) Ahsoka, 
která dospívá a postupně přehodnocuje 
svůj pohled na svět v souvislosti s probí-
hající válkou a Řádem Jedi, jehož členové 
mají být strážci míru, a ne válečníky. Za-
jímavá je také otázka klonovaných vojá-
ků, kteří byli vytvořeni pro účel války a 
nemají možnost svobodné volby.

Mimo jiné proto si myslím, že velikost 
tohoto příběhu spočívá v řešení dilemat z 
oblasti etiky, politiky, zločinu, vztahů či 
válečné strategie a zároveň v 
tom, jak emotivní okamžiky 
umí vytvořit, co se vzrušení z 
akce nebo smutku ze smrti po-
stavy týče.

Kulturní rubrika
Tentokrát se do oblasti beletrie moc nepodíváme - naopak, najdete zde doporučení na knihu od Frankla a na biografii 

Prahy - ale snad to i tak bude podnětné a inspirující. A třešničkou na dortu je pozvánka na animovaný seriál ze světa 
Star Wars, který slibuje akci i etická dilemata. Tohle rozhodně není jen pro děti!

Viktor E. Frankl -
A přesto říci životu ano

Psycholog prožívá koncentrační tábor
Kniha sebetransendece
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Fidler is an Australian comedian, radio 
personality and author. It is obvious that 
he has great love for Prague and has been a 
constant visitor since 1989. The book opens 
with Libuše standing on the cliff looking 
down upon the Vltava and ends by candle 
light on Staroměstské náměstí in 2019 on 
the 50th anniversary of Jan Palach’s death.

hodné, jak dokázal (kromě sebe) pomoci i 
ostatním lidem právě na základě touhy po 
smyslu. Opět mě to přimělo k zamyšlení 
se nad dnešní nesmyslně uspěchanou do-
bou a skutečností, že si často stěžujeme a 
zastavujeme se v malichernostech. Knihu 
doporučuji úplně všem. V jakékoliv době. 
V jakékoliv náladě. Jestli ve vás tato kniha 
něco zanechá, je to určitě naděje, odvaha, 
síla a překypující láska k ži-
votu. Na závěr uvádím jeho 
proslulý citát: ,,Nic nemůže 
udolat člověka, který si vě-
domě přeje mít životní cíl.”

When reading the book one can under-
stand why he called it a biography of, and 
not a history of Prague.

Let’s be honest, some historical books can 
be overly academic, dry and somewhat 
boring. The Golden Maze is none of those 
things. It is a fascinating book filled with 
historical events, personal stories and in-
terviews that offer a unique insight into 
Prague’s fascinating history both ancient 
and modern. I enjoyed every one of it’s 
522 pages.

Daryl H.,  učitel

“The origins of this book can be traced to the Velvet Revo-
lution, when I found myself among the happiest people in 
Europe, revelling in the peaceful overthrow of a decrepit 
police state. It was one of the most exciting moments of my 
life.”  Richard Fildler, 2020.
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