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Harvart je pro mě malý zázrak
Je-li to s věkem klubů podobně  jako u psů, má Harvart 
za sebou dětství i mládí. Možná je to jinak, ale jistotou 
je, že s vysokoškolským  klubem ve Znojmě se pojí 
již pětiletá historie. Každý čtenář této knihy uzná, 
zvláště pokud alespoň nahlédl do knížky „Jedničkáři 
z Harvartu“, že je to historie příjemných večerů s hos-
ty populárními a ve svých oborech významnými. Kdo 
byl na večerech přítomen, musí navíc konstatovat, 
že všichni hosté byli prostředím a atmosférou klubu 
příjemně osloveni a jejich vystoupení tím byla přízni-
vě poznamenána. Klub nabídl širokou škálu zážitků, 
plných  dobré hudby, humoru, ale nejednou i lidské 
moudrosti prostupující večerem zábavy. A to vše 
v příjemném a dostupném prostředí pro návštěvní-
ky, za ceny v jiných zařízeních neopakovatelné. I bez 
kalkulačky, dokonce i v případě menších defektů 
a disharmonií v matematickém myšlení, si lze odvo-
dit, že  v tomto komerčně orientovaném světě se tak 
děje nepochybně jen díky zřizovateli školy a mecená-
ši klubu Ing. Pavlu Štohlovi, jehož optimismus, nadše-
ní a elán si nezadá se zanícením národních buditelů 
a obrozenců 19. století. Pro školu, klub a nás všechny 
je dobře, že se s jeho jménem nesetkáváme v osno-
vách dějepisu a přejme mu dobré zdraví a dostatek 
elánu do dalších - více než pěti - let.

Harvart je vysokoškolský klub a spolupodílí se na 
budování tradice Znojma jako vysokoškolského měs-
ta. Tradice vysokoškolských klubů je v univerzitních 
centrech bohatá, ale je minulostí. Je pro mne malým 
zázrakem, že ve Znojmě ožila. Přes nesrovnatelně 
bohatší možnosti vyžití současné generace vysoko-
školáků, je klub zařízení nabízející neopakovatelné. 

Vysokoškolské vzdělání je nejen o znalostech, ale 
o způsobu myšlení, profilování osobnosti a na tom 
se  prožitky a diskuse v klubu mohou podílet stejně 
významně, jako studium. Přejme si, aby dalších pět 
let bylo neméně úspěšných a Harvart nám  dál na-
bízel večery pohody, zábavy, dobré hudby a příjem-
ných setkání. Harvartu přejme, aby se dál profiloval 
do zařízení, které budou všichni studenti, absolventi 
a přátelé SVŠE považovat za místo, kam budou rádi 
opakovaně přicházet, neboť je přítomnost v klubu 
bude obohacovat.
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Prolog
Harvart je dítko štěstěny. Nepřišel na svět omylem, 
byl vymodleným dítětem, které jeho okolí rozmaz-
luje a hýčká. Zrodil se jako přirozená součást Sou-
kromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě a od 
samého počátku měl všechna privilegia mladšího 
bratříčka, který se narodil proto, aby bavil, vzdělá-
val a přinášel potěšení. 

Kdo jiný by měl o tomhle zázraku mluvit než ten, 
kdo ho oživil. Harvart se zrodil v myšlenkách zři-
zovatele SVŠE a jejího prorektora Pavla Štohla. Ne-
zůstal jen u snění, ale s nadšením sobě vlastním 
dotáhl ideu prvního vysokoškolského klubu ve 
Znojmě až k realizaci. Stálo to hodně sil, o penězích 
nemluvě. 

Je vždycky důležité, jak se semínko ujme a jak ve-
getuje prvních pět let. V případě Harvartu už to 
není jen hypotetická otázka, první polokulaté vý-
ročí je tady. Jak se tedy oslavenci daří? A jak všech-
no začalo? Nejlépe bude zeptat se na všechno zři-
zovatele klubu Pavla Štohla.  On byl při tom, takže  
o všem může podat zprávu z první ruky. Po pěti le-
tech má ještě všechno v živé paměti.  

Pojďme si povídat
Harvart slaví v dubnu 2011 malé jubileum a tak 
nastal ten pravý čas vydat svědectví o jeho do-
savadní historii. Takové stručné dějiny první-
ho vysokoškolského klubu ve městě Znojmě. 
Mnohé už bylo popsáno v knize Jedničkáři  
z Harvartu, kde jsou uvedeni účinkující, kteří 
v Harvartu vystoupili v době od dubna 2006 do 
května 2009. 
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Co se, Pavle, událo od té doby?

Od vydání knížky „Jedničkáři z Harvartu“ v červnu 
2009 se na zeď-památníček podepsalo hodně dal-
ších skvělých osobností, které potěšily různorodé 
harvartské publikum. Během uplynulých dvou let 
se tady konalo nespočet příjemných setkání stu-
dentů i pedagogů, slavilo se a diskutovalo, občas se 
tu zapíjel úspěch a občas i žal, ale také se tu serióz-
ně jednalo a vyhodnocovalo. 

Pokud chcete, můžete se alespoň dodatečně všeho 
toho dění zúčastnit. Pokusím se vám ve spoluprá-

ci s kolegy zprostředkovat atmosféru, kterou mám 
rád. Zavzpomínáme na lidi, kteří tudy prošli a za-
nechali tu otisk svého umění, moudrosti, bezpro-
střednosti. Bude to samozřejmě výpověď subjek-
tivní, ale o to upřímnější. 

Sám jsem totiž v průběhu svého studia na VŠE Pra-
ha prožil ve vysokoškolských klubech hodně hez-
kého. Vysokoškolský klub – to byl pro naši generaci 
fenomén. A já se snažím dnešním studentům do-
přát alespoň zlomek toho, co jsem sám prožil. Chci, 
aby měli místo, které je jenom jejich, kam mohou 
zajít kdykoli a pobavit se podle svého. 
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Vím, že asi srovnávám nesrovnatelné: neměli jsme 
oproti nim tolik možností, jak trávit volný čas. 
Přesto (nebo právě proto) jsme ho rozhodně ne-
promarnili. Naše vzpomínky jsou zaplněné přáteli,  
hudbou, humorem. A není to jenom moje zkuše-
nost. 

Mohli by o tom vyprávět také mnozí zpěváci, kteří 
toho ve vysokoškolských klubech spoustu prožili 
a dodnes rádi vzpomínají na plodná umělecká léta 
strávená mezi studenty. Nechyběla tam jedinečná 
atmosféra a radost ze života. 

Jak tedy vzpomínají na vysokoškolské kluby 
někteří účinkující?

Je velmi příjemné, že většina účinkujících se do 
Harvartu ráda vrací, aby zde znovu vystoupili před 
výborným publikem a zároveň opakovaně „nasáli“ 
krásnou atmosféru vysokoškolských klubů, kterou 
tak dobře pamatují. Například Ivo Jahelka přijel 
už pětkrát a Miroslav Paleček dokonce šestkrát. 
A takhle vzpomínají na vystupování v takových 
klubech:

„Když se řekne“vysokoškolský klub“…tak mi okamži-
tě naskočí 80. léta minulého století… a Juridica na 
Petřinách, Kajetánka, Strahov, Jarov… a protože se 
studovalo nejenom v Praze, tak samozřejmě taky 
Účko v Olomouci..a koleje v Brně…a všude byla ra-
dost si zahrát, protože tam vždycky bylo prvotřídní  
publikum a v něm obvykle i spousta krásnejch ho-
lek…Ale kde ty loňské sněhy jsou…Prozpěvoval jsem 
pak v kulturácích, v kinosálech, na obecních úřa-
dech, v kostelech, dokonce i v soudních síních, ale se 

studenty jsem se už nějak nepotkával…Až před 5 lety 
jsem se ocitnul s kytarou ve Znojmě, sešel dolů po 
schodech do sklepení , zahrál první písničku… a na-
jednou to zase bylo jako tenkrát…. Od té doby vím, že 
když se řekne „vysokoškolský klub“, tak mi okamžitě 
naskočí „HARVART“!! 

Ivo  Jahelka

Ve VŠ klubech minulého století potažmo minulého 
tisíciletí, ať už pražských (těch bylo mimochodem 
snad víc než deset) nebo mimopražských jsem po-
znal ty nejvnímavější, nejdychtivější a nejvděčnější 
posluchače. Všechny kluby měly jedno společné, plno 
pěkných holek a vždycky bylo narváno. Jó, to se nám 
to tenkrát zpívávalo. 

Pak dlouho dlouho nic, když tu se v polovině roku 
2006 ze sklepení pod Václavském nám. ve Znojmě 
jako zjevení vyklubal HARVART.

A když na jeho malém pódiu do strun hrábnu, hned 
jsem zase o pár chvil mladší, díky!

Miroslav Paleček
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Kdo se po přečtení předcházejících řádků obává, že 
tahle kniha bude plná nostalgie, je na velkém omy-
lu.  S nostalgií totiž vzpomínáme na něco, co bylo 
a už neexistuje.

To rozhodně není případ Harvartu. Klub se má čile 
k světu. Pořád se něco chystá, pořád hledáme nové 
nápady, abychom připravili sobě i publiku nové zá-
žitky, které může přinést jen setkání se zajímavými 
lidmi, krásou a moudrostí.

Chci zavzpomínat na písničky, moudra, sympa-
tické lidi, na nejdůležitější momenty, u kterých 
jsem  v uplynulých pěti letech v Harvartu byl, ale 
nechci přitom být sám. Sedněme si v klidu třeba 
k harvartskému barovému pultu, nalejme si, co 
komu chutná a povídejme si. Vypadá to na dlouhý  
a veselý večer…



11

Ze sklepa na uhlí je vysokoškolský klub
Pavle, první studenti usedli do lavic Soukromé 
vysoké školy ekonomické Znojmo na podzim 
roku 2005. Zvolili si úplně novou školu, šlápli 
tak trochu do neznáma a – buďme si upřímní – 
zcela jistě při svém rozhodování neřešili, jak 
budou ve Znojmě trávit volný čas. U Tebe to ale 
zřejmě bylo jinak. Jak Tě znám, stejně Ti už ten-
krát v hlavě „šrotovaly“ nápady, jak studentům 
zpříjemnit jejich vysokoškolský život.

Máš pravdu. Jakmile byla splněna první meta – za-
ložení vysoké školy, už byl prostor i na jiné, zdán-

livě okrajové věci. Chtěl jsem totiž dopřát už i těm 
prvním studentům naší školy, aby měli nejen mís-
to, kde budou vstřebávat kvanta vědomostí, ale 
aby existoval i prostor, kde mohou trávit svůj volný 
čas. No  - a odsud už byl jen kousek k založení vy-
sokoškolského klubu. 

Často se zmiňuješ o tom, že tvůj vysokoškolský 
život byl příjemný, můžeš být konkrétnější?

Já jsem měl to štěstí, že v našem studentském „kru-
hu“ se sešla výjimečná parta spolužáků, kteří celých 



12

pět let táhli pospolu a dokonce i po více než dvaceti 
letech od skončení VŠE Praha se dosud pravidelně 
scházíme. Chodili jsme společně nejen do hospů-
dek a na mejdany, ale také jsme hodně navštěvovali 
vysokoškolské kluby, ať už na Jarově, na Chmelnici 
nebo třeba na 5. květnu. Chodili jsme sem napří-
klad na koncerty písničkářů, na diskotéky apod. 
Dnešní studenti mi asi nebudou věřit, že většina 
klubových akcí bývala vyprodána a byl problém 
na ně sehnat vstupenky. Když například vystupo-
val v klubu 5. květen Ivo Jahelka, tak jsme museli 
být na místě víc než hodinu předem, abychom se 
vůbec do sálu dostali. A to nemluvím o koncertech 
Jarka Nohavicy, jehož vystoupení byla beznadějně 
vyprodaná vždy několik týdnů dopředu.

Můžeš připomenout některé klubové akce, kte-
ré ti dodnes utkvěly v paměti?

Těch bylo za dobu mého studia v Praze samozřej-
mě spousta. Již zmíněný koncert Ivo Jahelky v klu-
bu 5. květen  byl pro nás tak mimořádným zážit-
kem, že jsme s kamarádem „museli“ jít do hospody 
a dojmy z koncertu tam patřičně rozebrat. 

Nebo třeba skvělé besedy, dodnes rád vzpomínám 
například na besedu s oscarovým režisérem Jiřím 
Menzelem nebo s trenérem československé fotba-
lové reprezentace Václavem Ježkem, který přivedl 
naše fotbalisty k titulu mistrů Evropy.

Prostě byly to akce s mimořádnými osobnostmi 
z různých oblastí. Pro nás bylo totiž tehdy vzácné 
setkat se s nimi. Dnes je to asi trošku jiné, protože 
studenti se mohou hodně věcí dozvědět například 

díky internetu. Ale i tak mám dojem, že se ochuzují 
o setkání se zajímavými lidmi.

Což je mnohdy škoda, ale to asi pochopí až poz-
ději. Vraťme se však zpátky k Harvartu. Jak tě 
napadlo, že právě ze sklepa na uhlí bude vyso-
koškolský klub?

S odstupem času musím přiznat, že opravdu asi 
trpím bujnější fantazií, protože hledat v tom neu-
těšeném nepořádku útulný prostor pro klub mohl 
jen „šílenec“. J  

Ale ono stačilo prokutat se harampádím a vykli-
dit zbytky uhlí a nápad udělat zde vysokoškolský 
klub byl na světě. A tak ze sklepa, který byl podle 
mého názoru kdysi také součástí jedné z chodeb 
znojemského podzemí, se už v dubnu 2006 vylou-
pl vysokoškolský klub jako malovaný. Musím říct, 
že to byla velká sláva. Přijel Ivo Jahelka a Harvart 
byl zaplněný do posledního místečka studenty 
a zaměstnanci. Atmosféra obdobná jakou jsem za-
žíval v pražských vysokoškolských klubech. A tak 
jsem si řekl, že myšlenka založit klub zřejmě neby-
la marná.

Samozřejmě mě těší, když na Facebooku najdu jen 
tak náhodou třeba tyhle řádky, které psal náš ab-
solvent Radim:

...když znova koukám na ty fotky, když ještě klub vypa-
dal jako vchod do 100 let nepoužívanýho německýho 
krytu, tak je masakr vidět, co se z toho dá vyrobit...
klobouček!!! ..Kdo by tušil, že tento starej sklep bude 
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po rekonstrukci hostit taková zvučná jména..hola hej..
klobouček podruhé sundej!! J

Nebál ses, Pavle, že v takových místech může 
třeba občas strašit?

Strašit ne, ale nějaké kouzlo tady být asi musí. Ne-
vím totiž jak tobě, ale mně šel už mockrát v Harvar-
tu mráz po zádech. Lidi, kteří tu stáli na pódiu, měli 

většinou tu moc, že mě dokázali opravdu dojmout, 
potěšit a věřím, že nejenom pro mě je to vždycky 
krásné vybočení ze všedních dnů. 

A tak budu rád, pokud „kouzlo“ Harvartu bude po-
kračovat i v budoucnu, účinkujícím se v klubu bude 
i nadále dařit jako dosud a publiku se tu bude líbit.
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Studenti dostali Harvart, ale dárek vlastně dostalo 

celé Znojmo. V jeho ulicích je teď každopádně víc 

mladých lidí. Kromě středoškoláků potkáváme stále 

víc studentů vysoké školy a taky jejích absolventů.

Musím říct, že jsem tomu rád, protože studenti do-
dávají každému městu punc mládí a Znojmo není 
v tomto směru výjimkou. A důležité je podle mě 
názoru také to, že vysoká škola vychovává inteli-
genci se vztahem ke Znojmu, což je přínosem pro 
budoucnost nejen města, ale i celého regionu.

Studenti mají ve Znojmě řadu možností, jak 
trávit svůj volný čas. Nebylo tedy zbytečné za-
kládat ještě vysokoškolský klub?

Je pravda, že Znojmo nabízí studentům spoustu 
možností trávení volného času. Ale i tak věřím, že 
založení Harvartu smysl mělo a že tento klub je 
v řadě věcí výjimečný. Když totiž udělám inventu-
ru všeho, co se v jeho prostorách v uplynulých pěti 
letech odehrálo, tak myslím, že málokterá instituce 
takovou širokou programovou paletu pořadů na-
bídla. Dle mého je tak široká, že si na své mohl při-
jít úplně každý. Někdy mám však pocit, že někteří 
studenti jsou tak trochu pohodlní a odlepit se od 
televize nebo počítače je bohužel mnohým zatěžko 
a nevyužívají možnosti, které jim klub nabízí.

Existenci Harvartu a jeho význam výstižně oko-
mentoval prof. Kamil Fuchs v pořadu „Křeslo pro 
hosta s vedením SVŠE“:

„Znojmo teprve časem  docení to, že tady má vy-
sokou  školu. A jednou všichni, kteří se školou ně-
jakým způsobem spojili část svého života, docení 
i to, že existuje také tento vysokoškolský klub. Je 
to totiž zařízení, ke kterému se dopracovávají 
i „kamenné“ vysoké školy po dlouhých letech. Je 
ohromné, že Harvart vznikl současně s vysokou 
školou a že se tradice klubu buduje od začát-
ku. A možná ani  ti, kteří akce Harvartu využí-
vají, si plně neuvědomují, jak obrovský přínos to  
ve skutečnosti je.“

Je tedy chyba studentů, že ne vždy využívají 
nabídku akcí?

Musím přiznat, že občas je mi líto, že studenti 
o řadu zajímavých akcí nemají příliš zájem a že 
existenci klubu dokážou někdy víc ocenit lidé, 
kteří za námi přijíždějí, tedy vystupující. Nejlépe 
to asi za všechny vyjádřil písničkář Honza Ne-
dvěd, který po svém koncertu v Harvartu řekl: 
„Kéž bychom měli v Praze takové místo, jako 
máte tady ve Znojmě, kéž by tam fungoval tako-
výhle klub“.

Znojmo dostalo dárek
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Takže Harvart je dárek studenty tak trochu ne-
doceněný?

Je to samozřejmě složitější, protože je třeba si uvě-
domit, že počet vysokoškoláků zatím ve Znojmě 
není až tak vysoký, aby dokázali zaplnit jednotlivé 
akce. Něco jiného je klub v centru města, kde studu-
je například čtyřicet tisíc vysokoškoláků a něco jiné-
ho je klub ve městě, kde je čtyři sta vysokoškoláků. 

Ale samozřejmě věřím tomu, že je otázka času, kdy 
studenti nejenom že budou ve větším počtu navště-
vovat akce, ale že se také budou na jejich tvorbě 
sami podílet.

Dá se tedy charakterizovat publikum, které nej-
častěji navštěvuje klubové pořady?

Máme jak publikum, které chodí skoro na všechno, 
protože už samotná akce v Harvartu je pro ně záru-
kou, že se nebudou nudit. No a pak přicházejí lidé, 
kteří si vybírají pořady podle svého vkusu a přijdou 
prostě na to, co se jim líbí. Někdy je narváno, někdy 
ne, ale důležité je hlavně to, že akce mívají zpravidla 
nezaměnitelnou klubovou atmosféru a že někdy se 
„zadaří“ a končívají potom i k ránu. J
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V klubu se vůbec asi ponocuje.

Důležité je, že klub nemá zavírací dobu. Bývá ote-
vřeno tak dlouho, dokud se návštěvníci chtějí bavit. 
A my si vážíme i toho, že ani většina účinkujících 
neodchází hned po vystoupení. Zůstávají s námi, 
třeba i v hodně úzkém kroužku a užíváme se na-
vzájem. Za všechny uvedu jeden příklad z kroniky, 
který ani není třeba dál komentovat:

Zápis v kronice od režiséra Jana Hřebejka s časem 
23:30 zní: „Bylo (tedy ještě je) tu fajn…“

A to nemluvíš o studentských akcích a večírcích.

O tom by asi měli mluvit hlavně studenti. Každo-
pádně já osobně si rád se studenty posedím, popo-

vídám, zjistím, čím žijí, co je trápí, z čeho se radují, 
jak vnímají „svoji“, resp. naši školu a s čím potřebu-
jí poradit a pomoci. 

No a protože naše vysoká škola je škola relativně 
mladá a malá, tak se mezi sebou vzájemně známe, 
což je zpravidla velká výhoda. A kde jinde si pak 
mají studenti a pedagogové popovídat, když ne ve 
vysokoškolském klubu. V tomto směru to funguje 
přesně tak, jak jsem si to představoval. Respekt 
k vyučujícím sice musí být, ale nesmí chybět ani 
důvěra a otevřenost.

Ostatně – na řeči o studentských večírcích taky ješ-
tě dojde.
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Některé věci se vracejí 
První koncert v Harvartu aneb Nežli chodit na Spartu, 
lepší jít do Harvartu
Už první koncert v Harvartu měl úspěch. Konal se 20. dubna 2006, v den slavnostního otevření 
klubu, poté, co si pan rektor s panem starostou přiťukli na světlou budoucnost tohoto zařízení.  
A potom nastoupil Ivo Jahelka a jeho kytara.

Pavle, můžeš prozradit, proč Harvart zahajoval 
zrovna Ivo Jahelka?

Těch důvodů bylo samozřejmě víc. Jak už jsem ří-
kal, je to písničkář, na kterého jsem chodil do praž-
ských vysokoškolských klubů, jeho písničky jsme si 
natáčeli na kazety a potom kolovaly mezi studenty. 
Ale také jsem se snažil vybrat někoho, kdo bude 
„zajímavý“ pro širokou studentskou obec. A jeho 
písničky i texty ze soudniček jsou natolik vtipné, 
že pobaví snad každého.

A samotný koncert to potvrdil, studenty čekaly dvě 
hodiny skvělé zábavy. Posuďte sami některé výro-
ky od soudu, které Ivo Jahelka zprostředkoval:

	K rodinné bitce došlo poté, když syn 
představil rodině nevěstu a babička 
utrousila: „To vás pánbůh trestá, že 
se nemodlíte“.

	Manžel mě doma tloukl. Když jsem mu 
řekla, že to půjdu dát k soudu, řekl, 
ať  jdu  třeba  do  prdele  a  tak  jsem 
tady.

	Stýkali  jsme  se  delší  dobu.  Já 

netvrdím,  že  všechny  tři  děti  jsou 

jeho,  ale  bylo  by  od  něho  slušný, 

kdyby si aspoň jedno vybral.

	Nepopírám, že jsem s navrhovatelkou 

něco měl. Ale nebylo toho zase tolik, 

abych za to musel platit patnáct set 

měsíčně.
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	O jmenovaném je v obci známo, že je to 
podivín. Ale to, že použitím slzného 
plynu donutil účastníky honu plakat 
nad  padlou  zvěřinou,  klasifikujeme 
jako promyšlený čin. 

	Není  pravdou,  že  bych  uchopila 
policistu  za  přirození.  Jako  matka 
šesti  dětí  přece  poznám,  co  držím 
v ruce.

	Manželka  dělala  takový  unuděný 
ksichty, že mě na intimnosti přešla 
chuť a šel jsem radši na pivo. A tak 

jsem se stal notorikem. 

A ještě jednou Ivo Jahelka: společně s Mirosla-
vem Palečkem zahajoval nový akademický rok 
2009/2010. Můžeš říct, v čem byl tento koncert jiný?

Z tohoto koncertu jsme pořizovali živý záznam, 
který jsme potom na DVD věnovali našim vyso-
koškolákům  u promoce jako památku na tři roky 
strávené na SVŠE. A myslím, že všem přítomným 
studentům se ten koncert moc líbil. Harvart při 
historkách ze soudních síní řval smíchy a úžasná 
atmosféra celého večera byla korunována písnič-
kou Život je jen náhoda, kterou společně s oběma 
zpěváky zpíval celý Harvart. 

Jaké dojmy si z první živé nahrávky v klubu od-
nášel zpívající právník? 

„Protože jsem v Harvartu nevystupoval poprvé, 
tak jsem předem věděl, že je tam vždycky dobrá 
atmosféra, nicméně musím podotknout, že na po-

sledním koncertu, který se živě nahrával a o který 
jsem se podělil s Mirkem Palečkem, se mi hrálo pří-
mo výborně a doufám, že i návštěvníci koncertu si  
z něj odnesli tak příjemné dojmy jako já.“

Pavle, oblíbil sis zvlášť nějakou z Jahelkových 
písniček?

Ivoš má většinu písniček ze soudních síní, ale stej-
ně krásné jsou ty, které vypovídají o lidském cho-
vání obecně. Mně osobně se například moc líbí pí-
snička „Ať žije spravedlnost“.

Ať žije spravedlnost, ať je k nám spravedlivá,  
ať žije spravedlnost, ať je k nám spravedlivá,  
ať jí neublíží, ať jí neublíží nálada proměnlivá, 
nálada proměnlivá.

Nálada proměnlivá, slovíčka konejšivá,  
nálada proměnlivá, slovíčka konejšivá,  
co se v nich schovává, co se v nich schovává,  
ta lidská špína všivá, ta lidská špína všivá.

Ta lidská špína všivá, nebo cíl velkolepý,  
ta lidská špína všivá, nebo cíl velkolepý,  
když, jak ta spravedlnost, když, jak ta spravedlnost,  
jsou lidé k sobě slepí, jsou lidé k sobě slepí.

Jsou lidé k sobě slepí i přes skla zvětšovací,  
jsou lidé k sobě slepí i přes skla zvětšovací,  
nad tím, co spolu mají, žaludek se vobrací.

Žaludek se vobrací nad velkou lidskou zlobou,  
žaludek se vobrací nad velkou lidskou zlobou,  
my za to nemůžeme, my za to nemůžeme,  
my jenom jdeme s dobou, my jenom jdeme s dobou. 
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My jenom jdeme s dobou, šlapeme svoji cestu,  
my jenom jdeme s dobou, šlapeme svoji cestu,  
kdo se z ní odchýlí, kdo se z ní odchýlí,  
uniknout nesmí trestu, uniknout nesmí trestu. 

Uniknout nesmí trestu, co zákon trestat praví,  
uniknout nesmí trestu, co zákon trestat praví,  
než na nás přijde řada, než na nás přijde řada,  
napijme se na zdraví, napijme se na zdraví. 

Napijme se na zdraví a na ta dlouhá léta,  
napijme se na zdraví a na ta dlouhá léta,  
a na tu spravedlnost, a na tu spravedlnost  
tam na tom konci světa - tam na tom konci světa. 

Ať žije spravedlnost, ať je k nám spravedlivá,  
ať žije spravedlnost, ať je k nám spravedlivá,  
ať jí neublíží, ať jí neublíží  
nálada proměnlivá, nálada proměnlivá.
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Harvart má taky svoji kroniku. Jak vlastně vy-
padá? Je tam určitě dost zajímavých zápisů.

To ano, jsou tam zápisy vtipné - například od Iva 
Jahelky „Nežli chodit na Spartu, lepší jít do Harvar-
tu“,  ale i dojemná vyznání. Jednoznačně z těch 
textů vyplývá, že se umělcům v Harvartu dobře vy-
stupovalo, případně že se sem rádi vracejí. Ostatně 
posuďte sami:

Bylo u vás úžasně a rádi bychom přijeli zas a na-
dýl!!!. Díky.   Ivan Hlas, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba

Díky za VŠE. Bylo to fajn, přijedu zas.        Vlasta Redl

Bylo to velmi příjemné. Více takových klubů jako je váš!
Pavel Žalman Lohonka, Tonda Hlaváč, Pavlína Jíšová

Krásný je to zde klub. Děkuji, že jsem zde mohl vy-
stoupit.                                                                         Záviš

Díky za skvělou atmosféru.                               Poutníci

Byla to bezva párty a probrali jsme všechno. Díky!
Karel Šíp

Už teď máme s nakladatelem pocit, že je to milý večírek. 
A to je teprve 22.30 hod.

Michal Viewegh
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Klub má svoji kroniku
Harvart má tedy svoji kroniku. Ale kronikou 
svého druhu je i knížka Jedničkáři z Harvartu. 
Vyzpovídali jsme tam všechny, kteří v prvních 
třech letech v klubu vystupovali.  Vzpomínáš, 
Pavle, jak jsme ji dělali?

Na zpracování knížky vzpomínám moc rád. Zejmé-
na na to, jak jsme si společně s tebou a se Zdeň-
kem znovu zavzpomínali na všechny ty osobnosti,  
které v klubu vystupovaly - a že to byly vzpomínky 
příjemné. Přišlo by mi líto, kdybychom je nezazna-
menali na papír. Protože i ty nejsilnější zážitky po 
čase vyblednou, ať chceme nebo ne. A to by byla 
v tomto případě určitě škoda. 

V Jedničkářích jsou kromě rozhovorů s těmi, 
kteří v Harvartu vystoupili, i naše komentáře, 
postřehy a osobní vyznání.

Právě našich glos si na té knížce hodně cením. Sna-
žili jsme se totiž ukázat čtenářům účinkující trochu 
jinak, než jak je návštěvníci vnímali na pódiu. Se-
dávali jsme totiž s nimi před vystoupením nebo po 
něm u jednoho stolu (nebo barového pultu), a tak 
jsme je mohli poznat trochu lépe. A zjistili jsme, že 
u většiny umělců, kteří pro nás byli často legen-
dami, platí nepřímá úměra čím větší kapacita, tím 
skromnější člověk. 

A který z nich na Tebe udělal největší dojem?

Je těžké vybrat z téměř stovky vystupujících jenom 
jednoho. Ale když na tom trváš, tak budu jmeno-
vat Zdeňka Trošku, který v Harvartu  vystoupil už 
dvakrát (a doufáme, že ne naposled). Je samozřej-
mě velmi vtipný, ale hlavně lidský, svými názory na 
život na mě udělal opravdu velký dojem. A teď mě 
napadá ještě jedno jméno, Josef Fousek. Umělec, 
který možná není tak obecně známý, ale je to na-
prosto výjimečný člověk.

Zdeněk, který má velký podíl na grafické podo-
bě Jedničkářů z Harvartu, k tomu ještě dodává:

„Nedá mi, abych nevzpomněl, že když si s námi Jo-
sef Fousek po vystoupení povídal, fotografoval se 
s námi, tak mně a Pavlovi nabídl tykání. A pro mě to 
byla opravdu velká pocta a musím přiznat, že není 
moc lidí, od kterých si toho tolik vážím.“ 
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Právě díky Zdeňkovi  existuje z každého vy-
stoupení nádherná fotodokumentace. 

Je to přímo fotokronika. Zdeněk fotografuje nejen 
během koncertu nebo besedy, ale samozřejmě také 
po vystoupení, takříkajíc při volné zábavě. Stu-
denti si nechávají rádi dělat skupinové fotografie 
s účinkujícími, někteří se dokonce nechávají se 
svým idolem zvěčnit sólo. Fakt je, že (až na jednu 
výjimku) se tomu nikdo nebránil. A například zná-
mý sexuolog Radim Uzel si uskupení se studenty  
(a hlavně studentkami) velice pochvaloval. Dokon-

ce říkal, že se těší, až se v příštím vydání taky obje-
ví v knížce. 

Takže mu teď jeho přání můžeme splnit…

Nejen jemu. Slíbili jsme i dalším hostům, že na ně 
určitě nezapomeneme. Je jich zase pěkná řádka. Od 
tenoristy Petra Dvorského přes folkového zpěváka 
Honzu Nedvěda až po investigativního novináře 
Josefa Klímu a další a další. Různorodá společnost 
významných osobností je sázkou na jistotu, že se  
při čtení nikdo nudit nebude.
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Jak jsme křtili  
Jedničkáře z Harvartu 
Ale začněme pěkně popořádku. Tedy tím, 
jak jsme křtili knížku rozhovorů Jedničkáři 
z Harvartu. Nad Znojmem se v pondělí 29. červ-
na 2009  před sedmou večerní stahovaly černé 
mraky, bylo před bouřkou. Ale žádná katastro-
fa se nekonala, právě naopak. Harvart byl plný 
a ve vzduchu jsme kromě vody cítili hodně tě-
šení.

Nemohli jsme si přát lepší kmotry, než byl muzi-
kant Olin Nejezchleba a spisovatel, básník a nakla-
datel Martin Reiner, kterým společnost dělala reži-
sérka Jitka Němcová. Všichni dohromady zalili to 
naše dílko nejen šampaňským, ale také spoustou 
veselých historek a písniček. 

Olin je v klubu nejčastější hostem, přijel už osm-
krát. Většinou s Ivanem Hlasem, ale také třeba 
s Vladimírem Mišíkem. Je to skvělý muzikant, ale 
i báječný člověk.  S paní režisérkou Němcovou jsou 
dávnými přáteli a nejenže se setkávají v kavárnách, 
ale také spolu pracují. A právě díky Olinovi se nám 
podařilo do klubu na křest „dostat“ paní režisérku.

Ale Jitka Němcová je známá nejenom jako skvě-
lá režisérka, ale také jako manželka legendy 
českého filmu režiséra Otakara Vávry.

To máš pravdu. Vzpomínám si na její vyprávění, jak 
se s ním poprvé setkala, když dělala zkoušky na fil-

movou režii a v komisi seděl i on.  Ale že to byl už 
starý pán a ani ve snu ji nenapadlo, že spolu za rok 
začnou chodit a jejich vztah vydrží tak dlouho.

Tehdy mu, nemýlím-li se, bylo dvaašedesát.

Je to tak. Ona byla tenkrát o čtyřicet let mladší.

Olin Nejezchleba právě pokřtil Jedničkáře z Harvartu
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Což se, předpokládám, nezměnilo.

Ne, stále je o čtyřicet let mladší J. A panu profeso-
rovi bylo 28. února 2011 přesně 100 let! A jen tak 
na okraj, paní režisérka nám o „Vávrovi“ (jak ho 
mile nazývala) vyprávěla spoustu zajímavostí. Do-
zvěděli jsme se třeba, že pan režisér by se rád ješ-
tě podíval (samozřejmě že letadlem) na jih Evropy 
nebo že i ve svém věku dodržuje noblesní zásady 
chování z první republiky, a tak například i doma 
při snídani nosí kravatu.

Jitka Němcová se ale postupem času sama na 
FAMU přesunula za katedru.

Učí tam televizní režii, které se většinou věnuje. 
Pracovala například na populárním zábavném 
pořadu Abeceda, režírovala bakalářské povídky 
a v poslední době třeba 3+1 s Miroslavem Donu-
tilem.

Předává studentům nejen svoje zkušenosti, ale 
také vědomosti Otakara Vávry. Ten kdysi jako pe-
dagog své přednášky o teorii filmu pečlivě sepsal 
a pak přednášel třeba Jiřímu Menzelovi nebo Eval-
du Šormovi. Nikdy tuto práci nevydal knižně, ale 
věnoval ji paní Němcové. Je to poklad, na který je 
pyšná a ze kterého neustále čerpá. 

Paní režisérka s panem profesorem ovšem ne-
prožívají jen dny plné štěstí.

V Harvartu si Jitka Němcová postěžovala, že mají 
zrovna starosti s mladým. Tedy se synem pana Vá-

vry. Měl nějaké zdravotní problémy, ale doma věři-
li, že všechno dobře dopadne. „Vždyť mu je teprve 
něco přes sedmdesát, klukovi,“ pravila devětapa-
desátiletá paní režisérka.

Martin Reiner byl v Harvartu už potřetí, takže 
se tu mohl cítit jako doma. Je uznávaným bás-
níkem a také prozaikem. V Jedničkářích jsme 
mu samozřejmě také dali odpovídající prostor 
a ukázalo se, že má ke Znojmu veskrze kladný 
vztah.

Máš pravdu. Martin je uznávaným literátem, ale 
část veřejnosti ho pořád vnímá  především jako na-
kladatele a přítele Michala Viewegha. A je pravda, 
že už v Jedničkářích prozradil, že Znojmo je jedno 
ze dvou tří měst, kam jezdí číst nejraději.  

Pamatuji se, že po oficiálním křtu Jedničkářů 
jsme s oběma kmotry ještě dlouho poseděli…

Poseděli jsme opravdu dlouho do noci a to ne-
jenom my organizátoři, ale i většina účastníků 
slavnostního křtu. Bylo to moc příjemné povídání 
a loučili jsme se neradi. Tak jsme si aspoň slíbili, že 
se v Harvartu zase někdy uvidíme.
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Peter Dvorský hostem SVŠE
aneb o víně v tobolkách
Harvart uvítal už mnoho významných osobnos-
tí. Opravdovým V.I.P. hostem byl také světozná-
mý tenorista, velký umělec a mimořádně sym-
patický člověk Peter Dvorský.

Strávil koncem srpna 2009 ve Znojmě skoro 
týden. Nebyl tu jako turista, ve zdejším Měst-
ském divadle se konaly jeho Mistrovské pěvec-
ké kurzy. Partnerem jim byla kromě města Zno-
jma také Soukromá vysoká škola ekonomická.  
Bylo tedy samozřejmostí, že vynikající zpěvák 
přijal pozvání nejen k prohlídce budovy školy 
na Loucké ulici, ale i k opakovaným setkáním 
s vedením školy. 

Po závěrečném koncertu strávil spolu se svými 
studenty a dalšími hosty večer ve vysokoškol-
ském klubu u cimbálové muziky. Bylo zajímavé 
ho poslouchat, když hovořil o svých začátcích, 
o zkušenostech, které za léta svého umělecké-
ho působení získal. 

Samozřejmě přišla řeč i na to, jak se mu na  
SVŠE ve Znojmě líbilo. Svou odpovědí tě určitě 
potěšil.

Návštěva Petera Dvorského byla pro mě ohrom-
ným zážitkem. Je to umělec známý i v zahraničí,  
v době své vrcholné formy patřil mezi nejslavnější 

tenory na světě, vyprodával největší operní scény - 
a přitom je to neuvěřitelně skromný člověk. Já jsem 
měl možnost setkat se s ním během jeho týdenního 
pobytu několikrát. 

Byli jsme například společně v šatovském sklípku 
na ochutnávce a u sklenky dobrého vína jsme krás-
ně povyprávěli. Dozvěděl jsem se i některé zajíma-
vosti o dalších světových tenorech, které se z novin 
člověk asi nedozví. A pohlazením byla i jeho slova 
o naší škole:

„Cítil jsem se zde  nádherně. Ta budova byla už ode-
dávna škola, čehož si velmi cením. Je velká, vzdušná, 
prostorná. Už ty zdi navozují pocit studentského ži-
vota. Já jsem vysokoškolská studia nezažil, učil jsem 
se na kurzech přímo v milánské La Scale, ale doká-
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žu si představit, že do budovy na Louckou ulici  stu-
denti chodí rádi, protože ty nádherné posluchárny 
na přednášky nebo počítačové místnosti jsou skvělé. 
Velmi elegantní, velmi čisté tvary, ta škola dýchá kli-
dem. Měl jsem tam dobrý, čistý pocit. A z krásného, 
čistého, estetického prostředí odcházejí krásní čistí 
lidé. Je to chvályhodné a buďte rádi, že se ve Znojmě 
můžete pyšnit takovou školou.“ 

A pokud vím, tak napsal i věnování do kroniky 
SVŠE. 

To je pravda. A svými slovy potěšil, myslím, neje-
nom mě:
Ďakujem za mile pozvanie do vašej školy. Stretol 
som sa iba so samými sympatickými a milými luďmi. 
Verim, že to nebolo naše iba jedine stretnutie. Teším 
sa a želám veľa , veľa úspěchu.

  S úctou  Peter Dvorský
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Jak je zvykem, věnoval jsi Peterovi Dvorskému 
také knížku „Jedničkáři z Harvartu“. Jak ji hod-
notil?

Knížku jsme vzácnému hostu předali při jeho ná-
vštěvě ve škole, ale odezvu na ni mám od jeho paní. 
Když jsme se totiž s paní Dvorskou potkali na zá-
věrečném slavnostním večeru v Harvartu, hned 
mi složila poklonu: „Přečetla jsem si vaši knížku 
„Jedničkáři z Harvartu“, kterou jste dali manželovi, 
a moc se mi líbila“. 

Ten večer přišla do klubu zahrát znojemská 
dětská cimbálová muzika „Dyjavánek“ a měla 
úspěch.

Nepřeháním, když řeknu, že Petera Dvorského 
i jeho hosty přímo fascinovala. Spolu s ostatními 
přítomnými s dětmi celý večer zpívali a bylo to na-
prosto bezprostřední a upřímné. Původně jsme se 
domluvili, že cimbálka bude hrát do půlnoci. Ale 
když jsme viděli nadšení našich hostů, kteří vytles-
kávali další a další písničky, poprosili jsme malé 
muzikanty, aby ještě zůstali. Byl to opravdu nád-
herný večer!

Zmínil ses, že jste s Peterem Dvorským absol-
vovali i ochutnávky vín. Je znalcem vína?

Rozhodně o něm hodně ví. Ale není pro něj víno 
jako víno. Když byl totiž na návštěvě u nás ve škole 
a uviděl v mé kanceláři na stole mísy s hrozny, oka-

mžitě to glosoval: „Víno v tobolkách nepožívám“ J.  
A taky ho v této formě nepožil…

Ale v tekutém stavu se mu nebránil. „Som poučený 
laik, a dokonca som bol na Morave pozvaný aj do 
odborných laických porôt pri určovaní kvalít vín. 
Mám rád živé a mladé biele vína, ale iba suché.  
V poslednej dobe však pijem červené, najradšej 
MODRÚ FRANKOVKU a DORNFELDER,“ řekl, když 
jsme se chystali k degustaci .

Určitě jste spolu během jeho pobytu hovořili 
i o znojemské vysoké škole. Jak hodnotil fakt, 
že Soukromá vysoká škola ekonomická ve 
Znojmě se snaží být školou, která klade na své 
studenty vysoké nároky na straně jedné a na 
straně druhé si zakládá na atmosféře vzájem-
né důvěry a na dobrých osobních vztazích mezi 
studenty a pedagogy?

Pochválil nás: „Áno, to je správna cesta! Tak by to 
malo byť všade a v každom obore. Bez dobrých vzťa-
hov a dôvery je svet „šedý“ a prázdny. Našťastie spev 
je najkrajšia reč na svete, preto je medzi nami super 
nálada a priateľstvo.“

A také jeho paní, když se s námi v Harvartu loučila, 
nás potěšila: „Vaše škola je mi sympatická a držím 
vám palce, abyste v tom vydrželi“.
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Vysokoškolský klub tedy vznikl hlavně pro stu-
denty znojemské vysoké školy. Aby tu mohli 
trávit část svého volného času. A je dobře, že 
sem rádi chodí -  před zkouškami se tu snaží 
načerpat trochu optimismu, po rektorském 
sportovním dni či po vyhodnocení různých 
odborných soutěží se tu scházejí se spolužá-
ky i s pedagogy na after party. O postátnico-
vých a popromočních večírcích, které trvají do 
rána a jsou zalévány vínem a slzami, nemluvě. 
Pavle, popiš nezasvěceným, jak takový večer 
v Harvartu vypadá.

Záleží samozřejmě na tom, z jakého důvodu sem stu-
denti přišli. Když jdou na koncert nebo na besedu, 
začíná program zpravidla v půl osmé, ale do Harvar-
tu se lidi trousí už o dost dřív. Hlavně tehdy, když 
čekáme hosta hodně oblíbeného, u kterého se před-
pokládá, že bude vyprodáno. Studenti si v takovém 
případě pohlídají své místečko v hledišti a mezitím 
si dají něco dobrého podle vlastní chuti, hloučkují se 
a debatují. Povídá se o všem možném, ale hlavně se 
všichni těšíme na to, co uvidíme a uslyšíme.

Jedna z akcí pro studenty se ale tomuto scénáři 
poněkud  vymykala.

Zřejmě máš na mysli vystoupení Aleše Brichty se 
skupinou (AB Trio). Bylo to vystoupení po všech 

stránkách netypické. Ze začátku to vůbec na mi-
mořádnou akci nevypadalo, spíše naopak. Zahájení 
koncertu bylo místo původně domluvených 19:30 
až po jedenadvacáté hodině. Zpěvák i jeho spolu-
hráči se opozdili kvůli poruše automobilu. Musím 
říct, že téměř dvouhodinové zpoždění nebylo ani 

Harvart ve studentském diáři
aneb klub zpestřuje vysokoškolákům studium
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pro mě coby organizátora koncertu, ani pro větši-
nu návštěvníků nic příjemného. Budiž nám ale ke 
cti přičteno, že jsme všichni vydrželi čekat, i když 
některým už začínaly (kromě trpělivosti) docházet 
peníze na baru J.

To čekání se asi vyplatilo, že?

Ano, protože to byl naprosto mimořádný zážitek.  
Představ si, že hned po zahájení koncertu židle pů-
vodně určené ke klasickému koncertnímu sezení 
diváci spontánně odsunuly ke zdi a začala regulér-
ní taneční zábava. Zavládla atmosféra, na kterou se 

nezapomíná. Byl to mejdan se vším všudy s „ara-
kainovým“ Alešem Brichtou. 

Ale to prý ještě nebylo všechno…

Úžasný byl i závěr. Jeho poslední píseň „Černá paní“ 
už se zpěvákem zpíval celý klub. Po skončení jsme 
Aleše vytleskávali tak mocně, že se ještě jednou 
vrátil k mikrofonu. Ztichli jsme – a pak přišlo pře-
kvapení. Karel Kryl a jeho Anděl vstoupil mezi nás. 
Muzikanti, kteří se už mezitím utábořili u baru, se 
ještě vrátili na pódium, protože nešlo nepřipojit se. 
Byla to dojemná chvíle, vzácný okamžik. 



30

Mejdan s Alešem Brichtou určitě není v Harvar-
tu příliš běžná věc. Ale v klubu probíhají i stu-
dentské večírky bez známých osobností.

Samozřejmě, že „klasické“ studentské večírky jsou 
v Harvartu naprosto běžnou záležitostí. Jsou to 
akce, na kterých se studenti sami domluví, napří-
klad mikulášské večírky apod. V každém ročníku 
se totiž většinou najde partička, která si svůj klub 
oblíbí, a pak stačí jen zavolat barmance Lence, za-

mluvit klub a přijít pobejt. Jen tak si posedět nebo 
poslechnout hudbu nebo si i zatancovat…

O různých after party kolují úžasné pověsti. 
Myslím, že by to zajímalo i čtenáře.

Studenti se už dlouho dopředu na tyhle školní akce 
těší, protože dohra po různých celoškolních soutě-
žích, konferencích a podobných událostech bývá 
ve vysokoškolském klubu moc příjemná. Říká se 
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tomu vznešeně after party, ale ve skutečnosti jde 
o nefalšovaný studentský mejdan.

Myslím, že hodně oblíbené a už vyhlášené jsou ty-
hle večírky například po rektorském sportovním 
dni. Nejprve se sice udílejí ceny a seriózně se ro-
zebírají sportovní utkání. Ale pak přijde to hlavní 
- tanečky za doprovodu živé hudby. 

Ale – jak už jsme řekli – o studentských večír-
cích by měli vyprávět spíše studenti...?

Samozřejmě souhlasím. Jen nejdřív zalistuji v Aka-
demických listech, v nichž čerství absolventi vzpo-
mínají například na after party po jedněch státni-
cích a promocích:  

„…už ve středu večer po státnicích jsme měli chuť ne-
jen na oslavu, ale taky na to, abychom se sešli se členy 

zkušební komise i s některými vyučujícími v našem 
vysokoškolském klubu Harvart. Chtěli jsme jim hned 
poděkovat a taky se s nimi rozloučit. Bylo to nejdřív 
dojemné, pak veselé, potom dost smutné (to jak jsme 
děkovali, radovali se a taky loučili) a nakonec jsme 
se – co budeme zapírat – pořádně odvázali.“ 

„A aby toho všeho nebylo málo, pozvalo nás vedení 
školy po promoci na rozlučkový večírek – kam jinam 
než do Harvartu. Nejprve pro nás bylo připraveno 
promítání nejzajímavějších akcí během uplynulých 
tří let. Bylo to hodně dojemné… A potom k nám ještě 
promluvili rektor i jeho zástupci a ta slova si většina 
z nás s sebou nese dál.“ 

A jak to vidí Zdeněk, který se jako školní foto-
graf  všech těchto akcí „musí“ zúčastňovat.

Musím potvrdit, že i mě atmosféra třeba na vzpo-
mínané popromoční afterparty opravdu dostala. 
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V Harvartu se nahromadila obrovská radost z toho, 
že státnice jsou zdárně hotové, ale taky nostalgie – 
něco hezkého končilo a bylo to hodně smutné. A já 
v takových chvílích beru nejraději do ruky fotoapa-
rát a zaznamenávám chvíle, které se už nikdy nevrá-

tí. Jsou to vzpomínky, jež budou jednou dnešní mladí 
vyvažovat zlatem. 

Tak jsou kompromitující?
To ne! Tak z nich je cítit radost ze života, vzájemné 
přátelství, síla okamžiku.



33

Pavle, dejme teď slovo Radimovi, Lence, Arnoš-
tovi a Martině, kteří si se spolužáky mejdany 
v klubu užívali naplno:

Radim: Rád vzpomínám, jak jsme v Harvartu uspo-
řádali koncert slovenské rockové skupiny. Naše ško-
la totiž jezdí lyžovat do Donoval v Nízkých Tatrách. 
A ubytovaní býváme v horské chatě, jejímž majitelem 
je muzikant Rado, rocker duší i tělem. A ten si nás, 
znojemské vysokoškoláky a jejich učitele, fakt oblíbil 
a tak nám hrál každý večer na kytaru a jednou do-
konce na chatě zorganizoval regulérní koncert své 
skupiny. Je proto jasné, že jsme mu jeho  pohostin-
nost chtěli oplatit. Pozvali jsme ho tedy i s kamarády 
z kapely – kam jinam než do Harvartu. A hosté ne-
přijeli s prázdnou. Měli sebou samozřejmě hudební 
nástroje, ale taky pořádné zásoby jídla a pití. Upřím-
ně řečeno hlavně pití J. Slovenští kamarádi totiž 
přivezli celý box borovičky různých značek. Nechy-
běla však ani kvanta sýrů domácí výroby, mimocho-
dem výborných. A samotný koncert? Jedním slovem 
skvělé. Do Harvartu tehdy snad přišli všichni, kteří 
se s Radem z hor znají. Slovenští muzikanti  nám celý 
večer hráli písničky na přání a o přestávkách jsme 
společně popíjeli slovenské nápoje a vzpomínali na 
zážitky z lyžovačky.

Lenka: Občas se stane, že chceme se spolužáky osla-
vit narozky nebo jen tak udělat večírek. A tak  se stačí 
domluvit a mejdan může začít. Některé večery máme 
pojmenované například podle toho, jaké bude obleče-
ní a co se bude pít, měli jsme už zelený večírek (pepr-

mintka), mexický večírek (tequila) apod. Většinou se 
tancuje dlouho do noci a někdy dokonce i na podiu J.  
S  kamarády je v Harvartu vždycky dobře a i když má 
člověk nějaký splín, tak většinou Harvart pomůže. Já 
vzpomínám, že jednou jsme se spolužačkou Monikou 
přišli na afterpárty trošku s depkou, protože jsme se 
ve škole zúčastnili workshopu s Tomiem Okamurou. 
A ten si nás asi „spletl“ s účastníky televizní soutěže 
Den D a zpočátku nás příliš nešetřilL.  Ale v klubu to 
z nás všechno spadlo. Spolužáci nás chválili  a s na-
šimi vyučujícími jsme ještě u sklenky rozebírali naše 
vystoupení, polemizovali s výtkami Tomia a  nako-
nec jsme končili s tím, že to vlastně byla cenná zku-
šenost, která se nám může v životě hodit.  

Martina: Mohla bych k tomu něco dodat za dál-
kaře? My jsme totiž nedávno absolvovali takovou 
„omluvnou“ párty. – Jak známo, míváme školu od 
pátku do neděle a všechno většinou klape. V onen 
osudný víkend snad byly erupce na slunci, či co, pro-
tože v pátek nám prostě nepřišel na přednášku pří-
slušný pedagog. Informovala jsem o tom pana pro-
rektora Pavla Štohla (protože žalovat se nemá, ale 
oznámit se to musí) a on mi s šarmem sobě vlastním 
řekl, že tohle se na SVŠE stává jednou za deset let 
a že se omlouvá. Co čert nechtěl, v sobotu se situace 
opakovala. A ing. Štohl lakonicky poopravil své tvr-
zení: „To se u nás stává maximálně dvakrát za deset 
let.“ Jenže co myslíte? V neděli se přednášející sice 
dostavil, ale s výrazným zpožděním. Že by třikrát…? 
– A víte jak to dopadlo? Za týden jsme od pedagogů 
dostali pozvání na „omluvnou“ párty, o které jsem 
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mluvila na začátku. Ne snad, že by nám tam někdo 
přednášel, všichni jsme se skvěle bavili. Prostě team 
building. Nezapře se, že na SVŠE se učí marketing na 
nejvyšší úrovni.

Arnošt: Já mám zase úžasné vzpomínky, i když trochu 
divoké, na  mikulášský večírek, na kterém nám hrála  
plzeňská rocková skupina Velvet Revolver revival. Byl 

to večer s pořádnou dávkou rokenrolu. Muzikanti se 
trošku víc rozjeli, takže ke konci už to byl pořádnej 
odvaz J. Všichni, kteří na koncertu byli, tvrdí, že to 
byl jeden z nejlepších večírků. A že nějaké to rozbité 
sklo, které muzikanti po sobě zanechali,  už k takové 
akci prostě patří.
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Studentský Harvart  
taky na vážno
Vím, že studenti mají možnost v Harvartu dost 
často besedovat s významnými lidmi, a to nejen 
s umělci, ale například i s ekonomy a politiky. 
Vzpomínáš na někoho z těchto osobností ob-
zvláště rád?

Rád bych tady vzpomenul besedu s bývalým před-
sedou Senátu ČR JUDr. Přemyslem Sobotkou. Přijel 
jako třetí nejvýznamnější ústavní přestavitel státu 
a tomu odpovídal i jeho doprovod. Osobní ochran-
ka, která nejprve Harvart zkontrolovala z hlediska 
bezpečnosti a teprve potom mohla začít beseda. 

Byla velmi zajímavá a na mě osobně udělal náš 
host úžasný dojem jako skromný člověk. 

Studentů sice na této besedě příliš nebylo, ale tomu 
rozumím. Protože student bývá spíše člověk nepo-
litický, který ve většině případů má jiné, „důležitěj-
ší“ zájmy. Ale ti studenti, kteří přišli, se do diskuse 
aktivně zapojili . Když více než dvě hodiny zpovída-
li pana předsedu a ochranka důrazně naznačova-
la, že beseda už by měla skončit, JUDr. Sobotka se 
nedal a dokud nezodpověděl i ten nejposlednější 
studentský dotaz, besedu neukončil.

Připomněla bych ještě další besedu. Za mik-
rofon v Harvartu usedl také Václav Žák, šéfre-
daktor časopisu Listy a do poloviny roku 2009 
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysí-
lání, které se někdy říká „velká“ mediální rada.

Je to člověk, kterého možná veřejnost příliš nezná, 
ale o to zajímavější byla beseda. Dokázal zaujmout, 
ukázat věci v nezvyklých souvislostech. Mluvilo se 
o ústavnosti, volbě prezidenta, jeho pravomocech. 
Ono to asi teď zní hrozně akademicky, ale všichni 
účastníci se shodli, že to byla jedna z nejzajímavěj-
ších a nejpoučnějších besed. 

Diskuse pak pokračovala u sklenky vína u stolu 
a mluvilo se dál o věcech vážných, ale i neváž-
ných. 

K těm vážným patřila debata o tom, co mě osobně 
moc zajímalo. Václav Žák hodnotil naše školství. 
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Přesněji řečeno rozebíral přístup studentů, je-
jich rodičů, pedagogů i státu ke školám veřejným 
a soukromým. 

Podle jeho názoru je u nás vnímání soukromé-
ho školství od začátku nějak pokřivené. Zatímco 
například ve Velké Británii je prestižní záležitos-
tí vystudovat soukromou univerzitu, tak v České 

republice se pořád ještě hodně lidí nad takovým 
hodnocením ušklíbá. Zatímco tam jde o prestiž-
ní školy, které jsou zárukou kvalitního vzdělání, 
tady se často očekává, že soukromá škola bude 
snadnou cestičkou k papíru, kterým se pak bude 
někdo celý život ohánět, aniž by měl patřičné zna-
losti a dovednosti. 
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Na hlavu postavené. 

Souhlasím, protože někteří lidé si u nás pořád my-
slí, že si zaplacením školného kupují diplom a že 
o vědomosti jde až na posledním místě. Zatímco ve 
světě se zaplacením školného platí za to, aby si stu-
denti odnesli do života co nejvíc znalostí - a proto 
sami vyžadují nejvyšší úroveň výuky.

Máš snad jako zřizovatel soukromé vysoké ško-
ly podobné zkušenosti?

Bohužel ano. Část studentů, kteří k nám nastoupili, 
si opravdu myslela, že díky školnému budou vyu-
čující při zkouškách mírnější a že zkoušky budou 
víceméně jen formální záležitostí. V okamžiku, kdy  
takoví studenti zjistí, že na SVŠE tohle neplatí, část 
z nich raději studium ukončí. A já jsem byl  rád, že 
i Václav Žák uznale kýval hlavou, když jsme mu do-
ložili, že zdaleka ne každý student, který nastoupí 
ke studiu, u nás také absolvuje. 

Když už jsme u toho – nakonec aféra na plzeň-
ských právech dokázala, že ani veřejným ško-
lám se nekalé praktiky nevyhýbají.

Ale to už je zase jiné téma. Uzavřeme to tím, že by 
nemělo být podstatné, zda se jedná o soukromou 
nebo veřejnou vysokou školu, ale zda se jedná 
o kvalitní či nekvalitní školu. Vraťme se však znovu 
k naší besedě. Náš host si ve vysokoškolském klu-
bu taky zavzpomínal na studentská léta a ukázal 
se jako vtipný společník. Třeba když líčil zkoušky 

u jistého obávaného profesora ještě na technice. 
Jeden student se nepřipravil tak, jak si pedagog 
představoval. A tak se zkoušející strašně rozčílil, ve 
vzteku otevřel okno a vyhodil index chudáka stu-
denta oknem rovnou na rušnou pražskou ulici pod 
projíždějící tramvaje. Student se zkroušeně vzdá-
lil a učitel se postupně vydýchával ze svých emocí, 
když tu se náhle otevřely dveře, ukázala se ruka 
třímající index a nesmělý hlas tiše pronesl: „Pane 
profesore, zapomněl jste mi zapsat známku!“

Tahle beseda se mi mimoděk spojuje s jiným se-
tkáním. Stejně erudovaně, zapáleně, ale i vtip-
ně vystoupil ve škole také komentátor Václav 
Moravec. 

To je logické. On o něm také Václav Žák hovořil. 
Hodnotil mimo jiné také mediální politiku u nás – 
a kdo jiný by to mohl udělat zasvěceněji než bývalý 
předseda „velké rady“. Povzdechl si přitom, že po-
řád ještě existují rezervy v novinářské práci, že to 
stále není to pravé ořechové. Připustil ale, že je to 
dáno i podmínkami, za jakých mnohdy čeští žurna-
listé pracují. 

Srovnání servisu, který má v České televizi Václav 
Moravec a služeb, které mají novináři jeho ražení 
třeba v Německu, situaci dokonale ilustrovalo. Za-
tímco první je závislý v podstatě sám na sobě, pro 
jeho kolegu třeba v ZDF pracuje celý štáb odborní-
ků, kteří zpracovávají podklady a analýzy. 
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Václav Moravec  
za katedrou na SVŠE
Pavle, navrhuji, abychom tady a teď udělali jed-
nu jedinou výjimku. Protože osobnost Václava 
Moravce je nepřehlédnutelná a inspirující i pro 
mnohé studenty, přiberme ho do partičky Jed-
ničkářů z Harvartu, i když ve skutečnosti bese-
doval se studenty, absolventy i pedagogy školy 
ve velké posluchárně SVŠE. Berme to tak, že slí-
bil přijet i na setkání do Harvartu a že se tam 
opravdu dříve či později dostaví.

Nejsem rozhodně proti. S naším předním moderá-
torem jsme si v mnohém rozuměli, probrali jsme 
kde co. Jeho vystoupení, které se uskutečnilo s tý-
denním odkladem (protože v prvním termínu mu-
sel nečekaně odjet moderovat své Události do Af-
ghánistánu), bylo součástí oslav pětileté existence 
naší školy.

Pokud by tenkrát někdo stál za dveřmi auly, 
mohl by si právem myslet, že bouřlivý smích 
má na svědomí nějaký bavič.

Ale za katedrou překvapivě seděl právě moderá-
tor nejsledovanějšího diskusního pořadu ČT. Bylo 
patrné, že čtyřnásobný držitel diváckých cen TýTý 
je na akademické půdě jako doma, neboť sám vy-
učuje na Fakultě sociálních věd UK témata, která 
souvisejí se žurnalistikou. 

Zaplněná posluchárna se nejen bavila histor-
kami z práce v atraktivním televizním prostře-
dí, ale také se dozvěděla leccos ze zákulisí. 

Kdo by nechtěl slyšet třeba o tom, jak se v sou-
kromí chovají politici, kteří s Václavem Moravcem 
v jeho pořadu Otázky VM a také různých speciálech 
usedají před kameru. Mnozí studenti využili příle-
žitosti a zeptali se vzácného hosta na věci, které je 
v souvislosti s jeho prací i životem zajímali.  

Jak řekl, baví ho pozorovat, jak politici v jeho 
pořadu reagují na své spolubesedníky, jak umí 
prezentovat své názory a vědomosti. 

S jistým respektem hovořil například o Davidu 
Rathovi, který je prý dobrým řečníkem, ale i výbor-
ným psychologem. Dokáže své soupeře usadit ne-
jen argumenty, ale umí také dokonale vyhmátnout 
jejich slabá místa. Bývalého pražského primátora 
Pavla Béma, který byl připravený na ostrý střet, 
rozhodil například jednak tykáním, jednak svým 
vstřícným až přátelským chováním a chválou, kte-
rou ho zahrnul, než zcela podle svého zvyku zaú-
točil.

Host vzpomněl i na své začátky v regionálním 
rozhlase i televizi a později v českém vysílá-
ní rádia BBC a zdůraznil, jak moc je v jakékoli  
práci důležitá zkušenost, ale i neustálé vzdělá-
vání. 

Ač to mnohým připadalo zvláštní, přiznal Václav 
Moravec, že má „mindrák“ z toho, že kromě žurna-
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listiky není vzdělán v nějakém konkrétním oboru: 
„Člověk, který dělá žurnalistiku, občas propadá de-
presi, že nic neví, že jeho osudem je jen stále klást 
otázky,“  prohlásil. Při besedě však prokázal tako-
vou erudici, že nikdo z těch, kteří mu dlouze tleska-
li, o jeho výjimečných schopnostech v oboru, který 
dělá, nepochyboval.

Při soukromé  besedě s vedením SVŠE ve tvé 
kanceláři pak vyjádřil uznání všem, kteří v re-

gionu dokážou vybudovat kvalitní vysokou 
školu. 

„Já takovým lidem velice fandím, protože je důležité, 
aby přístup k dobrému vzdělání měli mladí po celé 
republice,“ řekl doslova. Zabrousil ve svých úvahách 
i ke kauze plzeňských práv a fungování akreditač-
ní komise Ministerstva školství a vyslovil názor, že 
by se stejným metrem mělo měřit veřejným i sou-
kromým školám a že důležitá je nejen odborná, ale 
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i osobnostní kvalita akademických funkcionářů. 
Když Václav Moravec hodnotil české vysoké škol-
ství, připustil také, že by neškodilo, kdyby kromě 
sumy informací získávali studenti ještě navíc do-
vednosti, jež by jim lépe a rychleji umožnili zařadit 
se do praxe. 

Ve Znojmě byl Václav Moravec poprvé a řekl, že 
se rozhodně nebrání dalším návštěvám. 

Vzpomínám, že svým konstatováním, že na něj 
město udělalo velmi dobrý dojem, i když jím pro-

jížděl za tmy, vyvolal vlnu veselí. Ujistil nás ale, že 
si ho přijede prohlédnout i za denního světla, takže 
se těšíme na další příjemné i poučné chvíle s ním. 
Lze jen doufat, že se znojemští vysokoškoláci brzy 
dočkají a v Harvartu na „zeď slávy“ přibude podpis 
dalšího vzácného hosta.
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Křest knížky 
Z deníku studenta 
SVŠE
V Harvartu také probíhají slavnostní křty kní-
žek, které znojemská vysoká škola vydává. Po-
věstný je hlavně křest knihy „Z deníku studenta 
SVŠE“. 

Za kmotry byli tehdejší rektor prof. Miroslav Fo-
ret a prorektor prof. Kamil Fuchs. Bylo to těsně 

před Vánocemi, atmosféra báječná a slavnostní 
a Harvart byl plný studentů. 

Potěšilo nás tehdy, když se o křtu mluvilo jako 
o nejlepší kulturní akci roku. Jak na něj s od-
stupem času vzpomínáš ty?

Vzpomínám taky moc rád. Potěšilo mě, že klub 
byl zcela zaplněný a publikum tvořili převážně 
studenti. Z reakcí bylo jasné, že se skvěle baví, 
a to zejména když jsme četli ukázky z knihy a vy-
právěli historky. Dokonce došlo i na story, které 
jsme jednoduše neměli odvahu dát na papír. Ale 
šířit je ústním podáním se nám zdálo přijatelné.  
Největší úspěch měl při vyprávění jednoznačně 
student Radim.

Nevzpomeneš si teď na některý z těch příběhů?

Nevím, jestli se mi to podaří. Ale v každém přípa-
dě velký úspěch měla historka, jak Radim skládal 
zkoušku z Mikroekonomie, která je mezi studenty 
hodně obávaná a málokomu se ji podaří složit na 
první pokus. Tady je: „Já jsem se kladný výsledek 
zkoušky (ovšemže už opakované) dozvěděl při cestě 
autem kamsi. Cestoval jsem se spolužáky, kteří rov-
něž dostávali postupně esemesky s výsledkem testu. 
Víte, jaký to byl horor, když ani jeden z nich nebyl 
úspěšný, a já jsem se nemohl radovat na plné pecky? 
Tvářil jsem se, že s nimi moc soucítím, ale ve skuteč-
nosti ve mně vybuchovaly rachejtle štěstí. Mimocho-
dem – jedna spolužačka dokonce přirovnala úspěšně 
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složenou zkoušku z makro a mikroekonomie k jisté-
mu příjemnému intimnímu zážitku“.

Aby obrázek studentského života v Harvartu 
byl úplný, měli bychom dodat, že klub je také 
ideální místo pro setkávání studentů navzájem 
- nebo dokonce s vyučujícími.

To je samozřejmě to nejdůležitější, to je to, proč 
Harvart existuje. Věřím, že se nebudu moc mýlit, 
když řeknu že jak studenti, tak i pedagogové oce-
ňují, že se mohou vzájemně setkávat  právě zde, 
takříkajíc  „ve svém“.  

Souhlasíš, Zdeňku?

Můžu potvrdit, že ve vysokoškolském klubu si může 
bez obav a rozpaků student pohovořit s panem rek-
torem a také se pobavit s pány prorektory a ostatní-
mi pedagogy  - řečeno diplomatickou mluvou - o vě-
cech zajímajících obě strany. A dokonce i na tanec 
někdy dojde J. 

Asi se nebudu mýlit, když řeknu, že pro tebe, 
Pavle, je asi největším vyznamenáním, když sly-
šíš na Harvart slova chvály právě od studentů. 

Je to přesně tak. A vždycky mě dostane „vyznání“ 
absolventů, kteří na svých stránkách o Harvartu 
mimo jiné napsali:

„A tak tam přicházíme – posedět, zavzpomínat, vy-
měnit si nové zážitky a zkušenosti, poradit se. Často 
tam přicházíme prostě pobýt. To se dělá, když vám 
bylo a je někde dobře“.
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Harvart mu splnil klukovská přání
Návštěvníci klubu si už nedovedou představit, že by tam na každém koncertu či besedě nepotkali 
sympatického a usměvavého Zdeňka Mikeše. Jeho fotoaparát už zaznamenal desítky vystoupe-
ní, mnozí návštěvníci klubu, ale také umělci mají ve svých albech jeho fotografie. A nechat se od 
Zdeňka s oblíbenou osobností vyfotit u stěny-památníčku bývá nakonec nejen pro studenty adre-
nalinový zážitek. 

Jak vlastně vidí historii klubu člověk a fotograf Zdeněk Mikeš, jehož snímky jsou otiskem radost-
ných i dojemných harvartských chvil?

Pětiletou historii Harvartu jsi zaznamenal na 
stovkách fotografií. Jak jsi se k zaznamenávání 
života vysokoškolského klubu přes hledáček 
fotoaparátu vlastně dostal?

Řekl bych, že snímků jsou spíš tisíce. Když se podí-
vám  do svého archívu, zjišťuji s překvapením, že 
akcí, které se za těch 5 let v Harvartu konaly, už je 
více než stovka. Fotografování klubového progra-
mu je vlastně takový „vedlejší produkt“ mého pů-
sobení na znojemské vysoké škole. Slavnostní ote-
vření klubu v dubnu 2006 jsem sice fotil ještě jako 
externista. V té době už ale bylo jasné, že jak škola 
nabírá na obrátkách, tak bude potřebovat další stá-
lé zaměstnance - a já jsem o prázdninách nastoupil 
na místo správce IT.

Měl jsi před otevřením znojemského vysoko-
školského klubu nějakou zkušenost s fotogra-
fováním podobných akcí?

Fotit jsem začal asi ve svých dvanácti letech, tehdy 
s tatínkovou Flexaretou - a stal se ze mě nadšený 

amatérský fotograf. Fotil jsem ale především ro-
dinné snímky a jevišovická zákoutí. Dlouhé noci 
jsem trávil v improvizované koupelnové fotokomo-
ře nad miskami s vývojkou a ustalovačem.

Pár fotek z koncertů jsem udělal v polovině osm-
desátých let, kdy jsme jezdili jednak do Budapešti 
na naše zahraniční idoly (Dire Straits, Jethro Tull), 
a pak na folkových festivalech v Lipnici, kde na-
vzdory tehdejšímu režimu vystupovali zakazovaní 
Nohavica, Havel, Merta, Mišík, Bitová, Nejezchle-
ba... Pro mě byl třeba Vláďa Merta skoro bůh, měl 
jsem hromadu pokoutně nahraných kazet z jeho 
koncertů. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že s tím sa-
mým Vláďou Mertou budu o dvacet let později se-
dět v Harvartu u baru a popíjet whisky, měl bych 
ho za blázna.

Ale zpět k tvé otázce. S fotografováním podobných 
akcí v podobných prostorách jsem prakticky žád-
nou zkušenost neměl a vlastně celých těch pět let 
hledám optimální způsob, jak tu úžasnou, někdy 
komorní, někdy nadšenou atmosféru co nejlépe vy-
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stihnout. Je to hodně o technice, kterou máš k dis-
pozici - a tím pádem je to hodně o penězích, pro-
tože adekvátní technika není zrovna levná. V tom 
mi ale samozřejmě škola hodně pomohla. Druhá 
věc je najít optimální způsob, jak fotit, a tady se po-
řád učím (tedy hlavně svými chybami). Musím říct, 
že úplně spokojen stále nejsem. Doufám, že budu 
mít ještě hodně příležitostí, k tomu, abych se mohl 
zdokonalovat.

Jak se s cvakáním závěrky v decentním klubo-
vém prostředí srovnávají samotní umělci?

Každého se samozřejmě před koncertem ptáme, 
jestli mu fotografování z nějakého důvodu neva-
dí. V  devadesáti devíti procentech případů žád-
ný problém nenastal. Jak píšu na jiném místě této 
knihy, politik a herec potřebují publikum, aby se 
mohli „předvést“ a o muzikantech to platí samo-
zřejmě taky. A slušně nafocené vystoupení k ta-
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kové prezentaci bezpochyby patří. Jenom u Jirky 
Schmitzera jsem trošku narazil. Když jsem se ho 
ptal, zda můžu fotit, řekl, že jen první čtvrthodinu. 
Vzápětí se ho na totéž ptala jakási novinářka, a té 
řekl deset minut. Blesk jsem radši ani nenasazoval, 
udělal jsem pár detailů a když jsem cvakl možná 
v jedenácté minutě, umělec mě setřel, že deset mi-
nut uplynulo, ať ten foťák okamžitě položím. Cítil 
jsem se jako neposlušný žáček, ale Jirku Schmitze-
ra mám moc rád jako herce i jako písničkáře a jeho 
vystoupení bylo vynikající. A to byl za těch pět let 
snad jediný drobný konflikt. 

Je taky pravda, že zpočátku jsem dělal mnohem víc 
snímků, víc jsem používal blesk. Asi to někdy moh-
lo i trošku obtěžovat. Pramenilo to nejspíš z jistého 
„začátečnického nadšení“. Teď fotím míň a blesk 
skoro nepoužívám. Pro zachycení klubové atmo-
sféry se mi to tak zdá lepší.

Jak bys ze svého pohledu těch pět let života 
Harvartu zhodnotil?

Stejně jako jsem nadšený fotograf, jsem od mládí 
i velký hudební fanda. A obě tyto mé vášně Harvart 
za dobu svého trvání ukojil měrou vrchovatou. Srd-
ce hudebního nadšence samozřejmě musí zaple-
sat, když se člověk osobně setká s obdivovanými 
interprety - popovídáte si po koncertě před ztem-
nělým klubem s Lubošem Pospíšilem a Bohoušem 
Zatloukalem, paříte do rána s Ivanem Hlasem a Oli-
nem Nejezchlebou, o půl noci si s Pavlem Bobkem 
u baru jakoby nic zazpíváte „Ruby“, zjistíte, že Ro-
bert Křesťan nebo Aleš Brichta jsou moc příjemní 

a pohodoví lidé, i když možná na vás z televizní ob-
razovky ten dojem neudělali...

Pro mě bylo těch pět let něco jako splnění jednoho 
z velkých klukovských snů.

Pavel se v Jedničkářích z Harvartu vyznal 
z toho, že by pro něj bylo nejvíc, kdyby na pódi-
um v klubu mohl vystoupit Petr Novák. Máš i Ty 
v tomto ohledu ještě nějaké nesplněné přání?

S kamarády si děláme čas od času v Harvartu večí-
rek, na který každý přinese na CD pět písní, které 
patří k jeho nejoblíbenějším. Když jsem tento vý-
běr dělal poprvé a opravdu jsem se snažil poctivě 
vybrat těch svých pět NEJ, čtyři z těch písní byly od 
Vaška Neckáře. Většina posluchačů ho vnímá a vní-
mala spíše jako popového zpěváka, ale alba Tomu, 
kdo nás má rád a Planetárium považuji za jedny 
z nejlepších rockově-šansonových desek, které 
v tehdejším Československu vznikly. Takže tím od-
povídám na tvou otázku. Jenom si nejsem jist, jestli 
bych už v publiku nebyl jen já s několika málo vrs-
tevníky, o zdraví Václava Neckáře nemluvě.

Na závěr obligátní otázka: Co bys Harvartu po-
přál do budoucna?

Harvartu do budoucna přeji stále stejně zapálené-
ho majitele a Pavlovi zas, abychom ho v jeho ne-
zištném nadšení co nejvíc podpořili - alespoň tím, 
že budeme na představení do klubu dál chodit 
a užívat si to.
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Kdo usedl do křesla
aneb Každý host si pozve hosta
Samozřejmě jsou v Harvartu pořád vítáni před-
ní umělci, spisovatelé, novináři, prostě ti nej, 
nej. Ale člověk musí taky někdy z těch výšin se-
stoupit na zem. Pak se mu může stát, že s údi-
vem zjistí, že i lidi, s nimiž se běžně potkává, 
jsou něčím zvláštní. Že je s nimi rád, že stojí 
zato si s nimi popovídat. 

S údivem si třeba uvědomí, že dokázali v životě 
víc, než je zvykem. A to byl možná důvod, proč 
jsi přišel s návrhem nového programového for-
mátu pro Harvart. A byl to dobrý nápad roze-
stavět na pódium imaginární křesla pro hosty 
a pak se zajímavými lidmi, kteří do nich used-
nou, „dát řeč“. 

Nápad na „Křeslo pro hosta“ jsem nosil v hlavě 
delší dobu. Uvědomoval jsem si, že v klubu přece 
jen chybí kontaktní pořad tohoto typu a že by bylo 
dobré dát prostor také lidem, s nimiž se studenti 
mohou běžně potkat ve škole nebo na ulici. Nebo 
významným rodákům, známým osobnostem z re-
gionu, ať už z jakékoli oblasti. 

Bylo jasné, že o takové hosty nebude nouze, ale to 
mi pořád připadalo málo. A tak se zrodil plán: ten, 
kdo usedne do Křesla pro hosta, si ještě pozve hos-
ta svého. 

Takového hosta na druhou!

Tak. A pokud to bude známá osobnost, tím lépe. 
Ale pravidlo to samozřejmě není. Důležité je, aby si 
všichni na jevišti rozuměli, slyšeli na sebe. 

Dnes už to snad mohu říct: začátek mi přece jen 
připadal jako poněkud odvážný experiment.

Samozřejmě byl to trochu risk. Jak víš, šli jsme do 
toho spolu sice s nadšením, ale bez zkušeností. 
Proto bylo dobře, že jsme si to v podstatě nejprve 
vyzkoušeli sami na sobě. A myslím, že můžu ne-
skromně říct, že  jsme dokázali, že to jde. O prvních 
účastnících v křesle pro hosta tedy nebylo pochyb 
- bylo to vedení naší vysoké školy. 

Upozorňuji, že všechno, o čem teď bude řeč, se 
dá snadno ověřit, protože existují videozázna-
my, které věrně zachycují atmosféru dosavad-
ních Křesel pro hosta, a to včetně toho prvního.  
Jak vlastně hodnotíš zpětně tohle prémiérové 
křeslo?

Já doufám, že pro všechny přítomné to byl příjemný 
večer. Společně s kolegy Mirkem Foretem a Kami-
lem Fuchsem jsme na pódiu odpovídali jak na tvoje 
otázky, tak na otázky studentů. Mluvilo se vážně 
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i méně vážně, a myslím, že jsme na sebe studentům 
prozradili i leccos z našeho osobního života. 

Takže si trošku zavzpomínáme. Není možné re-
produkovat celý pořad, zkusme tedy poskládat 
mozaiku z nejzajímavějších momentů. Co tebe 
zaujalo?

Mě potěšila odpověď Miroslava Foreta hned na 
první otázku – Jaký vztah máte k SVŠE? Bylo pro 

mě  až dojemné, když řekl, že je za možnost půso-
bit na znojemské vysoké škole vděčný a že si ne-
mohl nic lepšího přát. 

Ale pojďme dál. Ptala jsem se i na vaše koníčky 
a většinu přítomných odpovědi docela překva-
pily.

Asi máš pravdu, protože zřejmě málokdo věděl, 
že například Miroslav Foret hrával kdysi v jednom 
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z nejlepších orchestrů, a to orchestru Gustava Bro-
ma. Nebo u Kamila Fuchse zase hodně studentů 
překvapilo, že hrával vrcholově fotbal, snad dokon-
ce i první ligu. A že jednoho dne se musel rozhod-
nout čemu dá přednost. Že se rozhodl pro studium, 
je pro SVŠE určitě moc dobře, i když svět možná 
přišel o nadějného fotbalistu. 

Jak na první „křeslo“ vzpomíná Zdeněk?

Mě  zaujalo, jak  k Mirkově zálibě v hudbě si teh-
dy „přisadil“ Kamil Fuchs. Prozradil totiž, že Mirka 
znal z vyprávění jeho  otce už dávno předtím, než 
se poprvé potkali na akademické půdě. Kamil Fuchs 
byl totiž před desítkami let členem tzv. „hodnotící 
komise“, před kterou hudebníci předváděli, co umě-
jí. Jejím předsedou byl právě Gustav Brom. A ten se 
o přestávce nezávazně bavil s Mirkovým otcem, kte-
rý byl v šedesátých letech známý brněnský hudebník 
a dirigent a jeho orchestr patřil v Brně k nejznáměj-
ším hudebním tělesům. Pan Brom se jen tak mimo-
chodem zeptal Foreta staršího: „Co dělá váš mladý?“. 
A pan Foret posmutněle odpověděl: „Ten kluk úplně 
zblbnul, on studuje“.

Je mi jasné, že o sobě mluvit nechceš, takže do-
vol, abych prozradila, že pro tebe je hodně dů-
ležitý sport, že jsi dělal závodně atletiku a že 
i nyní věnuješ sportu hodně času. Všichni, kdo 
tě znají, tak samozřejmě taky dobře ví, že tvým 
velkým koníčkem je znojemská vysoká škola 
a klub Harvart.

Zdeněk doplňuje:

Pavel někdy s nadsázkou říká, že vysoká škola je 
hodně drahý koníček, a že kdyby hrál golf na dru-
hém konci světa, tak by ho to vyšlo možná levněji.

Pavle, to, že píšeš učebnice účetnictví asi není 
žádné velké tajemství, protože podle nich se 
učí nejen na většině středních škol, ale i na ně-
kterých vysokých školách (včetně SVŠE). Ale 
ty jsi v tomto křesle v souvislosti s učebnice-
mi vyprávěl jednu historku, která měla docela 
úspěch. Nechceš se o ni podělit i se čtenáři?

Zřejmě narážíš na historku, kdy jsem byl s kama-
rády na cyklovýletu někde v Čechách a k večeru 
jsme se chtěli ubytovat v jakémsi penzionu. V re-
cepci měla tehdy službu krásná osmnáctiletá sleč-
na, které jsem podal svůj občanský průkaz. Ona na 
mne zkoumavě pohlédla a zeptala se zastřeným 
hlasem: „Pavel Štohl? Nejste vy ten autor učebnic 
účetnictví?“ Samozřejmě jsem pookřál: tak a je to 
tady, už jsem známý po celé republice, už mě lidi 
všude poznávají. Tak jsem odpověděl: „Ano, jsem 
to já“ a očekával jsem nadšenou reakci. Odpověď 
slečny recepční mě však překvapila: „Vás nemám 
ráda“. Když viděla mé zklamání, tak se to snažila 
zachránit a ujišťovala mě, že chyba není ve mně, že 
ty knihy nejsou špatné, ale to už nepomohlo.

Zdeňku, jakou historku máš pro čtenáře ty?

Já si zas vzpomínám na jiné vtipné vyprávění, které 
dal k lepšímu v Harvartu Mirek Foret. Vyprávěl nám, 
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že byla prý doba, kdy si myslel, že umí všechno – mu-
zicírovat, zpívat, psát, učit. Takže když jednou zhlé-
dl pohádku Zdeňka Svěráka „Tři veteráni“, rozhodl 
se maličko mu konkurovat. V šuplíku měl už nějaký 
čas vlastní dílko, pohádku šitou na míru pop music, 
kde se princezna jmenovala Zlatohláska, kouzelník 
Gramoděj a tak podobně nápaditě. Když potom po-
tkal Zdeňka Svěráka, už tehdy hodně známého au-
tora, tak ho požádal, jestli by mu mohl poslat svoji 

pohádku k posouzení.  Měl totiž pocit, že by se mu 
to mohlo líbit. Avšak Zdeněk Svěrák si o tom myslel 
své a napsal mu  dopis, který – jak říká M. Foret - by 
si „normální“ člověk za rámeček nedal. Stálo v něm 
něco v tom smyslu, že slavný scénárista vůbec ne-
pochopil, co touto pohádkou autor sledoval a že ať 
se  radši o další psaní ani nepokouší. A  ten dopis od 
Zdeňka Svěráka  opravdu visí v rámečku v pracovně 
pana profesora.
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Tak tohle je jen stručné ohlédnutí za premiéro-
vým večerem křesla pro hosta, který po oficiál-
ní části pokračoval ještě dlouho u studentských 
stolů. Tady totiž hráli na housle a na kytaru 
znojemský cimbálový primáš Jiří Ludvík a jeho 
kamarád Lukáš David, mimochodem učitel na 
SVŠE.  A společně se studenty si hosté z křesla 
zazpívali a dopověděli, co ještě nestihli říct.

Pavle, vzpomeneš si, kdo byl další na řadě?

Pochopitelně. Pak se v Harvartu vzájemně zpoví-
dali tehdejší starosta Petr Nezveda s herečkou Ji-

tkou Schneiderovou. Po nich usedl do křesla pro 
hosta uznávaný ortopéd Pavel Dungl, kterého do-
provodili muzikanti Aleš Říha a Pavel Novotný. 
A nesmím zapomenout také na úspěšné znojemské 
podnikatele Zdeňka Mrňu a Josefa Trávníčka, kte-
ří si pozvali houslistu Pavla Šporcla. Zatím to byly 
čtyři velmi příjemné večery. 

Co se i k nim vrátit podrobněji?

Samozřejmě rád souhlasím. Byly to takové zajíma-
vé osobnosti, že by bylo škoda čtenáře o zážitky 
s nimi ochudit.
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Petr Nezveda a Jitka Schneiderová
Do Křesla pro hosta byl o pár týdnů později po-
zván tehdejší znojemský starosta Petr Nezve-
da.  Proč právě on?

Od začátku bylo mým cílem představit v pořadu 
osobnosti, které svým způsobem ovlivnily život ve 
Znojmě. A takovou osobností Petr Nezveda jako 
starosta rozhodně byl, a to bez ohledu na naše roz-
dílné názory na komunální politiku.. 

Nebyla to ovšem jeho první návštěva v klubu. Krát-
ce po svém zvolení starostou se totiž sešel s našimi 
vysokoškoláky a debatoval s nimi o věcech, které 
město mělo v brzké době řešit. Bouřlivě se třeba 
diskutovalo o tom, jak nejlépe zorganizovat par-
kování v centru města. Starosta chtěl znát názory 
studentů a vzájemná výměna argumentů byla, as-
poň dle mého názoru, inspirativní pro obě strany. 
Harvart byl tehdy zaplněn vysokoškoláky do po-
sledního místa a vzpomínám, že to byla výborná 
akce. Jenom je škoda, že slib, že se taková setkání 
budou pravidelně opakovat, potom nějak zapadl. 
A myslím, že to byla škoda nejen pro vysokoško-
láky, protože právě z takového brainstormingu 
mohly vzejít zajímavé nápady a náměty i pro město 
Znojmo.

A jaký ohlas mělo druhé klubové setkání se sta-
rostou?

Určitě to byla velice zajímavá beseda, která měla 
spád, byla vtipná a všichni se výborně bavili.  
A potěšilo mě, když pan starosta mluvil o tom, jak 
vysoká škola zvýšila prestiž města a samozřejmě 
jsem také rád uslyšel jeho slib, že město chce školu 
podporovat i v budoucnu.

Hostem Petra Nezvedy byla známá herečka 
Jitka Schneiderová, která ve Znojmě vyrost-
la a vrací se sem stále na návštěvy k rodičům. 
K velké radosti fanoušků pozvání do klubu při-
jala, i když dosud podobné nabídky odmítala. 
Jaký dojem na tebe udělala?

Jedním slovem výborný. Moc příjemně se s ní po-
vídalo, vzpomínala například na svoje studentská 
léta ve Znojmě, ale samozřejmě jsme se dozvědě-
li i hodně zajímavostí ze zákulisí divadla a filmu 
a české kultury vůbec. 

Tento večer byl poněkud atypický v tom, že 
naši hosté v křesle se rozhodli, že nepotřebují 
na pódiu moderátora, že si vystačí sami a bu-
dou se zpovídat navzájem. 

Mně to, přiznám se, docela překvapilo, protože 
vím, že se společně viděli poprvé až v Harvartu 
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těsně před začátkem besedy. Byl to od nich mož-
ná trochu risk, ale vyšel. Oba hosté dokázali skvěle 
improvizovat a myslím, že se nikdo nenudil. 

Zdeňku souhlasíš s tím?

Určitě. Mně se třeba  líbilo, jak dokázali otočit i téma 
politiky v legraci. Starosta tenkrát sliboval, že kdy-

by se stal ministerským předsedou, tak by  jmenoval 
Jitku Schneiderovou ministryní kultury. To ji trochu 
vyděsilo, ale pak rychle zareagovala a rozhodla se, 
že by hned  zrušila bulvár. Ten jí očividně hodně pije 
krev. Jinak bylo vidět, že politik a herec mají jednu 
věc docela jistě společnou: oba potřebují publikum, 
aby se mohli „předvést“.
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Jitka mluvila o své herecké práci moc zajímavě. 
Co ti, Pavle, zvlášť utkvělo v paměti?

Třeba to, že sice občas účinkuje v seriálech, ale ne 
za všemi si docela stojí. Výjimkou je ale seriál Pře-
šlapy, ve kterém hraje velmi ráda, protože se snaží 
zaujmout vtipným pohledem na život, má svižné 
dialogy a divák mu na rozdíl od některých „sladko-
bolných“ seriálů může věřit.

Na co ještě vzpomínáš?

Oceňoval jsem otevřenost s jakou Jitka odpovídala 
na naše otázky. Například se svěřila se svým snem 
zahrát si ve filmu pod vedením některého z režisé-
rů, jichž si váží, jako je Ivan Trajkov či Jan Svěrák. 
A taky náš „harvartský“ režisér Jan Hřebejk by prý 
u ní měl šanci J.

Zdeněk se mimo jiné vyznal z obdivu k jejímu 
výkonu ve filmu Samotáři.

O to větší překvapení pro mě bylo, když se s námi 
podělila o to, že dostala finančně velmi zajímavou 
nabídku na účinkování v reklamě na margarín. A že 
teď řeší dilema, zda ji přijmout. Zajímalo ji, co si 
o tom myslí  účastníci besedy. Vzpomínám, že větši-
na z přítomných by s tím problém neměla.   Upřímně 
řečeno, já bych preferoval máslo, mně dělá problém 
ten margarín, protože ho nerad.

Je asi zbytečné dodávat, že s oficiálním zakon-
čením besedy večer v Harvartu zdaleka ne-
skončil.

Samozřejmě že ne. Po besedě začala druhá, neofi-
ciální část. Jak už to v klubu bývá, sesedli jsme se 
k jednomu stolu,  a to i s Jitčinými rodiči, kteří se na 
ni přišli do klubu podívat. Objednali jsme si pizzu 
a potom dlouho pokračovali v příjemném povídá-
ní. Došlo samozřejmě i na Harvart a my jsme byli 
rádi, že Jitka si klubovou atmosféru moc chválila. 
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Profesor Pavel Dungl a jeho hosté
Uznávaný ortopéd a traumatolog, přednosta 
ortopedické kliniky pražské Fakultní nemocni-
ce Bulovka profesor Pavel Dungl potvrdil při 
své návštěvě Harvartu, že opravdu platí, že čím 
větší kapacita, tím skromnější člověk.  Pavle, 
jak se ti podařilo získat ho při jeho pracovním 
vytížení pro vystoupení v klubu?

Jsem přesvědčen, že právě osobnosti typu 
prof.  Dungla  do Křesla  přednostně patří, výběr 

takových hostů přesně odpovídá filozofii našeho 
pořadu. Jednak je to úžasný odborník a zároveň 
člověk, který má pořád ke Znojmu mimořádně vře-
lý vztah a můžeme se chlubit tím, že se k našemu 
regionu hrdě hlásí. Získali jsme ho díky osobním 
kontaktům, rodinným vazbám a přátelstvím, která 
tu stále udržuje.

Řada lidí jeho jméno zná a dokáže si ho jako 
předního odborníka v oblasti ortopedie a trau-
matologie zařadit.  Dost Znojmáků se s ním na-
víc setkalo osobně, své krajany jako pacienty 
léčí velmi často. 

Pan profesor se věnuje ve velké míře dětské orto-
pedii a do klinické praxe zavedl řadu operačních 
metod pro léčení vrozeného kyčelního vykloubení. 
Je rovněž autorem originálního způsobu operační-
ho léčení těžkých zkrácení končetin a také závaž-
ných vrozených nožních deformit. Není proto divu, 
že za ním Na Bulovku jezdí i hodně dětí ze Znojem-
ska. Jedna vděčná maminka je ostatně zaměstnaná 
i u nás ve škole, takže může vyprávět:

„Pan profesor operoval moji dceru před šesti lety, to 
jí bylo teprve dva a půl roku. Jenom díky němu a jeho 
schopnostem dnes nemá žádné zdravotní problémy. 
Je to  naprosto jedinečný odborník, výborný člověk, 
který má skvělý přístup k pacientům. Jsem moc ráda, 
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že se dcera dostala pod zlaté ruce profesora Dungla 
a chci mu ještě jednou strašně moc poděkovat.“

Takže jsi nemusel Pavla Dungla dlouho pře-
svědčovat, aby do Harvartu přišel?

Problém vůbec nebyl v tom, že by snad nechtěl 
v Křesle vystoupit. Složitější bylo v jeho nabitém 
diáři najít jeden prázdný večer. Ale nakonec se to 
podařilo a pan profesor do klubu přijel. Hned na 

začátku nás dostal tím, že se obává,  že není tak za-
jímavý, aby publikum dokázal zaujmout a pobavit 
celý večer. 

Opak byl ovšem pravdou, že? 

Naše očekávání dokonce v mnohém předčil. A  mě 
osobně mimořádně dojala jeho setkání s bývalými 
pacienty. Ti, které kdysi operoval, mu přišli nyní do 
Harvartu znovu poděkovat za to, co pro ně udělal 
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- mnozí z nich si prostě nenechali tuto výjimečnou 
příležitost ujít.   

Jako hosta si profesor Dungl nepřivezl žádnou 
celebritu, ale pozval si známé znojemské hu-
debníky Aleše Říhu a Pavla Novotného. 

To rovněž svědčí o tom, jaký pan profesor i přes 
své profesionální úspěchy stále zůstal. Mohl si sa-
mozřejmě pozvat známé osobnosti, které by s ním 
určitě rády přijely, ale on si vybral kamarády, se 
kterými se zná ještě ze středoškolských studií. Ztě-
lesňují pro něj prý stále „zlatá šedesátá léta“, tedy 
dobu, kdy i do Znojma vtrhl bigbít a vznikla skupi-
na Bezejmenní, v níž oba pánové hráli. „Pořád jsou 
pro mě v tomto ohledu na prvním místě,“ vyznal se 
náš vzácný host.

Dozvěděli jsme se, jak se vlastně dostal k medi-
cíně a jaká náhoda ho přivedla k oboru, ve kte-
rém vyniká. 

Překvapilo mě, že jeho prapůvodní specializací 
byla gynekologie. Náhoda tomu chtěla, že se poz-
ději dostal k ortopedii a už u ní zůstal. Jeho cílem, 
jak řekl, bylo hlavně vytvořit podmínky pro lepší 
život vážně postižených dětí a dětí s vrozenými va-
dami, což byla práce nesnadná. Z oboru, který byl 
popelkou, začal s mladickým nadšením vytvářet 
medicínské odvětví, které nám mnohde ve světě 
závidí. 

Aby nedošlo k mýlce: během večera se nejenom 
pracovalo, ale mohli jsme se zeptat i na věci 
méně vážné. Jako například na lékařské telese-
riály, které se vyrojily jako houby po dešti.

Jak se dalo předpokládat, nemá pan profesor na te-
levizi čas. Přiznal, že kdysi také maličko radil při 
podobném natáčení, ale brzo zjistil, že je to jen ča-
sová ztráta a přenechal takové poradenství jiným. 
Nicméně oceňuje profesionalitu, s jakou byl nato-
čen třeba americký seriál M.A.S.H. 

Při tak odpovědné práci, jakou odvádí Pavel 
Dungl, je samozřejmě důležité, s kým pracuje, 
jaké lidi má kolem sebe.

To bylo zajímavé téma a mně osobně se líbilo, když 
přiznal, že jako přednosta svým  podřízeným pro-
mine třeba nepořádek na stole nebo to, že někteří 
jsou třeba tak trošku na děvčata nebo občas zajdou 
do hospůdky, ale nikdy nepromine chybu ve ste-
rilitě nebo operačním postupu. Z toho je jasné, že 
profesní záležitosti jsou u něho nade vše. A právě 
proto má takové obrovské úspěchy.

Zajímavé věci jsme si vyslechli i o sportování 
a sportovcích.

Pan profesor od mládí sportoval a dosud sportuje, 
ale na vztah vrcholových sportovců k léčbě se dívá 
dost skepticky. „Mám k nim ostražitý přístup,“ řekl 
doslova, „protože nerespektují postupy při poope-
rační léčbě a po letech se jim to pěkně spočítá.“
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To prezident republiky Václav Klaus, kterého 
Pavel Dungl také operoval, byl jiný pacient.

Prý byl velmi ukázněný a neměl vůbec tendenci 
do něčeho mluvit, což u našeho pana prezidenta 
nebývá pravidlem. Jeho operace kyčlí, i když sama 
o sobě probíhala standardně, byla rozhodně i pro 
profesora Dungla výjimečnou událostí. Protože 

v tomto směru neexistuje žádný oficiální protokol 
a tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek byl 
tak trochu bezradný, musel si operatér sám vytvo-
řit plán, aby věci měly nějaký důstojný řád. Nad 
operací tedy bdělo konzilium, které prof. Dungl 
jmenoval podle svého nejlepšího svědomí. Nako-
nec dopadl zákrok dobře a pan prezident může 
zase sportovat a hrát svůj oblíbený tenis.
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Dalším z řady profesorových prominentních 
pacientů byl spisovatel Bohumil Hrabal. Stali 
se z nich dokonce přátelé.

Jako o všechny významné osobnosti,  i o Mistra 
Hrabala se samozřejmě zajímali novináři z bulvá-
ru. Když ležel Na Bulovce, chtěli vědět dokonce i to, 
jak mu v nemocnici chutná. Profesor Dungl si ten-
krát trošku zašprýmoval a bez postranních úmyslů 
odpověděl, že Mistrovi chutná, že je to snad jediný 
pacient, který si stravu pochvaluje. Co bylo řečeno 
jen tak mimochodem, se nazítří objevilo v jistém 
bulvárním deníku jako hlavní megatitulek na prv-
ní stránce. A co myslíte? Samozřejmě, že žaloba od 
firmy, která zajišťovala stravování v nemocnici, na 
sebe nedala dlouho čekat. Prý profesor pošpinil 
její dobré jméno. 

Pavel Dungl se ovšem vloni ocitl v nemocnici 
na druhé straně barikády. Po vážné havárii ho  
podle jeho vlastních slov hrobníkovi z lopaty 
vysvobodila rakouská záchranná služba a ra-
kouští lékaři. 

Celá republika tenkrát věděla, že přední český or-
topéd je v ohrožení života a že leží v nemocnici 
v Rakousku. Byl skoro zázrak, že se s pětasedmde-
sáti zlomeninami v těle a s ohromnou ztrátou krve 
vůbec dostal na operační sál. Rakouští kolegové 
dělali doslova zázraky – vždyť také prof. Dungl ně-
kolik let žil a pracoval ve Vídni, takže ho brali jako 
kolegu. Když se však profesor probral, nezapřel 
svoji profesi a měl prý tendenci mluvit jim do je-

jich práce. A místo půlročního léčení se za dva a půl 
měsíce vrátil k operačnímu stolu. Aby prý nezkla-
mal pacienty, kteří na něj čekali.

Nejstručnější byla odpověď na poslední otáz-
ku: Chtěl byste být ministrem zdravotnicví ČR.

A jeho odpověď zněla jednoznačně: „Nechtěl“. A já 
jenom dodávám, že „paní ortopedie“ musí mít 
z jeho odpovědi velkou radost. J
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Zdeněk Mrňa, Josef Trávníček,  
Pavel Šporcl
Víš, kdo mě v Křesle pro hosta opravdu mile 
překvapil? Znojemští podnikatelé Zdeněk 
Mrňa a Josef Trávníček.  Bylo to setkání s lidmi 
nejen úspěšnými, ale také moudrými a zábav-
nými. 

Souhlasím. Jejich vtipné glosy, veselé historky ze 
života, ale taky životní moudrost a zkušenosti, to 
všechno nás opravdu bavilo.

Byla to určitě dobrá volba, ale přesto se zeptám: 
proč právě tito pánové?

Myslím si, že v křesle pro hosta mají své místo také 
úspěšní místní podnikatelé, což oba pánové určitě 
jsou. A navíc – kdo by mohl více zajímat a motivo-
vat studenty vysoké školy ekonomické? 

Pozval jsem nejdříve Zdeňka Mrňu, s nímž se znám 
už dlouho. Kromě toho, že je to můj kamarád, je 
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především již osmnáct let generálním ředitelem 
významné finanční instituce S Morava Leasing, a.s., 
která má roční obrat více než 2 miliardy korun. 

Protože je to člověk skromný, nechtěl sedět v Křes-
le sám a vzal sebou svého dobrého přítele Josefa 
Trávníčka, který je zase spoluzakladatelem firmy 
Agrall, zemědělská technika, a.s., což je výhradní 
dovozce zemědělské techniky světově známých 
výrobců. 

A jako bonus si pozvali také houslistu Pavla Šporc-
la, kterého jistě nemusím dlouze představovat. 

Pánové Mrňa a Trávníček pocházejí ze Znojma 
a společnosti, které řídí,  podporují nemalými 
penězi i regionální kulturu a sport. Což v dneš-
ní době není tak úplně samozřejmé. O jaké pro-
jekty konkrétně jde?

Mám jen dílčí informace z médií, ale i tak jsou to 
povzbudivé údaje. Například S Morava leasing 
v posledních letech sponzorovala velkou částkou 
znojemský hokej a významně podporuje napří-
klad Znojemský hudební festival. A také já osob-
ně chci touto cestou poděkovat ing. Mrňovi za fi-
nanční podporu naší vysoké škole, která v prvních 
letech obdržela příspěvek od S Morava leasing  
v celkové hodnotě 400 tisíc Kč.

Oba hosté vzpomínali s nostalgií na svá stu-
dentská léta. Zatímco Josef Trávníček studoval 
znojemské gymnázium, Zdeněk Mrňa absolvo-

val stejnou střední školu jako ty, Pavle. Tedy  
dnešní obchodní akademii, tehdejší SEŠ Znoj-
mo, ekonomku, jak se říkalo.

A myslím, že máme taky dost podobné vzpomín-
ky například na to, že na ekonomce bývalo vždyc-
ky spousta děvčat a málo kluků. J Také proto si Z. 
Mrňa při besedě liboval, jak se mu tam studovalo, 
když byli ve třídě jenom tři kluci a navíc skvělá par-
ta. Jak jinak by se taky mohli dosud scházet v ne-
jmenované znojemské vinárně každé první pondě-
lí v měsíci na kus řeči a pár deci dobrého vína.  

Životopisy obou hostů vykazují až neskutečně 
mnoho podobných rysů.  V jednom se však liší: 
zatímco Zdeněk Mrňa několikrát během své 
kariéry změnil místo, Josef Trávníček už tak 
bohatý profesní životopis nemá. 

Dobře si vzpomínám, že si ředitel Mrňa pochvalo-
val, jak s každou změnou zaměstnání získával nové 
zkušenosti, což mu přinášelo další možnosti uplat-
nění. V této souvislosti pak radil našim vysoko-
školákům, že se nemají bránit změně místa klidně 
i čtyřikrát nebo pětkrát za život… 

Já si sice, stejně jako Josef Trávníček nebo Pavel 
Šporcl, nemyslím, že to musí být vždycky pro dob-
ro věci, ale raději jsem ing. Mrňovi neodporoval. 
Dobře jsem udělal, protože zbývající dva hosté 
s jeho názorem polemizovali a hned to od kolegy 
schytali:. „Radím to mladým lidem, ne vám!“ J…. 
A „staří“ bardi se stáhli.
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Josef Trávníček zase přiznal, že – ač obchodu-
je se zemědělskými stroji – neměl nikdy vřelý 
vztah k technice.  Ke své práci se dostal díky 
znalosti němčiny, do které ho nutila maminka 
už od dětství. 

Vyprávěl, že díky své dobré němčině nastoupil do 
zemědělského družstva Práče na oddělení zahra-

ničního obchodu. Hned dostal úkol proclít na hra-
nicích koně. A na Hatích to hned slízl: „Co to ty Prá-
če poslali za vola, to jsme tady ještě neměli,“ křičel 
celník, když po mladíkovi marně vyžadoval jakési 
„encéřetko“ čili návrh na celní řízení. 
„No a vidíte, jak to život zamotal. Já netechnik 
prodávám techniku,“ zakončil své vzpomínky ing. 
Trávníček.
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Pavle, když si jako hosta Zdeněk Mrňa pozval 
i světově uznávaného houslistu Pavla Šporcla, 
to tě přece muselo potěšit.

Bylo to úžasné. Bohužel si ale v této souvislosti do-
volím malé postesknutí. Pavel Šporcl, jak známo 
vyprodává velké koncertní sály, na jeho vystou-
pení se stojí fronty,  ale našich studentů na něj do 
Harvartu přišlo jenom pomálu. Je to škoda, proto-
že Mistr předvedl v několika ukázkách své skvělé 
houslové umění, ale hlavně vstřícně odpovídal na 
všechny otázky. Byla to jedinečná příležitost ne-
jen si vychutnat jeho hru, ale také se ho na cokoli 
zeptat nebo si s ním po besedě popovídat. Choval 
se totiž velice mile a skromně, s každým prohodil 
slovo, prostě host, z kterého byli všichni přítomní 
nadšeni.

Je pravda, že Pavel Šporcl oběma pánům pod-
nikatelům zdárně sekundoval i na pódiu. Vy-
právěl o svých studiích v USA, o dětech, ale tře-
ba i o tom, jak si u ing. Trávníčka zkusil jezdit 
s kombajnem.

To mě opravdu pobavilo. Jak nadšeně nás ubezpe-
čoval, že prý mu to docela šlo! A tak se prý ani ne-
divil, když mu ing. Trávníček „nabízel brigádu na 
celý červenec za velmi slušných podmínek. I s na-
turáliemi“. J 

I tohle Křeslo pro hosta ukázalo, že dělat pořady 
takového typu má rozhodně smysl. Souhlasíš?

Určitě ano. Poznali jsme totiž dva lidi, které občas 
potkáváme ve Znojmě na ulici, ale nemáme vůbec 
zdání, jaké jsou to zajímavé osobnosti, co pro regi-
on dokázali. A to je určitě škoda.
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Další jedničkáři v Harvartu
Čas si, jak známo, běží podle svého a nikomu nenadržuje. Prý je to jediná spravedlnost, na kterou 
se svět může spolehnout. Je to možné - a v případě Harvartu to má určitě pozitivní efekt. 

Protože ani tady čas po dva uplynulé roky nestál a co víc - nazmar z něj nepřišel ani den. Důkazy 
o tom samozřejmě existují. Jestliže knížka Jedničkáři z Harvartu mapovala první tři roky existen-
ce klubu, nadešel čas doplnit „třídní knihu“ o další osobnosti, které klub navštívily od poloviny 
roku 2009 až dosud.  Přibyli totiž noví jedničkáři z Harvartu. Není jich málo a zaslouží si pozor-
nost, jaká byla věnována jejich bývalým „spolužákům“.  

Vesměs jde o lidi, kteří hodně umějí, jsou sdílní a hlavně mají co říci.  Což v dnešní době není kom-
binace tak úplně samozřejmá.
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Když se člověk ocitne ve vysokoškolském 
klubu, většinou se ve vzpomínkách letmo vrací 
k těm  dobám, kdy jeho jedinou starostí bylo 
studovat. A to předměty více i méně záživné. Na 
co jiného se tedy na akademické půdě (což 
Harvart určitě je) ptát, než na školu a na 
naplněná životní očekávání.

Vystoupení hostů na pódiu v Harvartu si 
pochopitelně užívají všichni diváci bez rozdílu. 
Po představení je to ale jiná. Zůstávají jenom ti, 
kteří si chtějí s hostem ještě popovídat (nebo ti, 
kterým učaroval místní bar J). Ty mezi nimi, 
Pavle, nikdy nechybíš.

Popravdě - já se na tyto chvíle vždycky moc těším. 
Spolu se Zdeňkem si vážíme možnosti posedět 
s hosty, kteří do klubu přijedou. Většinou zjistíme, 
že kromě svých nesporných kvalit profesních mají 
také velké kvality lidské, že jsou vnímaví a vtipní.

Nejednou jsem měla možnost se těch vašich 
„zpovědí v zákulisí“ zúčastnit. Mohu proto 
s klidným svědomím doporučit, abychom si 
nenechali své dojmy a poznatky pro sebe. 

Dejme tedy nejdřív slovo hostům a pak si pojďme 
trošku povídat o tom, co se děje, když v Harvartu 
představení skončí a diváci se rozejdou. 
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Radim Uzel
český gynekolog, sexuolog a politik, popularizátor sexuologie, ředitel Společnosti pro plánování 
rodiny a sexuální výchovu, externí vysokoškolský učitel

Existuje ve vašich vzpomínkách osoba ze školy, na kterou vzpomínáte obzvlášť rád?

Včetně vysokoškolského studia jsem chodil do školy 17 let a v každém roce školní docházky se vyskytovaly 
osoby sympatické, méně sympatické a taky vyloženě protivné. A to jak mezi spolužáky, tak i v řadách pe-
dagogů. Nejraději vzpomínám na naši paní učitelku Zdeňku Willertovou v první třídě obecné školy. Tehdy 
to byla třída výlučně chlapecká a paní učitelku jsme, myslím, milovali všichni. Představte si, že ještě jako 
devadesátiletá dáma mi napsala dopis, že mne viděla v televizi a že na mne vzpomíná, jaký jsem byl výbor-
ný prvňák. To opravdu člověka potěší. I když člověk na mnoho svých učitelů zapomene, zatím jsem se snad 
v životě nepotkal s nikým, kdo by nevěděl, jak se jmenovala jeho učitelka v první třídě.

Kdybyste si dnes mohl znovu vybrat, jaké 
studium byste volil? Měnil byste s dnešními 
studenty?

Zkusil jsem si udělat test k přijetí na gymnázium, 
který byl nedávno uveřejněn v novinách. Přestože 
jsem měl v mládí skoro pořád samé jedničky, dnes 
bych se na střední školu asi nedostal. Buď jsem na 
stará kolena tak zhloupnul, nebo jsou ty požadav-
ky pro dnešní studenty tak náročné. Takže bych 
s nimi rozhodně neměnil. 

Jakého úspěchu si ve své dosavadní kariéře nej-
více ceníte?

Cením si zkoušky z anatomie ve čtvrtém semest-
ru lékařské fakulty. Byla z celého studia nejtěžší 
a pan profesor Žlábek nejpřísnější. Taky z anato-

mie neprospělo nejvíce kolegů. Kosti jsem poznával 
pouze pohmatem a taky při pitvách to nebyla žádná 
legrace. Dalším prubířským kamenem byla druhá 
atestace z gynekologie a porodnictví. Tu jsem dělal 
skoro až ve třiceti letech a ten pocit zodpovědnosti je 
samozřejmě věkem umocněn. Když u zkoušky pro-
padne student, tak se to dá vydržet, kdyby to potka-
lo poměrně váženého lékaře z malé nemocnice, byla 
by to jistě větší ostuda. Naštěstí to dopadlo dobře, 
takže jsem ten počet odborných atestací v dalších 
letech obohatil ještě o lékařskou sexuologii. 

Na besedě jste dokázal diváky zaujmout i svým 
hereckým vystupováním. 

Vždycky jsem měl potřebu veřejně se vyjadřovat 
k různým problémům, vlastně i potřebu se před-
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vádět. Já jsem totiž ochotnický herec. Když jsem 
působil ve Františkových Lázních v mládí čtyři 
roky jako lázeňský gynekolog, tak jsem tam hrál 
v místním ochotnickém divadle. Takže to, co jsem 
celoživotně dělal jako hobby, mě teď živí. A dnes 
dokonce vystupuji po boku známých českých her-
ců a umělců.

Jaký je rozdíl v chování a jednání mládeže před 
dvěma generacemi a dnešními mladými lidmi?

Jistý rozdíl určitě existuje, a to nejen v oblasti sexu 
- a je to logické. Dnešní mládež je více otevřená 
a lépe informovaná. Informační kanály jsou samo-
zřejmě daleko širší. Dneska si každý všechno na-
jde na internetu, zatímco dřív se to všechno muse-
lo pokoutně shánět. Takže to je ta změna. Ovšem 
změna nenastala v tom faktickém sexuálním živo-
tě, který je již po tisíciletí trapně stejný. 
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Jsme ve Znojmě, takže se nelze vyhnout ani té-
matu sex a víno. 

Víno je absolutně sexuální droga. Samozřejmě 
v určité míře. Já se každoročně zúčastňuji jedno-
ho vědeckého sympózia, které se jmenuje Víno 
a zdraví. Přednáším samozřejmě víno a sex a mám 
to nejjednodušší. A potom ještě kardiaci, kteří pod-
porují pravidelnou konzumaci vína v přiměřeném 
množství a odkazují se přitom na tzv. francouzský 
paradox. Protože Francouzi mají podstatně menší 
výskyt infarktů. Víno se má konzumovat pravidel-

ně – říká se, že muž má vypít čtyři deci a žena dvě 
deci. Ale aby to udělalo sedmičku, tak se začalo ří-
kat, že muž má vypít pět deci J. 

Víno je prý také seznamovací droga

Určitě ano, ovšem nemělo by se používat jako ali-
bi. Myslím tím řeči svedených a opuštěných žen, že 
„střízlivá bych to nikdy neudělala“. 

Naše postřehy:

Pavel: Když jsme domlouvali besedu s Radimem Uzlem, 

byly ve hře dvě varianty. A to buď vystoupení společně se 

zpěvačkou Petrou Černockou anebo samostatná beseda 

„jenom“ s ním.  Vybrali jsme druhou variantu a ukázalo 

se, že to bylo správné rozhodnutí. O besedu byl totiž 

mimořádně velký zájem, a to hlavně mezi studenty. Na 

druhou stranu  - dalo se to očekávat, protože už samo 

téma je dosti „lechtivé“ a povídání o něm zajímá skoro 

všechny J.  

Anna: Doktor Uzel dokázal své příběhy a glosy skvěle 

vypointovat. Bylo jasné, že se mezi studenty cítí jako ryba 

ve vodě. 

Zdeněk: Dotazy z publika nejdřív putovaly na jeviště 

na papírcích, ale nakonec se návštěvníci přestali stydět 

a beseda byla velmi bezprostřední. Jeho vyprávění 

často sklidilo potlesk na otevřené scéně, třeba jeho 

konstatování, že „autoerotika zvyšuje nezávislost na 

ostatních lidech“ J. 
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Pavel: U baru se sklenkou Rulandy šedé jsme pak mluvili 

i o vážnějších věcech. Náš host si například posteskl,  

že se mnozí lidé za svoji sexuální orientaci stále stydí. 

Jde prý bohužel i o lidi velmi vzdělané a společensky 

vysoce postavené. Místo aby se přihlásili ke své 

homosexualitě, snaží se ji maskovat nejrůznějšími 

trapně nastrojenými aférkami. „Mně přece nevadí, 

když je třeba politik homosexuál, ale vadí mi, když 

to bere jako svoje osobní selhání a proto o tom lže,“ 

zakončil rozhovor na toto téma.

Anna: Mě zase zajímalo, jak se dr. Uzel v Harvartu cítil. 
A jeho odpověď nás potěšila:

„V Harvartu jsem byl poprvé. Už dopředu jsem se podíval 
na moc pěkné webové stránky, abych věděl, kam jedu. 
A přesto jsem byl příjemně překvapen prostředím 
i přátelskou atmosférou. Přišlo hodně lidí a nebyli to 
jen samí studenti, bylo tam i jiné publikum. Pro mě bylo 
potěšitelné, že se se mnou právě studenti fotografovali 
u stěny s podpisy všech, kdo v Harvartu už vystupovali. 
Takže jsem ve styku s těmi mladými lidmi trochu omládl.“
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Nejzajímavější otázky a odpovědi 
dr. Uzla z besedy v Harvartu
Pane doktore, můžete mi vysvětlit významy pí-
semného označení velikostí ženských ňader?
Jistě. Užívají se písmena A, B, C, D a F, což znamená: 
Absence, Bobulky, Cibulky, Dýně a Fujtosemselek! 

Pane doktore, můžete mi podrobněji vysvětlit, 
jak vypadá poloha na BSE?
Jedná se o polohu běžně používanou při náhodných 
známostech. Styk proběhne v libovolné pozici a po 
necelém roce partner ze soudní obsílky zjistí, že si ta 
šílená kráva celou historku o antikoncepčních pilul-
kách vymyslela. 

Pane doktore, onanuji v průměru 50 x denně. Je 
to normální.
Buďte bez obav, počet masturbací je individuální zá-
ležitostí. Jenom pro zajímavost - čím jste psal tento 
dotaz? 

Pane doktore, mám přirození dlouhé 3cm. Může-
te se k tomu vyjádřit? 
Bohužel ne, mám opar a nemohu se smát. 

Pane doktore, jak vypadá poloha na Gagarina.
Pozice je jednoduchá. Navštivte nejbližší erotický sa-
lón, jděte se slečnou na pokoj a tam jí oznamte, že 
nemáte peníze. Uvidíte jak rychle poletíte. 
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František Ringo Čech
český bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, politik, publicista, scenárista, dramatik, 
naivní malíř a spisovatel

Existuje někdo, koho jste potkal ve škole a vzpomínáte na něj obzvlášť rád? 

Vzpomínám skoro na všechny, byli jsme príma třída, byli jsme děti z generace Beatles, většinou skvělí kluci 
i holky. Nikoho jsem nepreferoval, měl jsem samozřejmě dobré kamarády, ale rád jsem měl všechny. 

Kdybyste si dnes mohl znovu vybrat, jaké 
studium byste volil? Měnil byste s dnešními  
studenty?

Určitě bych zase studoval konzervatoř a přidal 
bych si dějiny umění. A s dnešní mladou genera-
cí bych neměnil, já s ní nechci mít nic společnýho, 
je to generace odchovaná ninžama, pikaču,  imbe-
cilními seriály, zatímco my jsme odchovaný Fogla-
rem, my jsme úplně jiná generace.

Jakého úspěchu si ve své dosavadní kariéře nej-
více ceníte?

Vážím si každého úspěchu, kterého jsem dosáhl, 
žádnou bednu s pořadím si nestavím. Velká moje 
pýcha je ale televizní seriál Praprapra, který letos 
vyjde na šesti cédéčkách. Točil ho Franta Filip, kte-
rého jsem obdivoval, když natočil F. L. Věka a chtěl 
jsem s ním dělat. Takže vrchol mé televizní tvorby 
je vlastně tenhleten seriál s Františkem Filipem.
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Znojemský vysokoškolský klub slaví pětileté 
výročí, co byste mu popřál?

Aby byly ženský vstřícnější J a aby je přitahovaly 
zajímavé osobnosti.

Pavel: Ringo Čecha jsem se rozhodl oslovit po shlédnutí 
silvestrovského pořadu Všechnopárty. Jeho povídání 
bylo vtipné, i když by se, pravda, dalo jen těžko vysílat 

před dvaadvacátou hodinou. Ale říkal jsem si, našim 
vysokoškolákům by se taková beseda mohla líbit. Realita 
pak předčila všechna moje očekávání. Je pravda, že 
jsem jako varování měl vzít už úvodní telefonát: hned 
po úvodních zdvořilostních větách na mě vypálil: „Tak 
já vezmu do Znojma p..u, co říkáš?“ Myslel jsem, že snad 
špatně rozumím, tak jsem se pro jistotu ještě jednou 
zeptal, cože to do Znojma s sebou vezme? A Ringo mě 
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poučil: „Oni mají lidi ty sprosťárny rádi.“ J. A já si pak 
dodatečně vzpomněl na obrázek, jak zvířátka sedící 
uprostřed zeleného palouku hledí na kosočtverec.

Zdeněk: Ale to přece nebylo všechno. Vzpomínám, 
jak jsi nám u sklenky vyprávěl, že hned když vstoupil 
do tvé kanceláře se tě Ringo zeptal, jestli máš něco se 
studentkami. On to ale řekl mnohem úderněji J.

Pavel: Přesně tak. Zmohl jsem se jenom na otázku „Ringo, 
jak to myslíš?“ A jeho odpověď byla přímočará: „Zkoušku 
snad u tebe musí udělat, ne? U mě taky když chtějí hrát 
divadlo…,“ a podíval se na mě výmluvně. Raději jsem 
přešel k jinému tématu, ale už mi bylo jasné, v jakémže 
duchu se celý večer ponese.

Anna: To mi povídej! Já jsem sebou tenkrát vzala 
maminku a občas jsem se červenala jako malá holka. 
Ale za mnou seděly dvě dámy středního věku a ty se 
neskutečně bavily. Každou jen trochu košilatější historku 
odměňovaly bouřlivým smíchem.

Zdeněk: Mě jako „ajťáka“ zase zaujala ta část jeho 
vystoupení, ve které líčil, jak se (ne)kamarádí s počítačem. 
Když například při besedě padla otázka, jaký má Ringo 
vztah ke svému počítači, mírně zbrunátněl a pravil: „Já 
ho nenávidím. Je nesnesitelný, pořád si něco vymýšlí, 
přikazuje, zdržuje blbými otázkami. Třeba se mě po 
několika hodinách psaní zeptá:

-  „Chcete uložit změny?“ ¨

-  „Co bych ukládal změny, debile,“ odvětím si pro sebe, „já na 
tom, co jsem napsal, nic měnit nemíním! Já na tom trvám!“ 

A odklepnu rezolutně NE. A víte, co mi za to udělá? 
Všechno, co jsem ten den napsal, vymaže! Prevít. 
Zlomyslnej. Hnusnej. 

Pavel: Mně zase utkvěla jiná historka. A to když Ringo 
dopsal silvestrovskou scénku, odeslal ji mailem do 
televize a pak se telefonicky dotazoval, zda v pořádku 
došla. A odpověď zněla: „Ano, pane Čech, pětkrát!“

Anna: Nebo to, jak se chlubil, že přece jen má nad tou 
haldou součástek navrch. Radoval se jako malý kluk, že 
na klávesnici před klávesu DEL  (jako delete) napsal PR.

Pavel: Další část besedy byla o ženách, sexu a věcech 
s tím souvisejících. Není, myslím, třeba se o tom příliš 
rozepisovat (a ani by to v mnoha případech nebylo 
možné), ale připomenu aspoň některé kouzelné výroky:

- Zakázat nevěru je jako uzákonit zdraví.

- Nymfomanka je poklad, dar z nebe, pokud to ovšem není 
vlastní manželka. 

- Vždycky jsem zastával názor, že nevěra je špatná věc. 
Pokaždé jsem si říkal – dneska jsi byl podlý a špatný 
člověk. A zítra jsem do toho s tou hroznou vidinou šel 
zase…

- Který ženský mě přitahujou? Dneska už všechny.

Zdeněk: Čtenáře by možná mohlo zajímat i Ringovo 
vyprávění o tom, jak vymyslel vlastní způsob rychlého 
a bezpečného sexu. Když jede tramvají a jeho pohled zavadí 
o pěknou slečnu, hned naváže neverbální komunikaci, 
směje se, ona se prý taky usměje a udělá na něj oči. V tu 
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chvíli si Mistr v hlavě promítne, že kdyby ji oslovil, šli by 
na kafe, potom na večeři a nakonec by byl sex… a v tu 
chvíli si řekne: Takže to máme vyřízené a přejde plynule 
zrakem na jiný přitažlivý objekt zájmu. „A takhle jich za 
jednu jízdu udělám šest až osm,“ pochlubil se Ringo.

Pavel: Je ale třeba říct, že Ringo je opravdu všestranně 
talentovaný člověk – hraje výborně na bicí (odtud Ringo), 
zpívá, maluje, píše knížky, hraje divadlo. A taky se jeden 
čas angažoval v politice. 

O tom mluví jen v náznacích, ale i z těch je patrné, že ani 
on není tak otrlý, aby měl na tyhle hry žaludek. Vzpomíná 

hodně na Miloše Zemana. U něj prý hned poznal, jakou 
má zrovna náladu – buď mu říkal „pane poslanče“ nebo 
Ringo…

Zdeněk: Já obdivuji jeho hudební umění. Zejména jeho 
spojení s Jiřím Schelingerem, kterého přetáhl Karlu 
Šípovi, bylo velice plodné, moc si i v muzice rozuměli. 

Pavel: Když se s námi v Harvartu loučil, tak nás zval, že 
až budeme v Praze, máme se za ním zastavit. Nevím sice, 
jestli to někdy vyjde, ale dovedu si určitě představit, že se 
s ním zase někdy  potkáme v klubu J.
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Josef Alois Náhlovský 
komik a bavič, vystupuje ve dvojici s Josefem Mladým a také s Karlem Šípem. Je autorem humori-
stické knihy Krušnohorská kronika, sám sebe často označuje za posledního žijícího Krušnohorce 

Jak vzpomínáte na studentská léta?

Studium bylo nejkrásnější období mého života. Byly to nejhezčí roky, hlavně na fakultě, tam jsem zažil pra-
vej studentskej život, protože už jste dospělí a navíc v partě mladých lidí. Do dneška na to rád vzpomínám. 
Je to něco, co přeji každému, aby si prožil.

Jak se vám líbilo ve škole a čím jste chtěl jako 
dítě být?

Já jsem nebyl moc veselé dítě. Já jsem byl taková 
plačka. Jednou jsem dokonce v první třídě dostal 
do sešitku pochvalu: „Dnes neplakal“. Jinak ve ško-
le jsem tíhl spíš k humanitním předmětům, přede-
vším jsem měl rád dějepis. Chtěl jsem být historik 
a archeolog. A také jsem historii vystudoval na pe-
dagogické fakultě. Takže jsem se jí  aspoň částečně 
věnoval i profesně. 

Josef Alois. Proč ta dvě jména?

To mi dali u Fešáků. Byli jsme tam s Mladým dva Jo-
sefové, tak mi začali říkat Lojzo, a to mi už zůstalo. 

Říká se o Vás, že jste hypochondr. Je to pravda?

Je to nesmysl, který o mně vymyslel jako fikci Petr 
Novotný a ono se to ujalo. On dokonce na hovorech 
o mých chorobách založil některá svá vystoupení. 



76

Ale pravda to určitě není. Ve skutečnosti nejsem ani 
hypochondr, ani nijak zvlášť nemocnej. Jediná ne-
moc, kterou už od dětství trpím, je chronická bron-
chitida, proto se jezdím léčit do lázní Luhačovice. 
A protože se mi ve zdejších lázních líbí, tak  jsem si 
tam  koupil baráček a přes léto tam i bydlím. 

Co je tutovka, která diváky vždycky rozesměje?

Lidé mají rádi střípky z našeho života, nejvíce 
když se vám něco nepovede. Hodně dotazů je vždy  
k sexu, rodině a alkoholu. 

Pavel: Pan Náhlovský vystupuje většinou ve dvojici buď 

s Karlem Šípem nebo Josefem Mladým, ale k nám přijel 

sólo. I sám ale dokázal celý večer skvěle bavit zaplněný 

Harvart.  

Zdeněk: A bylo to o dost jiné, než když vystupuje ve dvojici 
například s Josefem Mladým. Tam mají role rozděleny. Pan 
Mladý je takový přísný šéf a Josef Náhlovský jeho podřízený, 
takový otloukánek, často tam hraje roli „prosťáčka“. Ale 
ve skutečnosti je to velice vzdělaný člověk.

Pavel: Ještě před besedou přišla řeč i na to, že v Harvartu 

nedávno vystupoval Ringo Čech. Konstatoval jsem, že jeho 

beseda byla hodně veselá, ale místy poněkud choulostivá. 

No a Josef Náhlovský si mi na to konto „postěžoval“, jak 

mu Ringo už několikrát svou neomaleností zkomplikoval 

život.

Zdeněk: Vzpomínám, že potom divákům vyprávěl, jak 

mu Ringo zničil naději na nový vztah, do kterého vkládal 

velké naděje. Setkali se totiž spolu v restauraci, kde Josef 

Náhlovský čekal na svou slečnu. A protože Ringa dobře 

zná, požádal ho, aby se před slečnou krotil, že je to velmi 

slušné děvče a že mu na ní mimořádně záleží. Ringo prý na 

všechno s vážnou tváří kývl, a když dívka přišla a usedla 

ke stolu, tak prohlásil: „Co by ti to udělalo, kdybys nám 

ukázala k..y?“ A to bylo naposledy, co Náhlovský slečnu 

svého srdce viděl.

Anna: Mně se líbilo, jak si dokáže sám ze sebe dělat 

legraci. I to, že byl do dvaceti let nezkušený panic si 

vysvětluje tím, že ho prostě nikdo nechtěl. Ale při studiu 
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měl mezi budoucími učitelkami velký výběr, jak říká, 
„bylo tam dobře prostřeno“ a on údajně vábil dívky na 
nešťastné dětství. Prý bychom se divili, co všechno ženy 
ze soucitu neobětují – i svůj vkus J. 

Zdeněk: Humorná je jeho stylizace do role 
krušnohorského velkovévody. Prý se přitom zavázal, 
že do Německa bude ročně odvádět sto dvacet volů – 
v tomhle státě je podle něj z čeho vybírat J. 

Anna: Byl to opravdu moc příjemný večer. A kromě 
dvou hodin zábavy jsme se dozvěděli i pár zajímavých 
věcí. Například to, že hraje na kytaru a občas si zahraje 
i s hudebními legendami, jako je například Petr Janda 
nebo Lešek Semelka. 

Pavel: Nebo to, že pan Náhlovský moc rád sportuje, hraje 
hlavně tenis. A na turnajích se prý potkává i s Jaromírem 
Jágrem. 
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Nezmaři
Česká folková skupina, která za 30 let aktivní-
ho koncertování posbírala všechna ocenění, 
která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeň-
ských Port i cenu pro nejlepší skupinu roku 
v kategorii Folk a country. 

Pozvat skupinu Nezmaři bylo logickým vyústěním 
faktu, že jeden z jejích členů - Tonda Hlaváč - už 
v Harvartu několikrát vystupoval společně s Pav-
lem Lohonkou Žalmanem a Pavlínou Jíšovou. Pro-
tože spokojenost byla vždy oboustranná, užili jsme 
si báječný vánoční koncert.  Díky za to J. Pavel 
Drengubák, countrybasista a konferenciér skupiny, 
nám stihl odpovědět i na pár otázek:

Co považujete za dosavadní největší úspěch 
skupiny?

Jednoznačně to, že stále fungujeme, že i po tolika 
letech píšeme nové písničky a dle ohlasů stále naše 
posluchače zajímají, že na nás lidé stále chodí J.  

Na jaké vystoupení hodně rádi vzpomínáte? 
A proč?

Vzpomínáme rádi na všechny koncerty, ale ob-
zvlášť na koncert s Jihočeskou filharmonií. A proč? 
Když si ho poslechnete, tak už to nebudu muset  
vysvětlovat…

Pavel: Já jsem DVD s tímto koncertem od Nezmarů 
dostal a souhlasím s tím, že je opravdu výborné a rád je 
poslouchám.

Nezmaři mají stálé publikum ve všech větších 
městech republiky, Znojmo nevyjímaje, a tady jsou 
naše glosy z jejich koncertu v Harvartu.

Pavel: Já jsem si koncert moc užíval. Jednak písničky 
téhle skupiny mě vždycky pohladí na duši a navíc jejich 
humor je přesně takový, jaký mám rád.     

Zdeněk: Taky si myslím, že kdo přišel na tenhle koncert, 
určitě nelitoval. Po klasických nezmarovských písničkách, 
kdy spousta z nich už zlidověla a publikum je zpívalo 
společně s muzikanty, přišly na řadu i vánoční koledy. 
A zpěv Šárky byl úžasný, s klukama jim to ladí báječně.

Anna: Mě zase dostalo, když na konci koncertu sestoupili 
muzikanti před pódium blíž k publiku a zpívali už bez 
doprovodu hudebních nástrojů. Publikum se samozřejmě 
přidalo…     

Zdeněk: To, že jsme po koncertu seděli u sklenky, to 
se už tak nějak rozumí samo sebou. Ale slyšel jsem, že 
mejdan v Harvartu neskončil, že jste pokračovali nočním 
Znojmem dál.

Pavel: To je pravda. Sice nekompletní, jenom s Jimem 
a Zajdou, ale nenechali jsme si ujít „procházku“ nočním 
Znojmem. Tonda s námi nešel, říkal, že je unavený a že 
jde „bydlet“ do penzionu. 
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Zdeněk: Ale to ještě nevěděl, že v penzionu ten večer pan 
domácí netopí a že je tam pořádná zima. Tak mu nezbývalo, 
než místo do postele zamířit sám někam do hospůdky, 
zahřát se … Kolik to chtělo panáků, aby se zahřál, to 
nevím, ale do penzionu prý přišel později než vy. Od té 
doby se nás proto vždycky nejdřív ptá, jestli se bude ve 
Znojmě topit…J

Pavel: Se členy kapely jsme si po koncertu dlouze 
povídali a mimo jiné jsme se domluvili, že až budou hrát 

někde poblíž na letním festivalu (například na folkových 
prázdninách v Telči), tak se tam určitě potkáme. Ale rádi 
samozřejmě budeme i za jejich návrat do Harvartu.

Anna: Písničky Nezmarů už patří k folkové klasice. Já 
mám nejraději písničku „Bodláky ve vlasech“. Slyšela 
jsem ji už mockrát a přece se neomrzela. 
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BODLÁKY VE VLASECH

Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával,  
za tuhle kytku pak všechno chtěl mít,  
svatební menuet mi na stýblo hrával,  
že prej se musíme vzít.  
 
Zelený, voňavý, dva prstýnky z trávy,  
copak si holka víc může tak přát,  
doznívá menuet, čím dál míň mě baví  
na tichou poštu si hrát.  
 
Bez bolesti divný trápení, suchej pramen těžko pít,  
zbytečně slova do kamení sít,  
na košili našich zvyků vlajou nitě od knoflíků,  
jeden je Muset a druhej je Chtít.  

Do vlasů bláznivej kluk ti bodláky dával,  
za tuhle kytku pak všechno chtěl mít,  
svatební menuet ti na stýblo hrával:  
my dva se musíme vzít.  
 
Zelený voňavý dva prstýnky z trávy  
nejsem si jistej, že víc umím dát,  
vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy  
o tom, že dál tě mám rád.  
 
Zelený, voňavý, dva prstýnky z trávy,  
copak si my dva víc můžeme přát,  
dál nám zní menuet a tím míň nás baví  
na tichou poštu si hrát.  
 
Zelený, voňavý ...  Prstýnky voňavý ...  Z trávy zelený ...
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Josef Klíma
Český novinář, spisovatel a televizní reportér. Spoluzakládal týdeník Reflex, televizní investigativní pořad 
Na vlastní oči a poté pořad Soukromá dramata. Je nositelem Novinářské ceny Ferdinanda Peroutky.

Existuje ve vašich vzpomínkách osoba ze školy, na kterou vzpomínáte obzvlášť rád?

Chodil jsem do školy kupodivu rád, protože já jsem se fakt dobře učil – aniž bych se učil. Já jsem z vesnice 
za Prahou, z Dobřichovic. A ta sešlost na základce byla spíš zvláštní: ze čtyřiadvaceti jsme byli dva, kteří 
jsme dosáhli na vysokoškolské vzdělání. … a já jsem byl  šikanovaný právě za to, že se dobře učím. A navíc 
jsem měl taky brejle. Tenkrát se ještě moc nenosily.

Takže do školy jsem chodil rád, ale zkoušel jsem. Existuje několik lidí ze školy, na které rád vzpomínám. 
Hlavně z gymnázia, kde jsme už měli bigbítovou kapelu, vzpomínám na spoluhráče a taky na dnes již mrtvého 
profesora Lebedu, který byl ředitelem v době, kdy se upálil Palach a my stávkovali. Mohl nás různě trestat, 
ale místo toho se radši nechal vyhodit později sám kvůli naší stávce. A taky na profesorku Burešovou, která 
byla zřejmě jen o pár let starší než my, a proto na nás, nadržené puberťáky, patřičně působila... 

Vystudoval jste fakultu žurnalistiky. Dala vám 
všechno potřebné pro profesi novináře?

Studium novinařiny pro mě bylo důležité proto, 
že jsem dostal nějaký papír a konverzační mini-
mum. To znamená takový všeobecný přehled ze 
všech oborů – sociální psychologie, psychologie, 
dějiny literatury, teorie všech možných žánrů. Do-
stal jsem přehled, který jsem si mohl prohlubovat, 
když mě něco z toho bavilo víc nebo jsem to víc po-
třeboval. Ale jinak mi ta fakulta nedala nic, samo-
zřejmě. Asi bych dneska studoval práva, kdybych 
chtěl být novinářem.
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Pokud vím, začínal jste v časopisu Mladý svět.

To je pravda, ale bylo to tak trochu z nouze. Já jsem 
se totiž hlásil na fakultu žurnalistiky už v roce 
1969, ale nevzali mě, protože nás bylo strašně moc, 
takže jsem šel na praxi do Mladého světa. Ale měl 
jsem štěstí, že si mě tam vytáhl Rudolf Křesťan, 
tehdy nejslavnější český novinář, asi ve mně vycítil 
nějaké novinářské embryo. Takže to je můj žurna-
listický guru. 

Na školu jste se pak ovšem dostal.

To ano, ale protože byla normalizace, tak začali vy-
hazovat všechny profesory, kteří za něco stáli. Ještě 
v prváku nás učily obrovské kapacity a ve druhá-
ku, třeťáku už byli odejiti… Zažil jsem za katedrou 
například profesora Ječného, který nám přednášel 
zásady společenského chování, byl to bývalý šéf 
protokolu u Eduarda Beneše. A pak jsem ho chudá-
ka viděl, jak v trafice prodává noviny. 
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Televize samozřejmě produkuje řadu hvězd 
a hvězdiček. Jak je to s popularitou redaktorů 
z publicistiky a hlavně zpravodajství?

Já jsem měl tu výhodu, že jsem se stal populárním 
už jako starý, měl jsem za sebou nějaké knížky 
a nějaké filmy, nějakou novinařinu, nějakou praxi 
šéfreportéra … Chci tím říct, že u mě ta sláva přišla 
sekundárně, když už jsem se mohl lépe bránit jejím 
negativním důsledkům.

Horší však je, když ti dvacetiletí dostanou třeba ve 
zprávách svůj prostor, objeví se tam a do druhého 
dne je lidi poznávají. A oni pak mají pocit, že něco do-
kázali, i když zatím nic neumí, jsou jenom populární.

Média mají ohromnou moc a přirozeně i zod-
povědnost novináře za to, jak zprávy prezentu-
je, je velká.

Někteří lidé, když jsou denně v televizi, nabudou 
dojmu, že mají pravdu ve všem, že všemu rozumí 
a neuvědomují si tu zodpovědnost. Mají ohrom-
nou moc. A hlavně ulovit denně tu minutu krve, 
jak tomu říkáme, vede k tomu, že se nezamýšlíte, 
jestli ta minuta někomu neublíží. Což my jsme se 
těm, kteří přicházeli k nám do publicistiky, snažili 
vštípit. 

Jakého úspěchu si ve své dosavadní kariéře nej-
více ceníte?

Patnácti let reportérování v pořadu „Na vlastní oči“, 
na který se momentálně snažíme navázat s Jankem 
Kroupou v pořadu „Soukromá dramata“ na Primě.

Zavítal jste už někdy pracovně do Znojma?

Ve Znojmě jsem byl už několikrát a psal jsem tady 
dokonce v roce 1969 svůj první článek do no-
vin. Bylo to pro Mladý svět a zrovna o vinobraní. 
A strašně jsem se sekl. Rozumíte – první článek, já 
jsem byl tak hrdý na to, že to vidím vytištěné, byl 
to takový kraťásek. Středoškolští profesoři mi ale 
obratem napsali, že jsem vůl, protože jsem si spletl 
ty krále, ty Otakary… Takže jsem ze Znojma rov-
nou dostal i lekci novinářské pokory. A naposled 
jsem tu byl před rokem a půl, natáčel jsem příběh 
městského policajta, který šel do špitálu s takovou 
banalitou jako je bolest slepého střeva a za deset 
dní byl mrtvý. Pak přijel profesor Pafko a všichni 
sklapli. 

Znojemsko je vinařský kraj, jaký máte vztah 
k vínu?

Já mám vztah k vínu více macešský než můj kolega 
Radek John. Vždycky jsem mu říkal „nehraj si na 
Moraváka“, jedině Moravák může vínu rozumět, 
protože kromě toho naučeného poznání má i to 
genetické, intuitivní poznání. Já jsem víno pil do 
určité doby a asi před patnácti lety jsem ho pít pře-
stal, protože mi nějak nesedlo. Protože jsem Stře-
dočech, tak piju pivo, to jsem pil vždycky, panáky, 
ty jsem taky pil vždycky. A piju sekt, Bohemku, to 
si dám, když slavím. Takže víno si dám, když není 
zbytí.
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Pavel: Pozvání přijal bez váhání. Hned nabídl nejen 

popovídání, ale i vlastní hudbu ve vlastním podání. 

Přivezl si sebou elektrické piáno a potěšil nás písničkami, 

které měly hlavu a patu. Prý občas muzicírují s přáteli 

v hospůdce.

Zdeněk: To mě zaujalo, protože prozradil, že mezi ně 

chodí i vynikající houslista Jan Hrubý, kterého obdivuji. 

Takže jsem se pak u baru osmělil a normálně se nechal 

pozvat na nějaké to sezení. Že bych si jako taky zahrál, 

vzal bych si harmoniku… Bylo řečeno, že není problém, 

ale zatím jsem bohužel žádné pozvání nedostal L.

Anna: V klubu bylo plno a když Josef Klíma povídal o své 

práci a líčil své poznatky o stavu naší společnosti, šel nám 

tak trochu mráz po zádech.

Pavel: Je fakt, že to vyznívalo hodně pesimisticky. 

A nebude to jen tím, že novinář se dostane spíš k věcem 

negativním, prostě to tak u nás chodí. Jako světýlko 

v tunelu na mě v tomto ohledu zapůsobilo, když zkušený 

novinář řekl, že v průběhu patnácti let, kdy dělal Na 

vlastní oči, nikdo žádnou reportáž nezastavil. I když 

pokusy samozřejmě byly. V roce 2002 například zastřelil 

obchodní partner vlivného podnikatele Kašáka, který 

byl blízkým příbuzným jistého politika. A tento politik se 

nechtěl ušpinit ani tak nevinným spojením, jako že by byl 

na záběrech ze švagrova pohřbu a obrátil se na vedení 

televize, aby zasáhlo. A tehdy pan Klíma poprvé pohrozil, 

že odejde, pokud daného politika z reportáže „vykastrují“. 

Zdeněk: Nebo když natočili reportáž, která zaváněla 

několikamiliardovým podvodem a už v době natáčení 

tehdejší pražský primátor Bém dával vehementně najevo, 
že udělá všechno, aby se neodvysílala.

Anna: No vidíte – a nakonec pořad televize skoro 
v tichosti zrušila (údajně aby mu dala novou fasádu) 
a všichni věděli, že v tom má prsty tehdejší ministr 
vnitra… 

Pavel: Chtělo by se říci „teď k veselejším věcem“, ale nic mě 
nenapadá. Že by bylo k popukání, když musel mít známý 
novinář nějaký čas ochranku, to taky není. Tenkrát prý 
pracoval na případu, který se týkal podivných sebevražd. 
Sebevrah se například třikrát bodl do srdce a pro policii 
to byla klasická sebevražda. Šlo tam samozřejmě o velké 
majetky, které unikaly bůhvíkam. Bodygardi tenkrát 
u Klímů i spali a všechno kontrolovali, což vyvolávalo 
ještě větší pocit ohrožení a strachu. Po pár týdnech 
se loučili a na otázku, zda nebezpečí již pominulo, jen 
lakonicky odpověděli, že to nikdo neví, ale televize už za 
služby prostě přestala platit. 

Anna: To máš tak, že politikum je vlastně všechno. 
I exodus českých Romů do Kanady. Pamatujete? Josef 
Klíma si tenkrát přečetl krátkou noticku v nějakých 
severomoravských regionálních novinách o tom, že 
pár romských rodin odletělo za lepším za oceán. A jako 
správný investigativec se to jal hned zkoumat. Protože 
už nešlo o ojedinělé případy, odletěl natáčet do Toronta, 
reportáž byla odvysílána. Nebylo možné ve vysílání 
utajit, že Romové, se kterými na místě mluvil, vychválili 
Kanadu jako nový ráj. Žádná diskriminace, skvělá sociální 
podpora, výborné školy pro děti – a zákaz pracovat 
dokud se žádost o politický azyl nevyřeší. „Janko, Ferko, 
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vemte love a přijeďte sem do Kanady“ – volá do kamery na 
konci reportáže stará romská babička. „Budete Kanaďani. 
Jako já!“. A pak nastala mela: letenky do Kanady nebyly 
skoro k sehnání a navíc celá tahle vystěhovalecká vlna 
padala podle některých pomazaných hlav na vrub Josefa 
Klímy a spol. O tom, že příčina je jinde, raději nechtěli slyšet. 
Novinář jen dělal svou práci a politici by měli zase dělat svou.

Zdeněk: Mě zaujala jeho paralela naší současnosti 
s dávnou historií USA. Podle jeho tamních přátel se 
tam na začátku také dostali k moci piráti, zloději 
a podvodníci a dnes jsou zástupci těchto rodin vážení 
senátoři a podnikatelé. Bohužel je tu velký rozdíl v tom, 
že děti našich tunelářů se nekultivují, ale jsou ještě horší 
než jejich tatíci. 
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Pavel: Jako dokonalý důkaz marasmu, ve kterém se 
nacházíme, uvedl pan Klíma případ zmanipulovaných 
studií na právnické fakultě v Plzni. A já se divím s ním, 
že lidé, kteří vystudovali standardně, kterým nikdo 
nezametal cestičky při zkouškách a nezkracoval jim 
dobu studia, že tihle lidé, působící dnes jako policisté 

a právníci,  nedělají víc pro to, aby byli viníci potrestáni. 
Jak říká Josef Klíma: „Já bych byl hrozně naštvanej.“

Anna: Je vidět, že beseda se známým novinářem nebyla 
žádná taškařice. Samozřejmě jsme se taky zasmáli, ale 
tak nějak trpce. A díky za to.
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Jan Burian a Lenka Dusilová
Písničkář, muzikant, hudební skladatel, básník, publicista, spisovatel, moderátor společně s pís-
ničkářkou, několikanásobnou držitelkou výročních hudebních cen Anděl.

Jan Burian přijel do Harvartu podruhé, tentokrát 
nabídl svým fanouškům ochutnávku z nového alba 
Dvanáct druhů samoty, které natočil se skupinou 
Křehcí muži. Sám o tomto hudebním počinu řekl: 

„Chtěli jsme se synem Jiřím natočit písně o lásce, 
ale nakonec nám z toho vyšly písničky hlavně o sa-
motě. Je jich tam dvanáct a jedna něžná navíc. Jiří 
vybral ty, které se mu třeba už v dětství hodně líbi-
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ly a po svém je spolu s Mikolášem Růžičkou zaran-
žovali. Já jsem to pak nazpíval, aniž bych je nějak 
usměrňoval.“ 
Burianův koncert byl jako vždycky plný moud-
rých myšlenek i vtipných bonmotů, ale publikum 
si tentokrát přišlo poslechnout nejen jeho, ale na-
víc i charismatickou písničkářku a temperamentní 
rockerku Lenku Dusilovou. Přivezl ji sebou jako 
bonbónek, který přilákal hodně lidí. A zklamaný 
rozhodně nikdo neodcházel. Fascinující bylo, jak 
tato něžná umělkyně s fenomenálním hlasem do-
kázala zacházet s různými technickými hejblátky, 
které si sebou přivezla a s jejichž pomocí vytvářela 
zvukové efekty, které obohacovaly její vynikající 
výkon. 

Pro mnohé posluchače byla zjevením, které se-
stoupilo do harvartského podzemí, aby tam vneslo 

krásu a pohodu. Dojemné chvíle prokládala svými 
upřímnými vyznáními – například když se přizna-
la, že se dlouho publika bála, že si všechny jeho re-
akce brala až příliš osobně. Až po čase pochopila, 
že lidi, kteří přijdou na její koncert, jsou vesměs na 
její straně. 
Svěřila se i s tím, že hraje a zpívá s přáteli, s nimiž 
je naladěna na jednu vlnu – a to bylo zřejmé i v klu-
bu. S Janem Burianem a jeho muzikanty si báječně 
rozuměli. Posluchači byli nadšeni a když navíc Len-
ka slíbila, že by mohla přijet i na svůj samostatný 
koncert, odcházeli pozitivně naladěni v očekávání 
věcí příštích.
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Vojtěch Bernatský
sportovní komentátor a moderátor

Existuje ve vašich vzpomínkách osoba ze školy, na kterou vzpomínáte obzvlášť rád?

Velmi rád vzpomínám na svojí první třídní učitelku, paní Šarbochovou. Naučila mě mé pravé jméno. Od-
malička mi totiž doma říkali Vojtíšku, Vovátko, Vovo, Vojtíku a Vovánku, ale nikdo mi neřekl, že se vlastně 
jmenuji Vojtěch. Ani při zápisu do první třídy jsem to nevěděl. Až paní učielka mi tak začala říkat. Zpočát-
ku jsem jí za to neměl moc rád, protože jsem myslel, že je to nějaká urážka, ale dnes jsem jí vděčný. Jmenuji 
se Vojtěch Bernatský a všechny zdrobněliny jsou zapomenuty J. Jinak samozřejmě velmi rád vzpomínám 
na své kamarády a studentské lásky. Připouštím, že jsem býval přelétavý ptáček J. 

Kdybyste si dnes mohl znovu vybrat, jaké 
studium byste volil? Měnil byste s dnešními  
studenty?

Abych řekl pravdu, neměnil bych. Gymnázium 
Nad Alejí v Praze 6 mi dalo do života úžasný zá-
klad a nemyslím tím jen vědomosti. Skvělá parta, 
výborní učitelé a hlavně velký listopadový zážitek 
roku 1989, kdy se celá škola stala naší druhou ro-
dinou. A pak FAMU, má třetí rodina J. Natáčení 
studentských filmů, poznávání lidí, kteří byli u vel-
kých etap českého filmu a televize a nové sympa-
tické spolužačky J. 

Jak vzpomínáte na vysokoškolská léta?

Já jsem to měl trochu složitější v tom, že jsem pů-
vodně šel na VŠE Praha, Národohospodářskou 
fakultu, ale po prvním ročníku jsem poznal, že to 
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pro mě není to pravé. Tam student je ne Vojtěch 
Bernatský, ale XY a tomu se  připisují nějaké plu-
sové a mínusové body. Ta anonymita mi vadila.  
A navíc jsem se shodou okolností tehdy zamiloval 
do dívky, která studovala na FAMU, tak jsem si řekl: 
proč ne, a tak jsem zkusil přijímačky a k mému pře-
kvapení jsem uspěl. 

Pojem  studentský život vám tedy něco říká?

Ale ano, říká. Dělal jsem školu, kde nás bylo dva-
náct v ročníku, a tak bylo na denním pořádku, že 
jsme zašli třeba i mezi přednáškami do hospůdky. 
To jsem si prožil, jak se má – a pak jsem šel večer 
vysílat Branky, body, vteřiny. Byla to krásná léta, 
vzpomínám na to rád. 
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Proč jste dal přednost dennímu před dálkovým 
studiem?

Já jsem byl vždycky u nás doma veden k tomu, že 
nejdřív je třeba řádně studovat, řádně si splnit 
všechny povinnosti a pak teprve přichází čas na 
zábavu. Takže já jednoznačně preferuji denní stu-
dium. Já jsem vždycky chtěl i časově studovat po-
dle regulí a taky jsem pak produkci na FAMU regu-
lérně zvládl v průběhu pěti let. Už při škole jsem 
ovšem také pracoval a docela mě to zatěžovalo. Já 
jsem totiž od malička prohlašoval, že budu spor-
tovní komentátor, takže jsem svůj sen dost brzo za-
čal realizovat. Ale denní studium si člověk může víc 
„prožít“, takže jsem od něj neustoupil.

Jaký je váš vztah k vínu?

Můj vztah k vínu je veskrze pozitivní a dokonce teď 
uvažuji o tom, že bych si udělal takovou malou vi-
notéku. Nejsem žádný velký znalec, ale pokouším 
se do toho proniknout a koštuji a vytvářím si vlast-
ní názor na různé odrůdy. A musím říci, že mým 
oblíbeným vínem je Rulanda šedá.

Jakého úspěchu si ve své dosavadní kariéře nej-
více ceníte?

Jsem šťastný, že se mi podařilo splnit si své sny. 
Pracuji v redakci sportu ČT, podílím se na různých 
zábavných pořadech, zazpíval jsem si s Petrou Janů 

v televizní soutěži Duety a zahrál jsem si i v seriálu 
Jiřího Smyczka. Jsem naprosto spokojený a největ-
ším oceněním je pro mě spokojený divák. Snad jich 
je většina J. 
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Pavel: Domlouvání besedy s Vojtou Bernatským proběhlo 
naprosto pohodově a dodneška mi utkvělo v paměti, jak 
mi do telefonu říkal: Rád do Harvartu přijedu, díval jsem 
se na web a máte tam moc pěkné vysokoškolačky J. 

Zdeněk: K našemu překvapení nepřijel na besedu do 
Harvartu sám. Přivezl sebou i svoji kolegyni z ekonomické 
redakce ČT Danielu Písařovicovou, která má ke Znojmu 
blízký vztah, protože tady mimo jiné absolvovala 
gymnázium. 

Pavel: K Daniele se ještě dostaneme, zůstaňme zatím 
u Vojty. Od samého počátku jsem měl pocit, že on 
i studenti si představení vyloženě užívají. 

Anna: Publikum v Harvartu na svou stranu dostal hned 
tím, jak povídal o své práci v televizi. Dokáže totiž taky 
skvěle imitovat komentátorské legendy, což na místě 
dokázal. Velký úspěch měl taky, když reprodukoval 
přebrepty svých kolegů, kterých se dopustili v přímém 
přenosu.

Pavel: Na to se nedá zapomenout. Třeba to, jak si jistý 
moderátor před zápasem zkoušel nahlas “přehláskovat“ 
jména jednotlivých ruských hokejistů. A když  narazil 
na obtížně vyslovitelné jméno MKRTYČ MKRTYČAN, 
s politováním prohlásil: „Hmmm. tak tenhleten si u mě 
nezahraje“ J.   

Zdeněk: Byli jsme s Vojtou předem domluveni, že během 
besedy zazpívá i několik písniček, protože si ho většina 
lidí spojuje i s populární pěveckou televizní soutěží 
Duety. A protože v Harvartu ten den nebyl technik, tak 
jsem se toho ujal já. Vzpomínám si, že přebíhání mezi 

fotoaparátem a DVD přehrávačem s příslušnou hudbou 
bylo docela náročné.

Pavel: Zazpíval několik písniček a úžasná byla hlavně 
píseň Jednou nebe zavolá. Rozhodně není náhoda, že 
s Petrou Janů v televizní soutěži zvítězili. Jako bonus ještě 
přidal společně s Danielou duet Ach ta láska nebeská. 
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Zdeněk: Nechtělo se mi ani věřit, že to byla jejich 

premiéra, protože to bylo opravdu mimořádně vydařené. 

Až později u sklenky vína jsme zjistili, že Daniela až tak 

úplně pěvecká amatérka není, že zpívala za dob studií 

v hudební skupině.

Anna: Líbil se mi vzkaz, který Vojtěch adresoval 

znojemským vysokoškolákům. Řekl jim, že pokud se 

třeba rozmýšlejí a v některých věcech si nevěří, ať přesto 

neváhají  a jdou do toho, protože když člověk něco hodně 

chce a má trošku štěstí, tak toho dosáhne. Prý si na sobě 

vyzkoušel, že člověk, když je pilný a má vůli, dokáže 

hrozně moc. 

Pavel: Musím říct, že i když velmi dobré vztahy mám 
s většinou účinkujících, s Vojtou jsme si sedli  od samého 
začátku. Bylo jasné, že máme na věci kolem hodně 
podobné názory. Možná to bude i tím, že jsme oba narozeni 
ve znamení Ryby, jenom Vojta je o 15 let mladší J. Nejen 
proto jsme se ale domluvili na další spolupráci co se naší 
vysoké školy týče.

Anna: Teď už můžeme potvrdit, že to, co slíbil při 
první návštěvě v Harvartu, také splnil. V listopadu 
2010 vystoupil spolu se svým bývalým televizním 
kolegou Petrem Svěceným na oslavě pěti let existence 
SVŠE a potom výtečně moderoval i pátý reprezentační  
ples školy.
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Jan Nedvěd
Chodil jste rád do školy?

Mně to bylo jedno. Já jsem měl krásné dětství, škola byla normální součástí mého života,  já jsem si i tam spíš hrál. 
Nikdy jsem se nebál žádného předmětu. I když – neměl jsem rád část matematiky, což byla deskriptivní geometrie, 
nechtělo se mi rýsovat pravidelné tvary. A taky mi to odpouštěli, vždycky ty moje rysy schovávali. 
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Jaké jste měl dětství?

Já jsem opravdu žil strašně hezky, jen jsem si tak 
hrál na předměstí Prahy. Já jsem si hrál a najednou 
byla škola pryč a přišel dospělej věk a pak jsem si 
teprve začal cosi uvědomovat…

Já bych na svém dětství a mládí měnil hodně věcí, 
kdyby to šlo. Ale já bych neměnil ani tak školu, ani 
rodinu, já bych měnil to, v čem jsem žil, jaký jsem 
měl lidi kolem, jak se choval národ, to bych změnil. 
To samozřejmě nejde takhle se vracet, bohužel. Já 
si myslím, že Češi opravdu dostali za celou dobu 
historie tolik na zadek, opravdu se přikrčili k zemi 
a pořád v tom tak trochu žijí, což mně už od malič-
ka vadilo. A člověk se prostě jen díval, jak je i sám 
úplně jinej, než by měl bejt. 

Z toho by někdo mohl možná usoudit, že litujte, 
kde žijete. Je to opravdu tak?

Určitě ne, zemi bych nikdy neměnil. Tohle je nej-
hezčí země. Já už jsem projel skoro všechno, nebyl 
jsem jen v Číně a v Austrálii, a ta zem je skutečně 
nejkrásnější. Jen vědět kam, kdy a kde a najdete tu 
všechno, co mají jinde. Možná to tam je jen o něco 
větší…  A to zdůrazňuji, že mluvíme o Českosloven-
sku. 

A jak se Vám líbí ve Znojmě?

Znojmo je nádherná štace. Já jsem si při svých 
předchozích pobytech Znojmo velmi dobře prohlé-

dl. Chvála by byla nošením dříví do lesa. Znojmo je 
Znojmo. 

Jsme na Moravě, tak musím zeptat - co vy  
a víno?

Víte, já jsem žil skoro šest let na Moravě a víno je 
podle mě způsob života. To není pití. Mluvit o víně 
je vždycky problém, protože většina lidí mluví jen 
o jakémsi ochutnání něčeho někde. 

Mluvit o víně je přece mluvit o něčem konkrétním. 
I ty nejlepší archívy, které mi nabízeli a pil jsem je, 
nikdy nebyli tak dokonalé, jako když jsem pil oby-
čejné víno ve společnosti lidí, kteří ho sami vypěs-
tovali a vyrobili, ve společnosti lidí, které mám rád. 
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Pavel: Popravdě řečeno, moc jsem nevěřil tomu, že 

písničkář Honza Nedvěd přijme pozvání do  našeho 

malého vysokoškolského klubu. Je to přece jen folková 

legenda, která vyprodává velké koncertní haly. Ale 

povedlo se. Byl jsem tomu moc rád, protože jeho písničky 

se mi líbí a chtěl jsem si ho dát tak trošku i jako dárek 

k narozeninám J.

Anna: A s tebou se pak svezly desítky ostatních 
posluchačů, kteří přišli do Harvartu za písničkami svého 
srdce. Díky i za ně.

Pavel: Upřímně řečeno, měl jsem ve skutečnosti trochu 
obavy, jaký tento - dle různých zvěstí - nevyzpytatelný 
muzikant bude. Moje strachy se naštěstí ukázaly jako 
zbytečné a vytratily se hned při našem vzájemném 
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seznámení před koncertem. Když jsem totiž přišel do 
klubu, seděla kapela společně  s Honzou Nedvědem 
na dvorku. Pozdravil jsem a chtěl jsem vysvětlit, jak to 
v Harvartu chodí. Zpěvák mě ale překvapil svou reakcí: 
„Nic mi nepovídejte, já o vás všechno vím.“ 

Anna: Já mohu potvrdit, že byl opravdu velmi příjemný 
a vstřícný a ráda na něj vzpomínám. Na úvod jsem se 
slušně představila celým jménem, čímž jsem ho dostala 

na svoji stranu. Jsem totiž rozená Nedvědová…J A potom 

jsme spolu vedli příjemný rozhovor.. 

Zdeněk: Koncert byl opravdu skvělý. Možná i proto, že 

Honza Nedvěd vždycky měsíc koncertuje a měsíc žije 

a pracuje v ústraní. A tohle byl zase první startovní 

koncert po té relaxační kúře a možná byl už vyhládlý po 

divácích. 



98

Pavel: Já jsem samozřejmě využil možnosti, abych 
si s ním po koncertu chvíli povykládal. Když akci 
v Harvartu hodnotil, řekl, že pro něj není důležité, jestli 
hraje na Strahově nebo jinde, ale že si vždycky nejvíc cení 
atmosféry. A ta že u nás byla výborná. Dlouho prý nehrál 
pro pár lidí, bylo to intimní, publikum bylo na dosah 
a krásně reagovalo. Není divu, že jsem to bral jako poctu 
našemu klubu..

Anna: A mě taky fascinovalo, jak vedle sebe seděli lidé 
různých generací a všichni společně si užívali  písničky, 
které už vlastně zlidověly. A všichni zpívali.

Pavel: O jeho spokojenosti myslím svědčí i to, že mu bylo 
jasné, že koncert v klubu s kapacitou 90 míst si na sebe 
nemůže vydělat a nabídl mi, že pokud bychom někdy 
příště udělali koncert ve větších prostorách, bude ochoten 
zase do Znojma přijet. A tak mám ještě v plánu pozvat 
Honzu Nedvěda, aby zazpíval na „Zahradě za školou“. To 
prostředí by bylo pro takový koncert přímo skvělé a budu 
rád, když nám to v budoucnu vyjde.

Anna: Já si neodpustím ještě jednu vzpomínku. Když 
písničkář zjistil, kolik osobností už před ním na malém 
harvartském pódiu vystupovalo, spontánně zareagoval: 
„Praha vám může takový klub závidět“.

Hopsinky

Sundej kabát, sedni si sem k nám 
a mlč a poslouchej a vem si hopsinku, co mám, 
my jsme se sešli, abysme si hráli, to víš, co starostí je teď, 
tak jestli chceš si s námi hrát, dej ruce na stůl a seď.

R: V kytarách zapláčou si Bílý skály a na nich pampelišek 
žlutej květ, 
přijde i kovboj, co mu bůhvíproč říkaj‘, že už je poslední, 
tak na zdraví a na umění brečet, aby nám Montgomery 
zpíval dál, 
je lepší protloukat se, nežli někde brečet, prosit o kostku 
cukru, co dá král.

Když neumíš zpívat, pískej nebo tluč, 
nebo si do kuchyně skoč a dvě lžíce si puč, 
v Rikatádu dělej třeba koně, v Panence řetízky a tak, 
nebo si lehni na stůl, zavři oči, spi a dělej Mrtvej vlak.
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Jaroslav Dušek
Český filmový a divadelní herec, popularitu mu přinesly hlavně filmy režiséra Jana Hřebejka – PELÍŠKY 
s glosou „Přišel jsem s nabídkou kvalitního sexu“ a MUSÍME SI POMÁHAT.

Někdy se vysokoškolský klub stane místem plným 
překvapení. Stalo se to i v případě vystoupení Jaro-
slava Duška, který v Harvartu ukázal, že stejně bo-
hatý jako rejstřík herecký je i jeho rejstřík lidský. 

Jaroslav Dušek vystoupil na harvartské pódium 
třikrát během dvou dnů, aby pokřtil dokumentár-
ní film Viliama Poltikoviče Když kámen promluví. 
Je to dokument, který zachycuje hercův vnitřní ži-

vot i názory a postoje k tématům, které se dotýkají 
každého z nás. Vždy mluvil k zaplněnému hledišti 
a ani zdaleka se neopakoval. Byl moudrý, vtipný, 
neuvěřitelný nebo trhlý. Pro každého docela jiný. 
V žádném případě však nenudil. Zanechal po sobě 
v každém divákovi otázky, kterým nebylo možné 
se ubránit, byť by byl člověk k Duškovým závěrům 
jakkoli skeptický. 



100

Byly to užitečné chvíle, za které diváci mohli po-
děkovat Bronislavu Mikuláškovi, který hosta do 
Harvartu přivedl. Proto jsme se ho zeptali:

Pane Mikulášku, vy jste vlastně Jaroslava Duš-
ka přivedl do vysokoškolského klubu Harvart. 
Víte, jak se tam cítil?

Jardovi se u nás ve Znojmě velmi líbí a vzhledem 
k jeho více než výtečnému vztahu k mladým lidem 
a klubům se určitě v Harvartu cítil skvěle.

Myslíte, že našel v klubu publikum podle svého 
gusta?

Spíše si myslím, že naše publikum našlo v Jarosla-
vovi člověka dle svého gusta. Odhaduji tak nejen 
z jeho představení v Harvartu, ale obecně z jeho 
pobytů zde, například v divadle, ve škole a na sou-
kromých setkáních.
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Premianti z Harvartu
Kromě jedničkářů existuje v Harvartu ještě jedna skupina hostů. Vyložení premianti. Vracejí se 
do klubu nebo do školy opakovaně a všechno nasvědčuje tomu, že i rádi. 

Z pouhých vystupujících se jaksi přirozeně časem stávají přátelé. Všichni se těšíme, že kromě 
skvělé akce, bude příležitost popovídat si o tom, jak jde život, zjistit, co je nového, co se chystá 
a většinou i společně ochutnat znojemské víno. 

A kdože se takhle zapsal do historie klubu a SVŠE vůbec? Snad nebude znít neskromně, když budu jme-
novat například Ivana Hlase a jeho kamarády z kapely Olina Nejezchlebu a Norbiho Kovácze nebo třeba 
Vojtěcha Bernatského, písničkáře Miroslava Palečka, Ivo Jahelku, Pavlínu Jíšovou. Jsou to vesměs známé 
osobnosti a po celé republice určitě existuje spousta štací, kde je rádi vidí. Možná je to trošku domýšlivé, 
ale stejně si myslíme, že atmosféra ve Znojmě je pro ně taková výjimečná, že se sem vždy velmi těší.

Pokud někdo pochybuje, není nic jednoduššího, než se jich zeptat, jak se tu cítí.
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Prožili jste toho v Harvartu nebo na půdě zno-
jemské vysoké školy už spoustu. Na co z toho 
všeho nejraději vzpomínáte?

Ivan: Vzpomínám nejraději na úplně první kon-
cert. Je vždycky příjemné pobavit krásné a vzdě-
lané lidi. Mám dojem, že se to povedlo, a proto na 
Harvart vzpomínám rád.

Olin: V Harvartu jsem odehrál mnoho krásných 
koncertů s různými kapelami, ale hodně vzpomí-

nám na akci, kdy jsme s Ivan Hlas Triem hráli na 
„kulatých“ narozeninách Pavla Štohla. Myslím, že 
to byl povedený večírek! A taky nesmím zapome-
nout  na besedu s režisérkou Jitkou Němcovou, což 
byl zase hodně odlišný večer od těch, které znám 
coby hudebník. Myslím, že bylo spokojeno publi-
kum i Jitka.

Norbi: Pro mě bylo vždy velkým zážikem zahrát si 
v Harvartu. Hlavně je to prostorem (pro mě vždy 

Ivan Hlas, Norbi Kovács a Olin Nejezchleba: Sázka na jistotu  
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důležitý), akustikou místa a hlavně energií z lidí, 
jak reagují na naši muziku. A ještě jedna věc – za-
tím pokaždé jsem si u vás mohl zahrát poprvé ně-
jakou moji sólovou věc J.

Pavel se Zdeňkem vás „jmenovali“, že patříte 
mezi tu část  účinkujících, kterou to  opakovaně 
táhne do Harvartu, resp. na SVŠE? Souhlasíte 
s tím a pokud ano, čím to je, že do Znojma jez-
díte tak rádi?

Ivan: Do Znojma jezdím moc rád, je tam zvláštně 
čistý vzduch, i ta moje cigaretka před Harvartem 
víc voní. Je ale dobře, že dole se nekouří. Klubu 
SVŠE, ač nejsem ekonomicky vysokoškolsky vzdě-
lán, děkuji za slušný přístup v otázce financí, přiro-
zeně za dobré víno a hlavně atmosféru, která by se 
v mnoha momentech dala nazvat magickou. A těch 
momentů jsem tam cítil opravdu hodně, asi stejně 
jako jiní muzikanti.

Olin: Za těch zhruba 30 let, co se živím muzikou, 
jsem měl možnost poznat stovky míst, kde se hraje. 
Ale málokde zažijete tak úžasnou kombinaci vstříc-
ných pořadatelů, pozorného publika, příjemného 
prostředí a skvělého vína. Takže do Znojma a do 
Harvartu zvlášť se budu vždycky moc rád vracet.

Norbi: Do Znojma už jezdíme ne pro to, že tam 
máme koncert, ale proto, že se tam můžeme těšit 
na kamarády a na výborný VEČER… 

Co byste popřáli Harvartu k pátým narozeni-
nám?

Ivan: Hodně štěstí a tím pádem třeba krásné a ve-
selé  dvacetiny. Rád přijedu zahrát.

Olin: Aby zůstal takový, jaký je, protože přesně tak 
jej máme rádi. Aby měl štěstí na lidi jako doposud 
a aby mu to hóóódně dlouho vydrželo.

Norbi: Vše nej- nejlepší a aby škola i klub fungova-
ly ještě hodně dlooouho!!!

Pavel: Ivan s Norbim a Olinem vystoupili v Harvartu 
jako jedni z prvních. A hned jsme byli z jejich koncertu 
nadšeni. Od té doby vystupovali v klubu již mnohokrát 
a už asi nikdo nespočítá, kolikrát se klubem rozezněla 
třeba písnička Malagelo nebo Aranka, zato všichni si 
vzpomínáme na tu atmosféru. Vždycky hráli s plným 
nasazením a bylo znát, jak moc si koncertu užívají. Což 
je vždycky stejné. Jak šel čas, měnil se ale náš vzájemný 
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vztah. Zpočátku jsme si chtěli s umělci alespoň chvíli po 
koncertu posedět. Ale naše vztahy se postupně vyvíjely: 
z těch ryze profesionálních se staly vztahy osobní. A když 

se teď muzikanti objeví mezi dveřmi, tak se vzájemně 
srdečně zdravíme, žádná strojenost, žádné rozpaky. 

Zdeněk: Vzpomínám si, že jsme Pavlovi dali koncert 

Ivana s Norbim a Olinem jako dárek k jeho narozeninám. 

Ten koncert se brzy změnil v úžasnou taneční zábavu 

a pokračoval večírkem, který se překulil až do samotného 

rána. 

Pavel: Když už jsme o téhle party začali, tak bych se rád 

zmínil také o Norbim. On už měl tenhle termín ve svém 

diáři obsazený, měl hrát na samotném Pražském hradě. 

A přece si Harvart nenechal ujít, přijel, odehrál alespoň 

koncert a k lítosti nás všech (a možná i své vlastní) pak 

musel odjet. Jsem přesto moc rád, že tenkrát přijel a svou 

přítomností, i když jenom krátkou, nás všechny potěšil.  

Bez něho by to nebylo ono, protože patří k přátelům 

Harvartu a vlastně naší školy vůbec. 

Zdeněk: Možná bychom ho měli víc představit. Napsal 

třeba hudbu k filmu Jana Hřebejka „U mě dobrý“. A pak 

taky hudbu k našemu krátkému filmu o znojemské 

vysoké škole. Dovolím si v této souvislosti podotknout, 

že to udělal za honorář, který byl přímo úměrný našim 

možnostem J. 

Pavel: Norbi je slovensko-maďarského původu, a tak 

hraje a zpívá i píseň v maďarštině. Naše paní prorektorka 

Júlia Nielsen má ovšem také maďarské předky. Při hraní 

této písničky jsme celkem oprávněně nabyli dojmu, že 

Julka byla první člověk, který kdy textu písně rozuměl…J. 

To přece muselo Norbiho potěšit.
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Zdeněk: Ale zpět k narozeninovému večírku. Tehdy 

Ivan s muzikanty neřešili, že by jim snad po koncertě 

„padla“, hráli dál pro radost sobě i nám všem, nepohrdli 

ani „spoluprací“ s místními muzikanty. Při jedné hudební 

gratulaci dokonce zapůjčil Ivan našemu kolegovi 

Lukášovi svoji kytaru. Ten byl jako v Jiříkově vidění – 

zahrát si na nástroj Ivana Hlase, to se přece jen tak 

někomu nepoštěstí.

Pavel: Mně zas zůstane v paměti chvíle hodně po půlnoci, 

kdy Ivan seděl u našeho stolu, probíral se strunami a na 

přání začal hrát písničku „Na kolena“. Pár nejvytrvalejších 

gratulantů, včetně mě ovšem, si pak tanec s originál 

doprovodem pořádně užilo…J. 

Zdeněk: Nejlepší „docházku“ má ale v Harvartu Olin. 

Hrál tu s několika hudebními uskupeními a vždycky 

senzačně. Na inkriminované narozeninové party měl 

úspěch s moravskými písničkami. On totiž pochází 

z Moravy, ze Bzence, shodou okolností stejně jako náš 

pan rektor. A s místním primášem Jirkou Ludvíkem hráli 

celý večer lidové písničky na housle, na cello, na kytaru 

a bylo to nádherné.
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Pavel: Myslím, že po letošním pátém reprezentačním 
plese školy, kterým nás Vojta po celý večer  provázel, si 
většina studentů i přátel školy řekla, že je výborné, že 
Vojtěch Bernatský spolupracuje se SVŠE, že ho máme na 
naší straně J. 

Jaké byly vlastně počátky toho všeho? Když měl poprvé 
vystupovat v Harvartu, čekal jsem na něj u městských 
lázní, abych ho bezpečně dovedl k vysokoškolskému klubu. 
Jemu po boku tenkrát seděla krásná slečna, o které tvrdil, 

že si ho prostě v Praze stopla. Všechno bylo samozřejmě 

jinak: ze stopařky se vyklubala Daniela Písařovicová, 

kolegyně z ekonomické redakce ČT 24, která má v našem 

kraji rodinné vazby, takže využila příležitosti a svezla se 

do Znojma. 

Zdeněk: Vojta byl už při první návštěvě vstřícný, vtipný 

a působil jako naprosto pohodový, věčně dobře naložený 

člověk J.

Vojtěch Bernatský: Víš co, kup rohlíky
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Pavel: Asi i proto si okamžitě získal sympatie všech 
přítomných, o mladých kolegyních od nás ze školy ani 
nemluvě J. Potěšilo mě, že se uvolil vystoupit i v rámci 
oslav 5 let SVŠE. Volali jsme si během toho dne několikrát, 
abychom upřesnili detaily a v jednom telefonátu mě 
sportovní redaktor mimochodem požádal, jestli bych 
na večer nemohl zajistit nějaké rohlíky. A ještě dodal: 
„… prosím tě, vyber radši nějaké menší, třeba se budou 
hodit“. Trochu mě to, pravda, zmátlo…  Až večer při jeho 
„takykouzelnické“ produkci, při níž sám sebe nazýval 
Davidem Kaprchcípem, jsem pochopil: on si prostě 
těch pět (?) rohlíků nacpal do pusy a vydával to za své 
vrcholné eskamotérské číslo.

Letos tedy moderoval i V. reprezentační ples školy. 
Během večera jsme měli dost času pořádně si 

popovídat a zjistili jsme třeba, že jsme se narodili 

13. a 14. března -… a tak jsme se na to hned  

s radostí napili J. A že bychom si proto tak seděli? Je 

pravda, že i pan rektor nazývá Vojtu přítelem školy a že 

mu nabídl, aby moderoval ples v dalším roce. 

Zdeněk: Já bych se ještě zmínil o Daniele. Ona 

vystupovala v Harvartu nebo ve škole už třikrát a je to 

velmi sympatická moderátorka. Když měla vystupovat 

v posluchárně společně s Václavem Moravcem,  dopředu 

volala, že by potřebovala zajistit asi dvacet míst v hledišti. 

O co jde, jsem pochopil až na místě. Daniela sebou přivezla 

snad celou rozvětvenou rodinu, která byla zvědavá na ni 

i na jejího slavného moderátorského kolegu. A tak levé 

křídlo posluchárny trochu připomínalo Hujerovy J. 
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Je o vás známo, že patříte k těm účinkujícím, 
které to do Harvartu (respektive na půdu SVŠE 
ve Znojmě) táhne opakovaně? Souhlasíte s tím? 
A dokážete říci, proč se sem vracíte?

Je přirozené, že když je Vám někde dobře, chcete 
se tam vrátit. Nejdříve se chcete přesvědčit, jestli 
to třeba nebyla náhoda, jestli Vám to bude fungo-
vat i podruhé.  A pak proto, že v dnešní době plné 

nejistot je příjemné, když je něco jisté - a  příjemné 
prostředí v Harvartu rozhodně jisté je.

Co byste popřála Harvartu k pátým narozeninám?

Aby oslavil páté narozeniny nejméně ještě pět-
krát.A já - jestli budu jako paní Jarmila Šuláková 
pořád ve vysokém věku zpívat - přeju sama sobě, 
abych 25 let Harvartu taky oslavila. K pátým naro-

Pavlína Jíšová: Aprílová SMS
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zeninám stačí pět svíček na dortu, pět láhví dobré-
ho vína a nejméně pět gratulantů. Tak vzhůru do 
života! Pět let není zase tolik, takže Harvart čeká 
ještě spousta nepopsaných listů v knize života.

Zdeněk: Jsem rád, že Pavlína se do Harvartu ráda vrací, 

a to s jakoukoli sestavou. Byla tady s Pavlem Bobkem, 

Žalmanem a v poslední době se svou kapelou Pavlína 

Jíšová a její přátelé a vždycky to bylo super. 

Pavel: S tím souhlasím. Naposled například přijeli  na 

akci, která ani nebyla klasickým koncertem, spíš to bylo 

takové kamarádské posezení u sklenky dobrého vína 

s krásnými písničkami. Pavlínina dcera Adéla udělala 

proto, aby k nám mohla přijet, dokonce změny ve svém 

studijním programu. To  přesně ilustruje naše vzájemné 

vztahy..

Zdeněk: Adéla je šikovná po mamince a stejně krásně 

zpívá. Fakt, že do Znojma spolu s ostatními členy kapely 

tak ráda jezdí, má myslím jeden hlavní důvod - jejich 

první koncert s Pavlem Bobkem v Harvartu. Muzikanti 

tenkrát pozdě v noci stáhli aparaturu z pódia a hráli jen 

tak, u stolků. Společně jsme zpívali známé fláky a bylo to 

skvělé. To se – troufám si říct – stane jen jednou za dlouhý 

čas, aby se noc takhle vyvedla.

Pavel: Já mám ještě jednu nevšední historku. Pavlína 

tenkrát  koncertovala v Harvartu prvního dubna a já 

jsem dostal už odpoledne z neznámého telefonního 

čísla poněkud zmatenou textovou zprávu: „Hrozně se 

mi chce, nemůžeš mi pomoci?“ Nejprve jsem to bral jako 

aprílový vtípek nějakého kolegy. Když jsem pak večer 

před koncertem potkal Pavlínu, zeptala se: „Dostals ode 

mě esemesku?“. A svěřila se, že trpí jistými zdravotními 

problémy vyplývajícími z prochlazení. Chtěla, abych jí 

poradil, kde je ve Znojmě lékárna. Teprve pak mi bylo 

jasné, o co vlastně šlo.
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Pavel: Mirek Paleček byl jedním z prvních účinkujících 
v nově vzniklém vysokoškolském klubu Harvart (vystoupil 
tehdy společně s Michaelem Janíkem). Ale víc jsme se 
seznámili až v rámci tenisových turnajů SVŠE, kterých se 
pravidelně zúčastňuje. Mirek se totiž s naším turnajem 
naprosto sžil a po jednom z nich mě požádal o jmenný 
seznam účastníků. Ten se stal základem pro písničku 
„Kdo mě ještě neporazil“, která se stala tenisovou hymnou 
pro turnaj naší vysoké školy. Mirek ji dokonce nahrál 
s orchestrem ve studiu.

Zdeněk: Po pořízení videozáznamu z Koncertu pro 
Harvart v září 2009 řešíme s Mirkem i ryze technické 
(počítačové) záležitosti. Onehdy mi třeba předával 
několik nosičů se svými písničkami k dalšímu zpracování 
v jednom motorestu nedaleko Jihlavy, kde se zrovna 
křížily naše pracovní cesty. Samozřejmě jsme v rychlosti 
u „smažáku“ probrali i aktuální politickou situaci 

a poklábosili o muzice J.

Jak vzájemné fungování vidí písničkář Mirek 
Paleček? 

Mirku, zažil jste toho v Harvartu a vůbec na 
znojemské vysoké škole  už spoustu. Na co nej-
raději vzpomínáte?

Vybavuje se mi impozantní strmý vchod do 
HARVARTU, připomínající bránu do pekla, kata-
komb či ještě vůbec nejlíp do vinného sklípku. 
Ta poslední varianta je mému srdci nejbližší a už 
teď se nemohu dočkat toho, až budu po příkrém 

schodišti s kytarou v ruce do HARVARTU opět 
sestupovat.

Opravdu vás to  opakovaně táhne do Harvartu? 
Čím to je?

Za prvé je to příjemnou atmosférou živých sklep-
ních koncertů, za druhé kamarádstvím s celou par-
tou nadšenců kolem HARVARTU, a v neposlední 
řadě tenisovým turnajem SVŠE, který jsem ještě 
bohužel nevyhrál a nejspíš už nevyhraju, i když 
mám tak skvělého parťáka - Ivo Jahelku. 

Ale ještě není všem fiftýnům konec!

Co byste popřál klubu k pátým narozeninám?

Aby se dočkal plnoletosti a abych u toho byl i já!

Miroslav Paleček: Kdo mě ještě neporazil
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Pavel: O Ivo Jahelkovi již byla řeč na začátku knížky, 
doplňme tedy, že nejen pravidelně vystupuje v Harvartu, 
ale zúčastňuje se i tenisových turnajů SVŠE. Po jednom 
z nich jsme si u baru povídali, jak to u nás vypadá 
s možností získání akreditace pro magisterský stupeň 
studia. Vysvětlil jsem mu situaci a zmínil jsem se také 
o našem plánu v případě zahájení magisterského studia 
udělat v městském divadle slavnostní akci. A Ivoš přislíbil, 
že nám v tom případě pomůže zajistit mimořádně 
zajímavého hosta. Takže se máme na co těšit…

Svoji zdravici k pátému výročí Harvartu vytvořil 
s humorem sobě vlastním:

Když se blížím ke Znojmu,
obvykle se nedojmu,
však když jedu do HARVARTU
a v kufru mám kytaru,
těším se na skvělou partu
za barem ….. i u baru.

Už pět let mám s nimi pletky,
a určitě ne ze zvyku!
Tak do další pětiletky
přeji dobrou muziku!

Ivo Jahelka: Už pět let mám s nimi pletky

Tak bychom ale mohli pokračovat dál. V Harvartu rádi vidíme i mnoho dalších uměl-
ců a významných osobností. A věříme, že radost ze setkání bývá vzájemná. 

Co si tedy přát nakonec? Aby Harvart zůstal místem příjemných setkání a krásných 
zážitků. Aby mu jeho stálí návštěvníci zůstali věrni a aby sem našli cestu další stu-
denti. Aby byl vysokoškolský klub Harvart jejich klubem. A o to přece jde.
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21. dubna 2006

Ivo Jahelka
9. května 2006

Paleček & Janík
18. května 2006

Znojemští Orli

2. listopadu 2006

Ivan Hlas trio
16. listopadu 2006

Wabi Daněk
16. března 2007

Ivan Hlas trio

24. března 2007

Dobeš & Kotrba
4. dubna 2007

Viewegh & Reiner
12. dubna 2007

Pospíšil & Zatloukal

JAK ŠEL V HARVARTU ČAS        duben 2006 – duben 2007



113

květen 2007 – únor 2008

2. května 2007

Znojemští Orli
17. a 18. května 2007

Vlasta Redl
1. října 2007

Žalman & Jíšová & Hlaváč

23. října 2007

Mišík & Hladík & Nejezchleba
9. listopadu 2007

Prokop & Hrubý & Andršt
22. listopadu 2007

Záviš

7. prosince 2007

T 4
12. února 2008

Ivo Jahelka
26. února 2008

Njorek
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březen 2008 – listopad 2008

27. března 2008

– 123 minut
10. dubna 2008

Ivan Hlas trio
16. dubna 2008

Pavlína Jíšova a přátelé

22. dubna 2008

Lucie & Michal
1. května 2008

Vladimír Merta
1. října 2008

Zdeněk Troška

10. října 2008

Pospíšil & Zatloukal
21. října 2008

Jan Hřebejk
4. listopadu 2008

Jiří Schmitzer
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listopad 2008 – březen 2009

11. listopadu 2008

Mišík & Nejezchleba & Skála
19. listopadu 2008

Viewegh & Reiner
24. listopadu 2008

Jablkoň

11. prosince 2008

Poutníci
26. ledna 2009

Pavel Bobek a přátelé
10. února 2009

Jaromír Bosák

16. února 2009

Paleček & Janík
6. března 2009

Robert Křesťan a Druhá Tráva
13. března 2009

Plavci
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duben 2009 – září 2009

1. dubna 2009

Žalman & Jíšová & Hlaváč
15. dubna 2009

Ivan Hlas trio
22. dubna 2009

Karel Šíp

27. dubna 2009

Jan Burian
7. května 2009

Vlasta Redl
21. května 2009

Josef Fousek

29. června 2009

Němcová & Nejezchleba & Reiner
25. srpna 2009

Peter Dvorský
14. září 2009

Václav Žák
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září 2009 – prosinec 2009

18. září 2009

Paleček & Jahelka
5. října 2009

Jan Budař a Eliščin band
12. října 2009

František Ringo Čech

20. října 2009

Daněk & Dvořáček
22. října 2009

Radim Uzel
6. listopadu 2009

Pospíšil & Zatloukal

9. listopadu 2009

Josef Alois Náhlovský
12. listopadu 2009

Aleš Brichta trio
16. prosince 2009

Nezmaři
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leden 2010 – květen 2010

14. ledna 2010

Pavel Bobek a přátelé
17. února 2010

vedení SVŠE
19. února 2010

Mišík & Pokorný & Nejezchleba

1. dubna 2010

Jan Nedvěd
7. dubna 2010

Josef Klíma
19. dubna 2010

Zdeněk Troška

28. dubna 2010

Schneiderová & Nezveda
1. dubna 2010

Dusilová & Burian
6. května 2010

Vojtěch Bernatský
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květen 2010 –  prosinec 2010

13. května 2010

Pavel Dungl
18. září 2010

Paleček & Jahelka
8. října 2010

Poutníci

20. října 2010

Mrňa & Trávníček & Šporcl
23. října 2010

T 4
2. listopadu 2010

Pavel Žalman Lohonka a hosté

22. listopadu 2010

AG Flek
3. prosince 2010

Robert Křesťan a Druhá Tráva
18. prosince 2010

Dušek & Poltikovič


