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Prolog

Vysokoškolský klub Harvart si už dávno vydobyl 
své místo na pomyslném znojemském kulturním 
nebi. Společenský život obohatil o řadu koncertů, 
besed, posezení a setkání.  

Ono podivné jméno i jedinečné místo vstoupilo 
do myslí a srdcí mnoha lidí. Těší je, když se objeví 
další skvělá příležitost usednout do publika, bavit 
se, zamýšlet se, setkávat se. 

Nic na světě samozřejmě není jen tak. Než se v klu-
bu setmí a na malé pódium vystoupí další host, sto-
jí to často mnoho úsilí, trpělivosti, vytrvalosti. Pro-
tože pozvat na besedu top umělce, vědce či jinou 
výraznou osobnost, neznamená prostě jen zved-
nout telefon a někoho si „objednat“. Harvart si na-
štěstí za léta své existence získal dobré jméno mezi 
lidmi, kteří mají rádi právě takové publikum, jaké 
se schází ve znojemském vysokoškolském klubu. 
A je už vyzkoušené, že si mezi sebou řeknou, že jet 
do Harvartu není ztráta času. 

I proto, že není lehké sestavit vkusnou a lákavou 
programovou nabídku, by byla škoda nechat s ča-
sem odeznít všechny zážitky, myšlenky a emoce, 
které za uplynulá léta obohatily prostory klubu 
a jeho návštěvníky. 

Tato knížka, která mapuje další etapu bohatého 
klubového života, nabízí aspoň otisky těch skvě-
lých večerů.
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Velkolepým startem festivalu 5 let Harvartu byl 
křest stejnojmenné knížky. Poté vystoupili popu-
lární imitátor a zpěvák Vladimír Hron, písničkáři 
Mirek Paleček a Ivo Jahelka, mediálně známý se-
xuolog Radim Uzel a třešničkou na narozeninovém 
dortu byl koncert skupiny Ivan Hlas Trio.

Všichni brali v potaz, že i kluby mají své dny. A zno-
jemský vysokoškolský klub Harvart má ve svém 
rodném listě napsáno datum 20. dubna 2006. 
Od té doby se v něm uskutečnilo 110 besed, kon-
certů a představení. 

Festival 5 let Harvartu 
Za to, co Harvart do znojemského kulturního života přinesl, zasloužil si páté výročí 
svého vzniku oslavit ve velkém stylu. Svým příznivcům nabídl v březnu 2011 festi-
val, na jaký dosud nebyli ve Znojmě zvyklí. 
Pět let reprezentovalo pět zajímavých večerů.
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O to, aby se na ně nezapomnělo, se postarala kníž-
ka–kronika s názvem 5 let Harvartu. 

Píše se v ní o lidech, kteří se v klubu představi-
li, o pořadech, které měly úspěch. Než se ovšem 
dostala publikace ke čtenářům, bylo povinnosti 
a zvyklostem učiněno zadost – uskutečnil se křest. 
Kmotrem byl herec Petr Rychlý. 

Petře, navštívil jste vysokoškolský klub Harvart 
při  příležitosti  jeho  pátých  narozenin.  Jak 
na setkání vzpomínáte?

Popravdě řečeno - mile mě dojalo. Nezaznamenal 
jsem žádnou agresivitu, která bohužel často provází 
náš dnešní život. Všichni se slušně představí, pozdra-
ví. Navíc v dnešní době mobilů a internetu je vzác-
nost, že se lidé scházejí a setkávají „naživo“. Takže 
vám přeji: setkávejte se ve vzájemné pohodě dál.

Při besedě  jste prozradil,  že  jste absolventem 
střední  ekonomické  školy.  Jak  jste  se  dostal 
k oboru poněkud vzdálenému vaší dnešní pro-
fesi?

Ekonomická škola byla škola vlastně dívčí, spoluža-
ček bylo hodně, a tak bylo z čeho vybírat. Z tohoto 
pohledu se mi na škole moc líbilo. Na druhé straně 
moje studium nebylo zrovna z těch nejúspěšnějších, 
bojoval jsem například s matematikou, ruštinou. 
A když ani reparáty nepomohly, tak jsem si studium 
na ekonomické škole prodloužil - místo tradičních 
čtyř jsem já studoval pět let.

Znojemská  vysoká  škola  je  vyhlášená  výukou 
účetnictví. Prozraďte, jak jste se s ním popaso-
val vy?

Všichni studenti samozřejmě vědí, že účetnictví je 
dost těžká disciplína.  Když vám tam uteče začátek, 
nedá se pak ani opisovat. A zapeklitý předmět je to 
ještě v jedné věci. I když zaúčtujete pět nebo šest věcí 
dobře, ale nevyjde vám výsledek, tak je to stejně celé 
špatně.
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Harvart poznal za ta léta stovky tváří, některé do-
konce důvěrně. Společné mají jedno: nikdy nejsou 
lhostejné.

Otisky večerů, které byly nabity pohodou a jiskřily 
dobrou náladou, si nemohli účastníci besed a kon-
certů nechat pro sebe.

Komentáře Pavla, Zdeňka a Anny, které plní násle-
dující stránky, jsou místy možná až příliš osobní,  
o to však upřímnější. Na závěr každé kapitoly si ale 
své vždycky řekne i tajemný Harvy, bytost, která je 
nedílnou součástí klubu. 

Za vzácnými návštěvníky zůstávají milé, někdy tro-
chu sentimentální, jindy zase veselé, ale hlavně ne-
smazatelné otisky. V srdci, duši a nakonec i v hlíně. 

Nejraději jsme, pokud  jsou to stopy oboustranné. 
Když si divák i host uchovávají na dlouho v paměti 
příjemný zážitek, inspirující vzpomínku. 

Mnohokrát se to podařilo. Večer s hercem Vikto-
rem Preissem je pro to jedinečným příkladem. Sil-
ný dojem, jakým na Harvart zapůsobil, nebyl pro 
většinu diváků překvapením. Vřelé přijetí, jakého 
se mu dostalo, se však otisklo i do jeho vzpomínek, 
což věrné návštěvníky těší. Důkazem je část jeho 

rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu záhy 
po návštěvě Znojma o besedě v Harvartu:

Pane Preissi teď jste mě zaujal: Vy jezdíte na be-
sedy se svými diváky, posluchači, s těmi, kteří 
mají rádi vaše herecké, pěvecké umění?
„Robert Tamchyna, redaktor a režisér Českého roz-
hlasu, pořádá tyto výpravy za divákem. Já nejsem 
častým hostem, ale když vyjedu, tak mně to udělá 
radost a doufám, že to dělá radost i těm divákům. 
A takový večer se právě ve Znojmě minulý pátek po-
vedl, a já jsem byl rád, že ta hodina a půl proběhla 
v takové upřímnosti a takové bezprostřednosti, že 
na to i já budu dlouho vzpomínat.“

Z množství otisků, o nichž je řeč, se tedy zrodila 
další knížka.

Otisky večerů v Harvartu
A jak šly dny, měsíce a vlastně roky, plnil se kalendář poznámkami o dalších skvě-
lých setkáních v Harvartu. Neexistují  z nich přímé záznamy, zato stohy  fotografií 
a hromady vzpomínek.
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Tři roky v klubu 
Pavel Štohl se trochu ohlíží

Co  se  vlastně  událo  od  vydání  knížky  5  let 
Harvartu v březnu 2011?

V klubu od té doby vystoupila spousta dalších skvě-
lých osobností. Přivedli jsme sem lidi, kteří udělali 
radost harvartskému publiku. Za všechny bych jme-
noval třeba doktora Jiřího Grygara, setkání s ním byl 
opravdu mimořádný zážitek. 

Jak  dáváte  takový  přitažlivý  program  dohro-
mady? 

Musím přiznat, že udělat dobrou programovou na-
bídku je čím dál těžší. Nechceme se ve výběru hos-
tů příliš opakovat, takže vyvstává otázka, kde stále 
nové účinkující brát. Klub je přece jenom specifický 
tím, že se do něj vejde maximálně stovka návštěvní-
ků. Naštěstí mi teď už s výběrem hostů a jejich získá-
váním pomáhají i lidé, kteří v Harvartu vystupovali 
a líbilo se jim tu. Za všechny bych jmenoval redak-
tora Českého rozhlasu Roberta Tamchynu, který 
v poslední době přivezl do Znojma spoustu umělců, 
anebo písničkáře Mirka Palečka. 

Jaké účinkující máte nejradši?

Nejraději mám takové vystupující, kteří přinesou 
do Harvartu „svoje srdíčko“. Ty, kteří nechají do srd-
ce vstoupit emoce a podělí se o ně s diváky. Takový 
byl určitě Ondřej Vetchý, na kterého moc rád vzpo-
mínám.

Na co lákáte špičkové umělce do Harvartu?

Jak říkám, kapacita klubu je poměrně malá, a tak 
i finance jsou omezené. Takže se snažíme lákat účin-
kující hlavně na prostředí a atmosféru. A myslím, že 
se nám to docela daří.  Zpočátku nás zpravidla be-
rou jako jednu z dalších komerčních štací, ale když 
odjíždějí, tak mluví o návštěvě Harvartu s nadšením. 
Své samozřejmě dělá i dobré znojemské vínko J.

Jak pokračují pořady Křesla pro hosta?

Chtěli bychom skompletovat dokumentaci těch osob-
ností, které zanechaly stopu v našem regionu nebo 
prostě ze Znojemska pocházejí a nyní třeba působí 
ve významných institucích, souborech nebo muž-

Pro zasvěcené netřeba opakovat, že Pavel Štohl je duší znojemského klubu Harvart. 
Má výdrž, tah na bránu i vlastnosti vizionáře. V okamžicích, kdy ostatní ztrácejí na-
ději i drajv, přichází s nápady, na které se jiní bojí jen pomyslet. Vychází mu to. Tři-
cet tři předcházejících měsíců dokázal naplnit super zážitky, které ocenili ti, kteří 
po nich pořád ještě hladově touží. Takových lidí je naštěstí i ve Znojmě stále dost.
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stvech. Ať už jsou to lékaři, sportovci, umělci nebo 
politici. V této knížce najdete deset nových křesel pro 
hosta, respektive textů, v nichž představujeme naše 
„dobré rodáky“. 

Nemohu se v duchu této knížky nakonec neze-
ptat: Kdo nebo co z harvartských večerů zane-
chalo v posledních letech nesmazatelnou stopu 
ve vás?

Těžko se vybírá, protože seznam skvělých hostů by 
byl opravdu dlouhý. Přesto si dovolím zmínit ale-
spoň dvě osobnosti. Jednak to bylo setkání s Václa-
vem Neckářem,  který sice nevystoupil v Harvartu, 
ale Na zahradě za školou. Koncert i povídání po něm 

u sklenky Rulandy šedé byl pro mě nádherný zážitek. 
Václav byl neuvěřitelně skromný a milý, na setkání 
s ním určitě dlouho nezapomenu. 

Podobně silným zážitkem pro mě bylo opětovné se-
tkání s panem Peterem Dvorským, který Harvart 
navštívil znovu po dvou letech. Už jeho první návště-
va ve mně zanechala mimořádně silný dojem. Dru-
hé setkání bylo stejně silné jako to předchozí, navíc 
se neslo ve znamení blížících se oslav Mistrových 
60. narozenin. A tak jsme si samozřejmě nenechali 
ujít příležitost k tomuto jubileu oslavenci poblaho-
přát a předat mu speciální dárek - víno s etiketou 
Petera Dvorského.
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Pavel: Tip na Petra Rychlého mi dal Vojta Bernat-
ský, když jsme se spolu bavili o tom, koho ze zají-
mavých osobností by nám doporučoval jako hosta 
do Harvartu. Prý je Petr naprosto pohodový člověk, 
se kterým bych si určitě rozuměl. A tak jsem dostal 
kontakt na jeho manažera.

Anna: Kontakt je dobrá věc, ale pak přišel na řadu 
tvrdý oříšek. Jak to udělat, aby si na nás Petr 
při svém nabitém programu udělal čas. Měli jsme 
štěstí, že se v březnu účastnil nějaké charitativní 
akce v Brně. Využili jsme toho a termín křtu naplá-
novali na takové datum, aby si nás mohl připsat 
do svého cestovního rozpisu.

Pavel:  A rozhodně jsme toho nelitovali. Musel 
jsem dát Vojtovi za pravdu, že Petr je nejen skvělý 
bavič, ale také příjemný a sympatický člověk. Byl to 
prostě vydařený večer.

Anna: Pro mě ale začal ten večer šokem. Byla sobo-
ta, já přiletěla odpoledne z dovolené v Římě a těšila 
se, že si večer sednu do publika a budu si užívat 
vtipného povídání charismatického mužského. Ale 
to jsem se přepočítala. Tedy s tím poklidným sledo-

váním programu. Pavel mi totiž oznámil, že besedu 
na pódiu povedu s naším hostem já.

Zdeněk: Vidíš, a já myslel, že jste s Pavlem a Pe-
trem na scénáři dělali delší dobu, protože všechno 
zapadalo do sebe tak, jak má.

Anna: To jsem ráda, že to říkáš, protože my jsme 
ještě chvíli před začátkem vlastně netušili, jak se 
celý večer bude vyvíjet. Než jsme šli na pódium, tak 
jsme se stačili trochu vzájemně seznámit u stolku 
a u dobrého vínka. Nejdřív jsme s Petrem mluvili 
o knížce, kterou měl křtít, a pak jsme si spolu udě-
lali osnovu improvizovaného vystoupení. 

Petr Rychlý se osvědčil nejen jako kmotr
Petr Rychlý – herec, moderátor a dabér. Téměř 15 let působil v Divadle na Fidlo-
vačce, odkud v roce 2012 přestoupil do Divadla Na Vinohradech. Jako moderátor 
zaznamenal úspěch v pořadech Natočto! nebo Rychlý prachy. V současné době ho 
televizní diváci znají zejména jako Čestmíra Mázla z Ordinace v růžové zahradě.
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Pavel: Ale přesto si myslím, že to bylo docela v po-
hodě a lidi se bavili. A co pro mě bylo hodně důle-
žité, že mezi lidmi bylo i dost studentů, což nebývá 
vždycky zvykem. 

Zdeněk: To jistě. Bavilo je už to, když Petr četl 
úryvky z knížky. A pak ty jeho historky z ekono-
mické školy. 

Pavel: Pamatuji si, jak vyprávěl o svém učiteli 
účetnictví, který byl prý sice spravedlivý, ale hodně 
přísný. A když rozdával opravené písemné práce, 
vždycky je okomentoval, a komentáře k Petrovým 
písemkám byly dost svérázné.

Petře, vaše písemná práce mně připomíná sázku 
do sportky, buďto nám to vyjde nebo nevyjde. A ne-
vyšlo to. Pět.

NEBO

Vůbec jsem nevěděl, jak ohodnotit vaši práci, až 
ve dvě ráno jsem na to přišel. Za protektorátu se dá-
valy šestky, ale vy byste si zasloužil osmičku. 

Anna: Já si zase vybavuji, jak při vyprávění vtipu  
o policajtovi se naše kamarádka Lengoška trošku 
„opozdila“ se smíchem. Pamatujete si ten vtip o po-
licajtovi?

Pavel: Jasně. „Policajt přijde do knihkupectví. 
A prodavačka se zeptá „Venku prší?“

Zdeněk: Petr opožděný smích okomentoval: „No 
viďte paní, někdy to chvíli trvá, než to doklapne.“
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Anna: Bylo sice hodně veselo, ale náš host mlu-
vil chvílemi i vážně. Třeba o tom, že ho jeden čas 
lidi brali spíš jako baviče než jako herce. To když 
uváděl televizní pořady Natoč to nebo Rychlý pra-
chy. Trochu ho to asi mrzelo. Pak ale přišla nabíd-
ka na roli gynekologa Čestmíra Mázla v Ordinaci 
v růžové zahradě a všechno bylo jinak. Petr Rychlý 
byl dokonce nominován na cenu TÝTÝ. Moc si vážil 
toho, že ho diváci přeřadili zpět do škatulky herec.  

Zdeněk: Mluvil taky o tom, že se režisér 
seriálu hodně rozmýšlel, jestli je vhod-
né obsadit ho do role, kde je třeba život 
ukazovat i z té vážnější stránky. Nebyl 
si jistý, jestli mu to diváci budou věřit. 
A povedlo se.  Diváci mu to, co hraje, věří.

HARVY poprvé na scéně

Tenhle sympatický herec  za sebou ne-
chal stopu plnou smíchu, pohody a po-
zitivní energie. Stává se, že je v klubu 
hodně veselo, ale tohle bylo opravdu 
výjimečné. 

Je to člověk, který sice ve své branži 
hodně dokázal, ale přesto nemá žádné 
hvězdné manýry, právě naopak.  Nabí-
dl nám také, že nám pomůže do klubu 
domluvit vystoupení některého ze svých 

kolegů.  A když asi po roce hostoval ve znojemském 
divadle s představením „Blboun“ se souborem Diva-
dla  na Fidlovačce, tak jsme za ním o přestávce zašli 
a bylo to stejně milé  setkání jako v Harvartu. A jako 
bonus nám ještě při děkovačce zamával do lóže. 
Koho by to nepotěšilo:-).

Není tedy divu, že jsme si ho pozvali i letos na křest 
knížky „Harvart - otisky večerů“. 
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Pavel: Poprvé jsme se s Vladimírem Hronem vi-
děli, když náš klub slavil v dubnu 2011 páté na-
rozeniny. Narozeninový recitál vystřihl s elegancí 
sobě vlastní. Vůbec ho nezaskočilo, že naše pódi-
um nemá zákulisí (kde by se tam taky vzalo) a své 
malé převleky realizoval přímo v klubu - otočen 
k divákům zády. Takže v jedné chvíli před nimi stál 
ještě Hron a po první otočce už Drupi a hned na to 
zase Zagorová. 

Zdeněk: To je vidět i na fotografiích, které dělala 
moje dcera Eva.  Paruky a pokrývky hlavy mu sta-
čily k tomu, aby vytvořil dokonalou iluzi o převtě-
lení.

Anna: Od té doby Vladimír Hron ke znojemské vy-
soké škole tak nějak patří. Tradiční podzimní Den 
se SVŠE, což je vlastně takový abiturientský večí-
rek absolventů, se bez jeho vystoupení neobešel už 
třikrát. 

Vladimír Hron
Moderátor, bavič,  textař, zpěvák. Takhle si seřadil své profese na vlastních webo-
vých stránkách Vladimír Hron. Diváci si ho však spojují s tím, jak krásně umí imito-
vat nejen hlasy, ale i gesta, pohyby a chování známých lidí. Takový Karel Gott nebo 
Freddie Mercury jsou v jeho podání nepřekonatelní.

Hostem večera byl znojemský místostarosta Pavel Balík. SVŠE mu tímto způsobem chtěla 
poděkovat za to, jak v období svého starostování pomohl rozvoji naší vysoké školy.
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Zdeněk: Pan Hron většinou přijíždí do školy s ča-
sovým předstihem, a tak si můžeme ještě před vy-
stoupením říct, co se u nás v uplynulém roce událo. 
Nálada je vždycky uvolněná a pan Hron své vyprá-
vění prokládá hlasy známých osobností. Je schop-
ný bavit přítomné hlasem Oldřicha Nového a hned 
na to třeba Funésem. 

Pavel: Potěšení z jeho přítomnosti si v roce 2013 
nenechal ujít ani znojemský místostarosta Pavel 
Balík. I tímto způsobem jsme mu chtěli poděko-

vat za to, jak v období svého starostování pomohl 
rozvoji naší vysoké školy. Město Znojmo mimo jiné 
dalo škole do dlouhodobého pronájmu za symbo-
lickou cenu nádherné výukové prostory. A bez toho 
by škola vůbec nemohla existovat. 

Anna: Myslím, že si s Vladimírem Hronem padli 
do oka. Vyměňovali si i názory na politiku, téma, 
které bylo velmi aktuální, protože bylo krátce 
po parlamentních volbách.

Zdeněk: Bylo jasné, že vystoupení Vladimíra Hro-
na mu zvedlo náladu. Jak řekl, je to přesně jeho styl.

Pavel: Mě na Hronových vystoupeních fascinuje 
i to, že před začátkem ještě neví, koho bude ten ve-
čer předvádět. Prostě improvizuje. Jedno je ale jis-
té: neopakuje se a vždycky překvapí něčím novým 
a jiným. 

Anna: Já tleskám jeho pěveckým kvalitám. Jeho 
hlas je prakticky k nerozeznání od originálu. Do-
konce se stalo, že člověk, který se náhodou ocitl 
za dveřmi školní posluchárny, ve které vystupoval, 
se pak zajímal, jestli jsme tady měli Michala Davida. 

Zdeněk: Navíc jeho styl humoru konvenuje s tím 
studentským. Všechny pobavilo třeba vyprávění 
o korpulentní ženě ověšené igelitovými taškami, 
kterou údajně nedávno Vladimír pozoroval v su-
permarketu. Nebylo možné ji přehlédnout, mobil 
jí kdesi na dně těch tašek zvonil jako o život. Když 
ho konečně držela v rukách, jen užasle zvolala: „No 
Maruno! Jak jsi mě tady našla?!“
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Anna: A ještě jeden: Vyšly si dvě blondýny „shopo-
vat“ a ta jedna říká: dneska se nemusíme nijak ome-
zovat, mám manželovu platinovou kartu. A PIN dal? 
zajímá se kamarádka. Ne, nepindal, bez řečí mi ji  
půjčil.

Pavel: Samozřejmě jsem rád slyšel, že Vladimír 
Hron se na naše vysokoškoláky pokaždé těší, pro-
tože je tady vždycky skvělá atmosféra. Důkazem 
jeho přízně je i dárek, který nám letos přivezl - 
kompletní sada jeho dosud vydaných CD.

Zdeněk: Studenti si části jeho vystoupení natáče-
li na mobil. Neprotestoval, a dokonce předvedl je-
nom pro ně speciální kreace. 

Anna: Asi ho pak  trochu zklamalo, když se stu-
dentka přiznala, že to video není pro ni, ale pro její 
maminku, která je Vladimírovou velkou obdivova-
telkou J.

Pavel: Po vystoupení poseděl Vladimír Hron ještě 
dlouho u mě v kanceláři. Společnost se s ním dob-

ře bavila, Pavla Balíka nevyjímaje. Takže náš dárek 
jako poděkování místostarostovi a příznivci školy 
se snad povedl. O spokojenosti absolventů, kteří 
přišli v hojné míře, ani nemluvě.

HARVY 

Co dodat? Když jsem viděl pana Hrona poprvé 
v klubu, byl jsem zmatený. Nevěděl jsem, že jeden 
člověk může mít tolik tváří. Pak jsem ale zaslechl, že 
je dokonce čtyřnásobným nositelem ceny TÝTÝ. To 
na mě udělalo dojem. Tolik televizních zrcátek snad 
doma nemá nikdo -  kromě Karla Gotta. 

Je fakt, že právě Vladimír Hron si v životě už zažil, 
co je to být nahoře. Ale taky jaké to je, sestupovat 
po těch vratkých schodech slávy zase pomaličku 
dolů. Zvládl to s přehledem a noblesou, za což před 
ním smekám. S touhle zkušeností v patách se už při 
cestě vzhůru člověku hlava zatočit nemůže.

Co se vám vybaví, když se řekne HARVART?

Vladimír Hron:

Vybaví se mi tři věci: 
1) prestižní americká škola; 
2) zrzavý lump Kožený; 
3) úžasný večer, který jsem strávil ve Znojmě v klubu, 
který nese tohle jméno. Ovšem s T na konci. A dou-
fám, že se tam ještě vrátím, moc se mi tam líbilo.
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Pavel: Měl jsem radost, že si Pavel Balík udělal čas 
a přišel se s námi podívat na vystoupení Vladimíra 
Hrona. Vážím si ho -  je to člověk, který sice působí 
ve vedení města už skoro dvacet let, ale vůbec se 
za tu dobu nezměnil. Po-
řád je příjemný, skromný 
a navíc velmi společen-
ský. A přitom toho podle 
mého názoru dokázal 
opravdu hodně. Mimo 
jiné realizoval největší 
investici v historii měs-
ta, podařilo se mu zajistit 
z prostředků EU tři čtvrtě 
miliardy korun na rekon-
strukci kanalizace.

Anna: Když Pavel Balík 
starostoval, pracovala 

jsem na radnici, takže vím, co všechno pro město 
udělal. A navíc byl schopný přivést do Znojma ta-
kové legendy mezinárodní politiky, jako byl Václav 
Havel a rakouský prezident Thomas Klestil. 

Pavel Balík
úspěšný muž ze znojemské radnice
Jméno Pavel Balík zná celé Znojmo. Nebo alespoň naprostá většina lidí. Není se co 
divit, když už devatenáctým rokem patří jaksi automaticky ke znojemské radnici. 
Tři volební období pracoval jako starosta, nyní vykonává funkci místostarosty. Jeho 
systematická práce přinesla plody třeba v podobě Městské plovárny Louka nebo re-
konstruovaného Městského divadla. Stál i u prvotních plánů na vybudování nového 
domova pro seniory.
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Poprvé - a myslím, že i naposledy v historii - se 
na znojemském hradě uskutečnilo setkání dvou 
prezidentů.

Pavel: Když už mluvíme na vážné téma: Pavel Balík 
také obdržel dvě vysoká rakouská státní vyzname-
nání. A takových lidí v České republice moc není. 

Zdeněk: Místostarosta Balík nás za pár dnů 
na oplátku pozval na sklenku dobrého vína -  kam 

jinam než do Harvartu. Svátek měl zrovna svatý 
Martin, takže rozléval dobré svatomartinské víno. 

Pavel: Posezení to bylo sympaticky uvolněné. Mlu-
vilo se o všem možném. Pavel všechny bavil vese-
lými historkami nejen z politiky. Večer, který s ním 
přátelé v Harvartu strávili, byl plný dobré nálady, 
ale také nostalgického rozjímání o životě. 

Anna: Takových večerů by mohlo být v životě víc J.
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Věra Martinová

Pavel: Nebylo vůbec jednoduché dosáhnout toho, 
aby Věra koncertovala v našem klubu. Její sestra 
a manažerka v jedné osobě Helena Slavíková byla 
zpočátku k našemu zájmu tak trochu nedůvěřivá. 
Co se jí nezdálo? Jsou totiž s kapelou prostě zave-
deni na velké sály, Harvart se jim zdál maličký. Ale 
jak mi potom vyprávěla, nakonec rozhodlo, když 
se podívali na naše webové stránky a zjistili, ko-
lik jiných skvělých muzikantů už tady vystoupilo. 
A taky prostředí klubu na ně zapůsobilo.

Zdeněk: Vedle paní Martinové byl pro mě velkým 
objevem a hvězdou večera na první pohled obyčej-
ný pán v kostkované košili, který trávil před kon-
certem čas u baru a vůbec nevypadal na to, že by 
se chystal vzít do ruky kytaru. Pak ji ovšem do ruky 
vzal a pro mě začal skvělý hudební zážitek. Pan 
Jamie Marshall totiž vnesl do toho všeho krásný 
bluesový prvek, což mám rád.

Zpěvačka, kytaristka, producentka. V letech 1982 – 1986 vystupovala s dívčí count-
ry kapelou Schovanky. Potom se vydala na sólovou dráhu a nazpívala hity jako Malý 
dům nad skálou, Až na vrcholky hor nebo Dala jsem lásku řekám. Vyšlo jí dvanáct 
desek, z nichž několik je zlatých a jedna platinová. 

Na svém posledním CD spolupracovala s britským zpěvákem, písničkářem a kyta-
ristou Jamie Marshallem, se kterým také koncertuje.  
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Anna: Je fakt, že laťka vánočních koncertů byla už 
z předchozích let nastavena vysoko a že jsme se 
báli, abychom ani tentokrát nezklamali očekávání 
návštěvníků. Všechno ale nakonec bylo, jak být má. 

Pavel: Byl jsem rád, že si lidi hodně považovali 
toho, že bude na Vánoce v Harvartu právě Věra. Po-
těšilo mě například to, že Jitka Veselá, jedna z vy-
učujících na naší škole, dala tento koncert svým 

rodičům jako dárek k jejich svatebnímu výročí. 
A dokonce zařídila, aby se po koncertu mohli se 
zpěvačkou na památku vyfotografovat. 

Anna: Neméně rádi ale vzpomínáme na to, co při-
šlo po koncertě.

Pavel: Vystoupení bylo super. Když odešla většina 
diváků, sesedli jsme si k jednomu stolu a užili jsme 
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si typicky předvánoční nálady. Posezení bylo přes-
ně takové, jak má být, když si lidi sednou a jsou na-
laděni na stejnou sváteční notu.

Zdeněk:  Ostatně dokladem jsou snímky, které 
tenkrát vznikly. Ty, které vidíte, ale i ty, které radě-
ji nepublikuji. Trošku jsme totiž pomíchali Vánoce 
s Mikulášem a s chutí jsme se i s muzikanty mas-
kovali.

Pavel: A ještě jedna zajímavost. Fotografii kapely, 
která vznikla po koncertu u baru, si Věra Martino-
vá dala na své webové stránky jako PF 2012. 

HARVY 

Bylo před vánočními svátky a to jsou vždycky lidi 
v Harvartu naladěni slavnostně a atmosféra je tro-
chu melancholická. Věra Martinová sebou přivezla 
přesně ty písničky, které jsme potřebovali slyšet. Ani 
koledy samozřejmě nechyběly. 

Hned mi bylo jasné, že se vedle stopy Věry Marti-
nové neztratí ani stopa pana Marshalla. Zanechal 
za sebou pořádné otisky. Aspoň v mojí mysli. Ne-
stává se totiž často, aby zpěvák a kytarista, který 
dvacet let působí na londýnské hudební scéně, hrál 
v Harvartu.  Dokonce mluvil trošku česky, což nás 
vždycky potěší a smějeme se přízvuku a skloňování. 
A paní Martinová? Můžu potvrdit, že i ve skutečnosti 
je tak milá a příjemná, jak působí přes obrazovku.

 

Mám ráda, když k sobě mají 
lidi blízko
V  Harvartu  jste  koncertovala  před  Vánocemi, 
na znojemském náměstí to bylo před Velikono-
cemi. To mě přivádí k otázce,  zda  jste  „slavící 
typ“. Těšíte se na svátky nebo je necháváte jen 
tak mimochodem projít? 

Nejsem vyloženě slavící typ. Narozeniny slavíme vel-
mi skromně v rodinném kruhu, jmeniny vůbec moc 
neprožíváme. Ale třeba na Vánoce jsme si vždycky 
potrpěli. Teď v poslední době je to horší, protože je 
obvykle poměrně hodně vánočních koncertů, které 
mám moc ráda, ale nestíhám takové ty postupné vá-
noční přípravy. Vždycky mě bavilo všechno to zdo-
bení, pečení , ale na to musí být čas. No a Velikonoce 
jsem víc prožívala v dětství. U nás v okolí Dobrušky 
se držela dokonce i dívčí koleda, ještě před samotný-
mi Velikonocemi jsme chodily s pomlázkami na kluky.

V  souvislosti  s  vaším  úspěšným  a  stále  vzpo-
mínaným  koncertem  v  klubu  se  nabízí  další 
otázka:  jak vysoko  je na vašem žebříčku hod-
not vzdělání? A kdyby bylo možné vrátit čas, co 
byste studovala, čemu byste se věnovala? 

V dnešní době je vzdělání na prvním místě, myslím, 
že kdo chce něčeho opravdu dosáhnout, musí studo-
vat. Vysoká škola je v tom případě samozřejmostí. 
Děti mají mnohem víc možností uplatnit se a prosa-
dit kdekoli na světě, ale je po nich požadováno dale-
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ko víc vědomostí. Vidím to na své dceři. Myslím, že 
je potřeba mnohem víc sebekázně a vůle. Alespoň 
pro mne byla má studia spíš vedlejším produktem, 
na konzervatoři jsem prožila snad nejhezčí obdo-
bí v životě, prostě jsme si to užívali... A tudíž bych  
neměnila.

Jak  vzpomínáte  na  své  vystoupení  u  nás 
v Harvartu? Je obvyklé, abyste zpívala v tak ma-
lých klubech?

Ne, v tak komorním prostředí to bylo v podstatě po-
prvé, nepočítám-li své začátky. A je to zase jiné než 
třeba v divadle, kulturáku, neřku-li na otevřených 
scénách. V malém prostoru mají k sobě lidi blízko - 
a to já mám ráda. A že se nám od vás nechtělo, to 
dokazují fotky z posezení po koncertu J.

Pamatujete  si,  že  fotku  z  klubu  jste  na  svém 
webu použila jako PF 2012?

No jejej! Krásně pozitivní fotka!
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Aleš Háma

Anna: Pan Háma totiž vědomosti soutěžících vtip-
ně glosuje a díky jeho improvizačním schopnos-
tem je Taxík nejen soutěžní, ale i zábavný pořad. 
Není divu, že většinou se diváci v klubu ptali právě 
na Taxík. 

Pavel: Náš host prozradil, jak probíhá natáčení 
pořadu technicky a navrch přidal pár pikantností. 
Třeba to,  že si na něj kdosi z diváků stěžoval na po-
licii. Prý se během natáčení dostatečně nevěnuje 
řízení vozidla. A tak si Policie ČR musela prozkou-
mat DVD s jednotlivými díly a  objevila dva pře-
stupky: v jednom rozloučení s diváky nebyl mode-
rátor připoután a rozjel se,  v jiném díle zase řekl 
několik slov do mobilu, když ho půjčoval soutěžící-
mu. Za to zaplatil pokutu a přišel o pět bodů.

Zdeněk: Aleš to vzal s humorem. Prý je dobře,  
že se i v dnešní uspěchané době najdou lidé, kte-
rým není lhostejné, co se kolem nich děje. A ve-
řejně vyjádřil poděkování jistému panu inženýro-
vi z Brna, který věc oznámil. Stálo mu za to jet až 
do Prahy do Podolí a nahlásit, že na silnicích není  
bezpečno J.

Anna: Samozřejmě nás zajímalo také zákulisí Ta-
xíku. Dozvěděli jsme se třeba to, jak se do pořadu 
vybírají soutěžící - jedni jsou prý opravdu náhod-
ně nabíráni na ulici a ti druzí se mohou přihlásit  
přes web.

Muž mnoha profesí. Vystupuje jako muzikálový i činoherní herec, zpěvák, kytarista, 
ale v současné době slaví úspěchy zejména jako moderátor.  Populární je televizní  
pořad Taxík, ve kterém je nejen průvodcem a řidičem, ale především bavičem. 
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Pavel: Nejednou jsem si to připomněl.  Třeba ten-
krát, když soutěžil mladý muž, který nebyl schopný  
odpovědět ani na ty nejprimitivnější otázky. A při-
tom se údajně do soutěže sám přihlásil a musel vě-
dět do čeho jde. 

Zdeněk: Předpokládám, že mluvíš o tom dílu, kdy 
už to Aleš Háma nevydržel, zastavil vůz a šel to ven 
rozdýchat...

Pavel: Přesně tak. Nejvíc mě dostala odpověď 
na otázku „Jak se nazývá největší žijící pták s dlou-
hým krkem a schopností velice rychle běhat?“. 
A mladík nejprve zkusil nahlas zapřemýšlet, že by 
to bylo káně...?. Aleš to nechtěl vzdát, takže soutěží-
cího povzbuzoval:  „Přemýšlejte, je to pták a rychle 
běhá“. A mladý muž  vypálil:  „Orel velký!“.  Reak-
ce pana Hámy přišla okamžitě: „Panečku, orel ten 
běhá rychle, ten když to natáhne, to jsou fofry.“
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Anna: Mě zase zajímalo, jestli si otázky vymýšlí 
sám moderátor nebo jsou pevně dané. Je to tak, že 
Aleš dostává do ucha pokyny od štábu, který ho ná-
sleduje v dodávce označené například jako Pekař-
ství nebo Květinářství.

Pavel: Mluvilo se však nejen o taxíku. Naše stu-
denty by mohl inspirovat například Alešův po-
byt ve Spojených státech. Ve dvaceti se tam vydal 
na zkušenou. Angličtinu se naučil tak dobře, že v ní 
dnes moderuje. V San Francisku zůstal rok a půl 
a aby si vydělal na živobytí, zahradničil, hlídal děti, 
školničil, a dokonce trénoval fotbal.

Zdeněk: Ale hlavně, jak sám říkal, byly to pro něj 
nezapomenutelné skoro dva roky života, které 
hodně ovlivnily jeho další profesní i osobní dráhu.

Pavel: Taky na sebe prozradil, že jeho velkým ko-
níčkem je vaření. Bere ho jako mimořádný relax.

Anna: Určitě v tom sehrála roli profese jeho tatín-
ka, který řediteloval v noblesním karlovarském 
Puppu (tehdy Grandhotelu Moskva) a malý Aleš 
tam v kuchyni objevil kouzlo gastronomie. O jídle 
a jeho přípravě dokáže  mluvit dlouho, zasvěceně 
a rád. 

Pavel: Někteří diváci si Aleše Hámu pamatovali 
také z Frekvence 1, kde měl se svým kamarádem 
Jakubem Wehrenbergem rozhlasový mystifikační 
pořad Knedlo a Zelo. 

Zdeněk: Jejich telefonní vytáčky rozhlasových po-
sluchačů jsou díky internetu známé dodnes. A ně-
které jsou tak dobré, že jeden z našich z nejznáměj-
ších moderátorů je prý mírně zcizil a použil pro 
svůj rozhlasový pořad.

Pavel: Měl jsem radost, že si sebou do klubu při-
balil i kytaru. Jeho cédéčko Plesová sezóna bylo 
zrovna čerstvé, tak nám z něho zahrál pár pěkných 
písniček.

Anna: Po představení s námi docela samozřejmě 
poseděl a dokonce jsme si všichni zazpívali.

Zdeněk: Hrál písničky, které máme rádi. A jak 
s dojetím vzpomínám na společné půlnoční zpí-
vání s Pavlem Bobkem na barových stoličkách, tak 
mě hřeje i vzpomínka na „sborový zpěv“ mé oblí-
bené písničky ´Kdo vchází do tvých snů, má lásko´ 
s Alešem Hámou. 

Anna: Ale ještě jedna písnička Václava Neckáře, 
kterou v klubu zpíval Aleš Háma, tě dostala…

Zdeněk: Aby ne.  Aleš začal na melodii populární 
Neckářovy „Půlnoční“ frázovat Jedu takhle tábo-
řit… Je to asi těžko uvěřitelné, ale mě tahle para-
fráze napadla nezávisle na Alešovi taky, když jsem 
doma jen tak seděl u sklenky bílého. Tak jsme si ji 
všichni společně zazpívali J.
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HARVY
Aleš Háma byl přesně takový, jak ho lidi znají z tele-
vize. Bystrý a chytrý člověk se vstřícným vystupová-
ním. 
Pokud bych měl o někom z vystupujících umělců 
říct, že byl skromný, bez hvězdných manýřů, tak 
mezi nimi bude mít právě pan Háma čestné místo.
Před besedou neodešel do „šatny“, zůstal v klu-
bu a jak se postupně zaplňoval, užíval si jeho  
atmosféru.

 

Měl sebou šoféra, takže od nás pak nespěchal. Byli 
jsme za to moc rádi, protože s ním byla v klubu na-
prostá pohoda.
Škoda, že je tak zaneprázdněný, určitě bychom ho 
v Harvartu znovu rádi potkali.

Co se Vám vybaví, když se řekne slovo Harvart?

Aleš Háma:
„Milý klub a skvělá atmosféra se skvělými lidmi a ví-
nem: mějte se fajn.“
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Michal Viewegh

Slavní lidé to mají v některých ohledech těžké. 
Jen s někým prohodí pár slov, už ho ten dotyčný 
považuje div ne za kamaráda a mluví o něm jako 
o Karlovi, Lence nebo Honzovi. Ale ve skutečnosti 
dotyčná známá osobnost za chvíli o tomhle setkání 
ani neví. My si však neskromně myslíme, že s Mi-
chalem a Harvartem je to trochu jinak. Že náš klub 
nebere jako jedno z mnohých míst, které navštívil 
na svých besedách. Věříme, že je to i pro něho útul-
ný kout,  na který  rád vzpomíná a rád se sem vrací.

Své o tom ostatně ví i nakladatel nejprodávanější-
ho českého spisovatele Martin Reiner (sám oceňo-
vaný básník, spisovatel a Vieweghův výborný ka-
marád). Oba pánové vstoupili do klubu už třikrát 
a těšíme se, že tohle číslo není konečné a že se 
s nimi na harvartském pódiu znovu setkáme. 

Pavel: Jak je to tedy mezi Harvartem a Michalem 
Vieweghem? Michala si dovoluji považovat za dob-
rého známého. A neskromně si myslím, že k nám  
jezdí rád. Je dobrou tradicí, že pravidelně před 
jeho vystoupením zajdeme společně s Michalem 

Není zvykem uvádět v knížkách o Harvartu hosty, o kterých jsme psali už v minu-
lých dílech. Tentokrát ale děláme výjimku. Proč? Protože Michal je náš dobrý zná-
mý, který nyní prochází těžkou životní zkouškou. Touto kapitolou mu chceme po-
přát hlavně zdraví a říct mu, že se těšíme  na jeho další knihy - klidně si na ně nějaký 
čas počkáme.
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i Martinem na večeři a  dáme sedmičku dobrého 
vína. Ale hlavně si příjemně popovídáme. A co si 
nestačíme říct, dopovíme si po besedě - někdy až 
do pozdních ranních hodin. 

Marie Reháková (vedoucí katedry jazyků): Křest-
ním jménem si říkáme vzájemně, což považuji 
osobně za poctu. Vzpomínám, že když měl přijet 
na první besedu, tak mi Pavel dal jeho telefon-
ní číslo a já jsem mu volala, abych ho navigovala 
do Harvartu. A byla jsem tenkrát nadšená z toho, 
že jsem osobně mluvila s panem Vieweghem. 

Anna: Já mu říkám pořád uctivě pane Vieweghu, 
i když jsem s ním už dělala několik interview... 
Když byl ve Znojmě potřetí, bylo to pár dnů poté, 
co absolvoval svůj první maratón. 

Pavel: Pamatuji si, že když jsem 
ho zval na besedu, vtipkoval, že 
bude  možná po Pražském mara-
tonu tak rozlámaný, že ho bude-
me muset do Harvartu po scho-
dech snášet. Ale, jak jsme oče-
kávali, nestalo se tak, byl samo-
zřejmě úplně fit. 

Marie: Jako jeho obdivovatel-
ka musím říct, že jeho běžec-
ká vášeň se pozitivně projevila 
i na jeho zevnějšku. Od minulé 
návštěvy zhubnul a omládl. 

Zdeněk: Přiznávám, že mi k němu jako ke klasic-
kému intelektuálovi to sportování zpočátku moc 
nešlo, ale jak jsem potom zjistil, kdysi dělal atle-
tiku, takže to byl vlastně návrat k lásce z mládí. 
I když po třicetileté pauze. Původně prý ale začal 
běhat hlavně proto, že už se na sebe nemohl podí-
vat do zrcadla, protože plíživě tloustl. Časem se mu 
běhání stalo drogou, v devětačtyřiceti letech zabě-
hl půlmaratón a v padesáti maraton, a to ve velmi 
slušném čase. 

Pavel: Před besedou jsme si při vínku povídali ne-
jen o běhání  V té době byla totiž aktuálním téma-
tem jeho kniha Mafie v Praze. 

Anna: Otevřená výpověď o politickém marasmu, 
který nás obklopuje.
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Pavel: Uznávám, že to nebylo veselé povídání. Mi-
chal se nebál psát hodně adresně, což mu přineslo 
obdiv čtenářů a zlobu těch, kteří jsou v podobných 
praktikách namočení. Potrefené husy se ozvaly.

Zdeněk: Mnohem veselejší pak byla improvizova-
ná oslava, kterou jsme pro našeho hosta připravili. 
Měsíc před návštěvou našeho klubu totiž oslavil 
padesátiny. Dostal od nás sadu lahví kvalitního 
vína. Je opravdu znalec, tak jsme si dali na výběru 
záležet. Navíc na víku boxu s víny byla série foto-

grafií z jeho předešlých návštěv v klubu, což ho po-
těšilo. A Majka Reháková jubilantovi dokonce zare-
citovala báseň, která dává i padesátníkům naději, 
že radosti života ještě nekončí. 

Pavel: To si ostatně myslíme i teď, když Michal pro-
chází těžkým obdobím svého života. Víme, Michale, 
že nám se to dobře říká, ale myslíme to upřímně: 
jsi silnej chlap a zvládneš to.  Drž se a nashledanou 
zase brzy v Harvartu!
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Ondřej Vetchý

 

Pavel: Já jsem o to moc stál. Proto jsem využil pří-
ležitosti a oslovil jsem ho v Uničově po jednom 
představení, které jsem si krásně užil. Pozval jsem 
ho do Znojma, ale moc jsem nevěřil, že na to kývne. 
Jeho pracovní vytížení je přece pověstné. Jeho re-
akce mě však mile překvapila. S návštěvou Harvar-
tu prostě souhlasil. Dokonce mi hned dal telefonní 
číslo, abychom se mohli domluvit na konkrétním 
termínu. 

Zdeněk: Vzpomínám, jak jsi mi ještě ten večer 
z Uničova nadšeně volal, že Ondra do Harvartu při-
jede. A v následujících dnech jsme pak s napětím 
čekali, jestli termín besedy opravdu vyjde.

Anna: Všechno klaplo a únorová beseda byla bez-
nadějně vyprodaná. A do toho přišla sněhová kala-
mita, která nás donutila setkání zrušit.

Pavel: Ale musím připomenout, že Ondřej Vetchý 
chtěl za každou cenu svému závazku dostát. Přes-
tože byly zprávy o počasí varující, odhodlaně vyjel 
z Prahy. Před Jihlavou to už ale začalo být hodně 
husté i na něj. Volal mi, že neví, jestli dorazí do Zno-
jma včas. Sněžilo, foukalo, na dálnici se tvořily ko-
lony aut. Přesvědčil jsem pana Vetchého, aby auto 
otočil a jel zpátky do Prahy. Že se nic neděje, že 
domluvíme náhradní termín. Myslím, že byl za tu 
nabídku rád.  Protože kdybych ji neudělal, rval by 
se s tou nepřízní počasí dál, nechtěl diváky v klubu 
zklamat. A bůhví, jak by to dopadlo…

Zdeněk: Později jsme se přece dozvěděli, že silnice 
byly zablokované a stejně by se k nám nedostal. 

Pavel: Volal jsem mu hned následující den. Dost 
mě pobavil: „Víte, že jsem se kvůli Vám včera hrozně 
přejedl?  Z radosti, že jsem nemusel dál pokračovat 

Ondřej Vetchý  je  jedinečná osobnost. Velký umělec, který  svými výkony výrazně 
obohacuje současnou hereckou scénu. Získal po právu Evropskou filmovou cenou 
Felix za jednu z hlavních rolí ve filmu Dům pro dva.  Často si ho ale diváci spojují 
také s filmy, v nichž ho ke spolupráci přizval tandem Jan a Zdeněk Svěrákovi. V je-
jich oscarovém filmu Kolja skvěle zahrál roli sympatického hrobaře Brože a v Tma-
vomodrém světě, nejnákladnějším českém filmu posledního desetiletí, ztvárnil roli 
letce Františka Slámy.
Když Ondřej Vetchý přijel do Harvartu,   bylo samozřejmě plno. Kdo by se nechtěl 
setkat s hercem, který patří ve své generaci k těm nejlepším?
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v tom zasr... počasí, jsem si na benzínce dal hned dvě 
večeře,“ tvrdil. Ale hlavně jsme hned domluvili ná-
hradní termín. 

Anna: Počkali jsme si na to příjemné setkání do po-
loviny dubna. A stálo to za to. Harvart byl opět  
vyprodaný, publikum natěšené. Ale já jsem hned 
na začátku besedy pochopila, že tentokrát to bude 
jiné než obvykle. Na připravené otázky jsem mohla 
zapomenout. Bylo třeba poslouchat, co Ondřej Vet-

chý říká, a reagovat na jeho slova. Bylo to pro mě 
náročné, ale jsem ráda, že jsem to zažila.

Pavel: Ondřej Vetchý mě také překvapil svou pla-
chostí. Když jsem ho po besedě požádal, zda by 
se nevyfotil se studenty a pracovníky školy u naší 
stěny s podpisy, zeptal se, jestli tam je ještě hodně 
lidí. Když jsem přitakal, tak se mu do focení příliš 
nechtělo, že se stydí… 



33

Anna: Je pravda, že když mezi diváky procházel 
na podium, tak plaše proklouzl s očima sklope-
nýma k zemi. I z jeho vyprávění bylo znát, že ono 
pověstné sebevědomé vystupování je tak trochu 
obrana před světem. To jen potvrzuje fakt, že 
opravdu výjimeční lidé o sobě často pochybují. 

Zdeněk:  Zajímavé bylo, když mluvil o práci v Čino-
herním klubu. Hraní je pro něj hodně psychicky ná-
ročné a není snad prý den, aby nepřemýšlel o tom, 
jestli to má vůbec smysl. Ale když vidí, že diváci 
jsou spokojeni, vnímá hraní jako určitou povinnost 
vůči nim. Navíc je vděčný za to, že  může pracovat 
s lidmi, kterých si váží a které má rád. V Činoherá-
ku mezi ně patří například jeho kolega Petr Nárož-
ný.  Slyší na sebe i se Zdeňkem Svěrákem. Ten mu 
dokonce napsal na tělo právě roli hrobníka ve fil-
mu Kolja. Tu mám moc rád.  

Pavel: A přitom se prý Jan Svěrák rozmýšlel, jestli 
je pro ni Ondřej ten pravý. Nakonec ale nelitoval. 
Obsadil ho pak i v Tmavomodrém světě.

Anna: Tam hrál i jeho pes – Barča.

Zdeněk: Někde jsem četl, že mezi nimi byla láska 
překračující hranice závislosti. Při natáčení Tma-
vomodrého světa se prý Angličané zajímali, kdo 
toho pejska pro film tak excelentně vycvičil. Že to 
není dril, ale vzájemné souznění, nemohli pochopit.
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Anna: Když byl Ondřej Vetchý v Harvartu na bese-
dě, šel zrovna do kin film Okresní přebor. Většina 
diváků znala stejnojmenný seriál, takže se nás he-
rec zeptal, která postava se nám zdá nejsympatič-
tější. 

Zdeněk: Tak jsem popravdě řekl, že mně byl nej-
sympatičtější jeho Luňák. 

Pavel:  Vzpomínám, že ho  tvoje odpověď dost šo-
kovala.  „Vždyť je to ta největší svině,“ rozčiloval se 
Ondřej.

Zdeněk: Je fakt, že jsem tenkrát znal jenom seriál 
a v něm byl Luňák opravdu spíš úsměvný.

Pavel: To máš pravdu. Já jsem si na netu našel ně-
které jeho hlášky a jsou úžasné: J
Tak na to pozor, Václave. Jednou seš předseda a jako 
předseda seš nositelem těhletěch morálních hodnot. 
Nemůžeš prostě beztrestně piglovat vdovu po našem 
předsedovi ještě notabene v klubovejch šatnách. Dyť 
to by byla prostě vostuda pro celej klub, hochu.

Jindra... Jindra s naším Tondou... to je peklo! Až se to 
roznese po vokrese, to bude náš konec. Oni nám roz-
klížej celej tým zevnitř... homosexuálové...

Za co jste mu dal tu červenou, ty vole?

Hoši, narážečku umí i moje stará.

Zdeněk: Film jsem viděl až později, a tam je Lu-
ňák opravdu pěkný hajzlík. Ovšem v podání Ondry 

byl i tady svým způsobem k politování… Hrál ho  
excelentně. 

Pavel: Vzpomínám rád na všechny naše hosty. Ale 
Ondřej Vetchý pro mě byl výjimečný. Při besedě 
otevřeně mluvil o svých pocitech z hraní a  nechal 
diváky nahlédnout hodně hluboko do svého nitra. 
A když jsme se loučili, tak ještě na důkaz spokoje-
nosti prohodil: „Víte co, řekněte si, kterého mého 
kolegu byste u vás v Harvartu rádi viděli – a já vám 
ho domluvím.“

HARVY

To, že je Ondřej výborný herec, je všeobecně známo. 
Z jeho vystupování v Harvatu jsme poznali, že je ale 
taky mimořádně zodpovědný občan. Má vrozený 
smysl pro spravedlnost. Hodnoty, ve které věří a které 
vyznává, brání všemožným způsobem. Protože, jak 
sám říká, jinak ty hodnoty za čas přestanou existovat.  
A je pro něj příznačné, že když vidí nějakou nespra-
vedlnost, tak si – obrazně řečeno - nezakrývá oči, 
jako mlčící většina. On se prostě pere. Kéž by existo-
valo víc takových lidí, kteří by byli ochotni pro hod-
noty, jež vyznávají, udělat všechno, co je v jejich 
silách.
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Tomáš Töpfer

Pavel: „Pavle!! To je, co?“ Tenhle krátký, leč vý-
stižný emotivní mail jsem dostal od Aničky, když 
jí Tomáš Töpfer napsal zprávu, že přijede na be-
sedu do Harvartu. A vůbec jsem se jí nedivil, její 
nadšení jsem sdílel. Upřímně řečeno, nevěřil 
jsem, že se nám kdy podaří přivést tuto výraz-
nou osobnost k nám do klubu. Víme přece, jak je 
aktivní, co všechno dělá – řídí divadlo, hraje di-
vadlo, natáčí filmy, podniká. A v té době byl ještě 
aktivní v politice. 

Anna: Když jsme byli ve znojemském divadle 
na derniéře hry Blboun, se kterou přijel snad 
celý soubor Divadla Na Fidlovačce, tak jsme před 
ním přece měli tak velký respekt, že jsme si ho 
ani nedovolili oslovit. A pak najednou přijde 
mail, v němž potvrzuje, že si bude pro nás blo-
kovat termín. 

Zdeněk: Pokud vím, když ti napsal, že přijede 
i s moderátorem, tak jsi mu odepsala, že jde o malý 
klub a honorářový fond máme omezený. Pan Töp-
fer obratem odpověděl: „O honorář se nestarejte, 
já se o něj s moderátorem besedy podělím.“

Pavel: Tomáš Töpfer své vystoupení naplánoval 
na sobotu 17. listopadu. Jak psal, je to datum více 
než symbolické. Rozuměl jsem mu, že to chápe 
jako ideální termín pro spojení studentského klu-
bu a výročí studentské revoluce. Ale ukázalo se, že 
toto načasování nemuselo být pro některé poten-
ciální zájemce o besedu nejvhodnější. Měli zřejmě 
obavy, aby se příliš nemluvilo o politice. Lidé jsou 
dnes, jak známo,  na tohle téma poněkud alergičtí.

Zdeněk: Ukázalo se však, že takové obavy byly 
zbytečné. Pan Töpfer krásně mluvil o svých pro-
fesních začátcích, vzpomínal na herecké legendy, 

Známý  český  herec,  kterému  velkou  popularitu  přinesly  role  v  seriálech  Život 
na zámku a Četnické humoresky.
V roce 1995 založil společně s Eliškou Balzerovou Nadaci Fidlovačka s cílem  oži-
vit zchátralou budovu divadla v Praze-Nuslích. Duší Divadla Na Fidlovačce byl až 
do roku 2012. Tehdy odešel do Divadla na Vinohradech, kde působí  jako ředitel, 
režisér a herec.
Učí také na DAMU a společně s bratrem vlastní restauraci U Kalicha.
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se kterými se potkal, například na pány Pivce, 
Wericha a další.

Pavel: Na politiku přišla řeč jenom na okraj, když 
odpovídal na dotazy diváků. Vzpomínám si, že se 
ho někdo rovnou zeptal, proč šel do politiky.

Anna: Přiznal, že na stejnou věc se ho jednou ptal 
i režisér Miloš Forman. Když 
byl na návštěvě v Americe, jeli 
spolu taxíkem a pan Forman 
v narážce na jeho politické an-
gažmá řekl: „Pane Töpfer, proč 
zrovna vy“.

Zdeněk: On pak v odpovědi po-
užil repliku ze slavného Forma-
nova  oscarového filmu Přelet 
nad kukaččím hnízdem. Tam se 
hlavní hrdina neúspěšně po-
kusí zvednout nad hlavu těžký 
žulový podstavec a okomentu-
je to strohým: „Aspoň jsem to 
zkusil“. – Stejně se pan Töpfer 
pokusil něco změnit v Senátu. 

Pavel: Těsně předtím, než 
k nám přijel, ale jeho senátoro-
vání skončilo. A já si myslím, že 
mnozí diváci to vzali na vědomí 
s povděkem. Bude se teď aspoň 

více věnovat herectví. Lidi ho mají rádi na jevišti 
a před kamerou. 

Anna: Třeba jeho nadstrážmistr Arazim v Čet-
nických humoreskách je skvělý. U nás v rodině 
si je pouštíme, když potřebujeme nabít pozitivní 
energií.
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Zdeněk: Ostatně jeden díl Četnických humoresek 
se natáčel ve Znojmě a na Jevišovicku  a pár mých 
známých si tehdy dokonce zahrálo v komparsu.

Anna: Moc hezky nám vyprávěl o své mamin-
ce, která pracovala v Československém rozhlase 
a Tomáš tam za ní často chodil. Už jako chlapec 
se setkal s řadou vynikajících osobností.  Herec-
ká vyprávění se mu líbila, mnohá dokonce jako 

externí redaktor zaznamenal na magnetofový 
pásek. Možná i proto si zvolil herecké povolá-
ní. -  Když jednou natáčel v rozhlase pan Höger, 
tak se mu Tomášova maminka chtěla pochlubit 
svým synkem: „Mistře, to je můj syn, on chce být 
taky herec.“ Mistr se podíval na Tomáše, který šel 
po chodbě svou typicky houpavou chůzí, a suše 
konstatoval: „Nemůže k divadlu, neumí chodit.“

Zdeněk: Nesmíme zapomenout na pana Roberta 
Tamchynu, který besedu moderoval. Bylo zřejmé, 
že našeho hosta dobře zná.  

Pavel: Myslím, že se mu v klubu taky líbilo. A mož-
ná nám to pomohlo k tomu, že pan Tamchyna, kte-
rý působí jako redaktor Českého rozhlasu, k nám 
časem přivedl i další zajímavé hosty.

Zdeněk: Z mého pohledu chybělo této besedě 
k dokonalosti jediné. Čekal jsem, že přijde víc di-
váků. Ať už to bylo z jakéhokoli důvodu, každo-
pádně – kdo si nechal setkání s Tomášem Töpfe-
rem ujít, udělal chybu. 

Pavel: Zřejmě se i panu Töpferovi u nás v klubu 
líbilo, protože když jsme se loučili, tak jsem od něj 
dostal pozvání na návštěvu Vinohradského diva-
dla. Samozřejmě, že mě to moc potěšilo a rád jsem 
této nabídky využil. 
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HARVY

Než vstoupil do klubu, byl pro mě pan Töpfer velkou 
záhadou. Představoval jsem si tu přemíru energie, 
jíž musí disponovat tenhle muž mnoha povolání, zá-
jmů i ambicí. Měl jsem obavy z toho, že nás všechny 
převálcuje jako tsunami. - Ale mezi dveřmi se objevil 
ohromný sympaťák. Jeho melodický hlas, smysl pro 
humor a bezedná zásoba historek lidi očarovaly. 
Zapomněli na chvíli na starosti a nechali se unášet 
iluzí, že na světě je všechno, jak má být. A to mám 
rád. Chci, aby do klubu lidé chodili dobít baterky, 
načerpat naději a potěšit svoje dušičky. 

 

Co se Vám vybaví, když se řekne slovo Harvart?

Tomáš Töpfer:

„Po příjezdu do Znojma jsem se za chvíli v Harvar-
tu cítil jako doma. Nevím, čím to bylo. Asi rodinnou 
atmosférou,  nebo milými lidmi - nebo obojím? Tak 
zase někdy J.“
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Josef Dvořák

Pavel: Na Josefa Dvořáka jsem dostal kontakt 
od našeho dlouholetého kamaráda, zpěváka 
a muzikanta Mirka Palečka. Působili spolu totiž 
v Semaforu. 

Zdeněk: Navíc mají společného koníčka – tenis. 
Mirek je nekorunovaným patronem tenisového 
turnaje naší vysoké školy. Zúčastnil se snad všech 
dosavadních ročníků a hraje opravdu velmi dobře. 
Pan Dvořák začal hrát tenis až ve zralém věku, snad 
v osmapadesáti letech, ale o to víc tomuto sportu 
propadl. 

Anna: Přiznává, že je to pro něj svým způsobem 
droga, hrál by tenis od rána do večera. A když jezdí 
se svou divadelní společností na zájezdy, tenisovou 
výbavu vozí vždycky s sebou. 

Pavel:  Mýlil by se, kdo by si myslel, že příchod 
Josefa Dvořáka do naší improvizované šatny-kan-

celáře provázely hned výbuchy smíchu. Nic nena-
svědčovalo tomu, že se na vystoupení chystá jeden 
z nejpopulárnějších českých komiků. 

Anna:  V křesle seděl seriózní pán, který zdvořile 
odpovídal na otázky novinářů, jež využili příleži-
tosti, aby ulovili zajímavý materiál do vánoční-
ho čísla regionálních novin. Ale jakmile se usadil 
na jevišti, všechno bylo jinak. Z narvaného harvart-
ského hlediště snad akumuloval energii - a pak ji 
zase rozdával zpátky. 

Pavel: Pan Dvořák sypal historky z rukávu. Byl to 
takový příval slov, že ho nebylo možné zastavit. 
Přiznal jsem si v té chvíli, že by nebylo rozumné, 
kdyby se na jevišti sešel spolu se znojemskými di-
vadelníky, jak jsme původně měli v úmyslu. Jeho 
manželka a manažerka Jája ho dobře zná, takže nás 
varovala, že by se ochotníci ze Znojma ke slovu asi 
vůbec nedostali. 

Jeden z nejpopulárnějších českých komiků a také nejznámější vodník v Čechách. 
V letech 1972 – 1990 patřil k oporám hereckého divadelního souboru Semafor. Poté 
založil Divadelní společnost Josefa Dvořáka. 
Proslavily ho zejména televizní seriály Nemocnice na kraji města, Návštěvníci, Cir-
kus Humberto. Titulní roli dostal v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka. 
Popularitu mu zajistily také televizní večerníčky. Namluvil například Maxipsa Fíka, 
Boba a Bobka, králíky z klobouku.
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Zdeněk: Samozřejmě se dostalo i na večerníčky, 
které namluvil a které jsou nesmrtelné. Tvrdil, že 
Fíkův hluboký nakřáplý hlas zapříčinil flám, který 
herec absolvoval před prvním natáčením J.

Pavel: Pro mě jednu z nejlepších věcí natočil v te-
levizním filmu Hřbitov pro cizince, kde ztvárnil 
hlavní postavu holiče Vildy Semeráda. Dokázal, 
že je nejenom vynikající bavič, ale i skvělý herec 
charakterních rolí. A nebyl jsem sám, kdo mu to 
v Harvartu připomněl. 

Zdeněk: Myslím, že ho to potěšilo, protože jak sám 
řekl, lepší biograf nenatočil. V tomto filmu se to-
tiž sešlo všechno naprosto ideálně – krásný scénář 
od pana Hubače, vynikající herecké obsazení a re-
žie Jaroslava Dudka.

Pavel: Musím přiznat, že po zhlédnutí tohoto filmu 
u mě emoce zapracovaly dost silně. Je to totiž pří-
běh o síle přátelství, odvaze překročit vlastní stín 
a takové příběhy mám rád. Je to vlastně podob-
ný film jako Tmavomodrý svět, jenom natočený 
s mnohonásobně nižším rozpočtem.
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Anna: Lidi se hodně ptali i na jeho role v televiz-
ních seriálech, například na Rozpaky kuchaře Sva-
topluka nebo Kachnu v Hospodě. Role kuchařů se 
zhostil na výbornou, ale v reálu prý žádný velký 
kuchtík není. 

Pavel: Protože jsme se sešli v adventním čase, ptali 
se diváci, jestli si na Štědrý večer dopřává smaže-
ného kapra: „Ne! Dávám si klasický řízek. Copak 
bych si jako vodník mohl pochutnávat na vlastním 
personálu J?“

HARVY

Byl to opravdu mimořádně veselý večer a Josef Dvo-
řák si to evidentně užíval. Měl radost, že může divá-
kům dopřát legraci. Je jenom škoda, že se nezdržel 
na chvilku ještě po představení. Ale byl v klubu i se 
svou paní Jájou, která se mimochodem v průběhu 
besedy náramně bavila, a taky pejskem. A pejsek 
dával najevo, že už ho sezení v klubu na jednom 
místě nebaví. Ale věříme, že pan Dvořák na Harvart 
vzpomíná stejně rád, jako kluboví diváci vzpomínají 
na něj. A třeba při příští návštěvě už s námi po vy-
stoupení posedí…

Co se Vám vybaví, když se řekne slovo Harvart?

Josef Dvořák:
„Harvart? Krásné prostředí, skvělá organizace, per-
fektní muzika, pozorní diváci, parkování autem té-
měř až na jevišti. Co víc si může komediant přát?“
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Viktor Preiss
Jeden z nejpopulárnějších českých herců. Po ukončení studií na DAMU byl v letech 
1969-1983 členem Městských divadel pražských a poté přešel do Divadla na Vino-
hradech, kde působí dodnes. Často hraje v televizních inscenacích a jeho nezaměni-
telný hlas se uplatní v rozhlase i dabingu. 

V divadle nezapomenutelně  ztvárnil například Cyrana  z Bergeracu,  z  televizních 
rolí za všechny připomeňme hokejistu Přemysla Rezka v Nemocnici na kraji města.
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Pavel: Věděli jsme samozřejmě, že Viktor Preiss je 
významná osobnost, že z obrazovky i z jeviště pů-
sobí velmi sympaticky a že má ve Znojmě příbuz-
né. Ale skutečnost nás stejně dostala. 

Anna: Ještě teď mi jde mráz po zádech, bylo to se-
tkání z rodu výjimečných. Když se snoubí noblesa 
a upřímnost, je to krásné.

Zdeněk: Byl to rozhodně velmi intenzívní zážitek. 
Abychom byli spravedliví, přispěl k tomu i tento-
krát redaktor Robert Tamchyna, který herce Di-
vadla na Vinohradech dobře zná a ví, na co se má 
(nebo může) zeptat.

Anna: Neskromně si myslím, že také panu Preisso-
vi se u nás líbilo. Robert po besedě mimochodem 

utrousil, že ho snad ještě neviděl tak uvol-
něného a v pohodě, jako na pódiu v klubu 
před necelou stovkou nadšených znojem-
ských diváků. „Chvílemi to dokonce vypa-
dalo, že si sundá kravatu!“ ohodnotil roz-
položení Viktora Preisse Robert Tamchyna. 
Což jsem si přeložila jako velkou poklonu 
pro harvartské publikum a atmosféru, kte-
rá v klubu panuje.

Pavel: Podle Roberta řekl i to, o čem jindy 
mluvit nechce. Já jsem byl rád, že s námi 
poseděl před začátkem besedy i po ní. Dal 
si i mé oblíbené Rulandské šedé a hned 
připomněl, že má ve Znojmě rodinu, což 
samozřejmě víme. Jeho snacha Martina 

Preissová, rozená Stehlíková pochází z Nového 
Šaldorfa-Sedlešovic a uváděla jeden z reprezentač-
ních plesů naší vysoké školy.

Zdeněk: Však pan Preiss hned v úvodu besedy 
nezapomněl podotknout, že jinak se mluví u nás 
na Moravě a jinak v Praze. Ale podle toho, co říkal, 
nejsou jeho dva malí vnukové tak docela Pražáci, 
protože podle nich „tramvaje zvonijou a zatáčijou“. 

Pavel: Každopádně za to, že pan Preiss do Harvar-
tu přijel, vděčíme svým způsobem i Tomáši Töpfe-
rovi - oni tihle dva skvělí herci spolu hrají Na Vino-
hradech představení „Vstupte!“ a jeden na druhého 
hodně slyší. Bylo vidět, že pan Preiss má „svého ře-
ditele“ rád.
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Zdeněk: Viktor Preiss se v klubu představil jako 
velký pohodář se smyslem pro humor. Zaujala mě 
historka o tom, jak ho spolužák z vyššího ročníku 
DAMU vzal sebou na posezení s  profesorem Milo-
šem Nedbalem. Když Viktora, tehdy studenta první-
ho ročníku, herecké legendě představil, poklepal si 
Nedbal – jak měl ve zvyku – hlavu popelem z ciga-
rety a pravil: „Toho si pamatuji ze zkoušek. A oni ho 
vzali?...“

Anna:  S úctou a dojetím zavzpomínal pan Preiss 
na svého hereckého guru – pana Václava Vosku. 
Po generálce hry Amadeus, kde hrál Viktor mladého 
Mozarta a tehdy už vážně nemocný Voska Salieriho, 
spolu na ztichlém jevišti zůstali sami a dlouho si dů-
věrně povídali. Dozvídal se od něho věci, které by 
Mistr zřejmě jinak nikomu neřekl. Tušil, že už mu 
nezbývá moc času. Byl to prý velmi emotivní zážitek, 
umocněný tím, že pan Voska za dva měsíce zemřel.

Zdeněk: Jako jeden z prvních otiskl pan Preiss 
ochotně svou ruku do hlíny, když jsme mu vysvětlili, 
že zamýšlíme vytvořit v klubu malou galerii „otisků“ 
významných hostů. 

Anna: Jde o takový chodník slávy na zdi J. Dnes 
už je tabulka vypálená a bude mít mezi ostatními 
exponáty čestné místo. Můj muž, který se realizace 
tohoto nápadu ujal, velmi často na setkání s panem 
Preissem vzpomíná. Dlouho si spolu povídali o umě-
lecké práci, o tom, jak se dá či nedá umění naučit. 
A v mnohém se shodli. Viktor Preiss přijal i pozvání 
do ateliéru, takže je na co se těšit.

HARVY

Takových večerů, jako byl ten s Viktorem Preissem, 
takových je v životě málo. Na tom se shodli všichni, 
kdo v ten vlahý dubnový čas přišli do Harvartu, aby 
si poslechli povídání jednoho z těch herců, o kte-
rých se jednou bude mluvit jako o nenahraditel-
ných a ojedinělých osobnostech českého herectví. 
Bylo to úžasné, dojemné, nezapomenutelné.

Co se Vám vybaví, když se řekne slovo Harvart?

Viktor Preiss:
„Harvart? Vzpomínka na milé lidi a příjemný večer. 
Okamžiky,ve kterých se platí upřímností za upřím-
nost. Chvíle, ve kterých se ozvěnou dozvíte něco 
o sobě. A na které dlouho vzpomínáte. A možná ni-
kdy nezapomenete.“
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Petr Kostka

 

Pavel: Stejně jako předchozí herce i tentokrát nám 
našeho hosta přivezl Robert Tamchyna. Protože 
přijeli do Znojma s časovým předstihem, mohli 
jsme si ještě před besedou s ním i s panem Kostkou 
chvíli posedět v Harvartu. 

Zdeněk: Než sešel dolů do klubu,  zavolal ještě pan 
Kostka Petru Nárožnému, protože uviděl na dve-
řích budovy plakát s pozvánkou na jeho připravo-
vanou besedu. Povídali si docela dlouho, pan Kost-
ka se při telefonování dobře bavil a po skončení 
hovoru jenom prohlásil: „No jo, zachtělo se mu říct 
mi vtip. To se mu  to povídá, když ten hovor platím 
já“ J. 

Anna:  Jakmile vzácný host vstoupil na pódium, 
energie z něho doslova tryskala, nikoho by nena-
padlo, že nedávno oslavil pětasedmdesátiny. Bylo 
to prostě úžasné one- man show. 

Pavel:  Pan Kostka začal své vystoupení tím, že 
se na půdě mezi ekonomy určitě bude cítit dobře, 

Český herec s kořeny ve starobylém divadelnickém rodu. S hereckým angažmá začí-
nal v Městských divadlech pražských, potom dvacet let působil v Národním divadle 
a od roku 1994 byl šestnáct let hercem Divadla na Vinohradech.  Za roli Hermana 
v lyrické komedii Smíšené (po)city obdržel v roce 2003 Cenu Thálie. V roce 2004 
pak obdržel Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.
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protože také vystudoval vyšší hospodářskou ško-
lu (dnešní obchodní akademii). A  předměty, jako 
psaní na stroji nebo těsnopis patřily k jeho oblíbe-
ným. Těsnopis prý dokonce využívá dodnes. Nemo-
hl jsem to pominout při našem osobním povídání, 
protože jsem těsnopis měl na škole také - a hned 
jsme se vzájemně trumfovali, jak se co těsnopisem 
napíše. 

Zdeněk: Petr Kostka také vyprávěl, že kromě 
svých vlastních tří dcer má se svojí ženou Carmen 

ještě jednu dceru - holčičku, která se jmenuje Sha-
min a žije v Ugandě. Adoptovali si ji totiž v rámci 
projektu Adopce na dálku a pravidelně finančně 
přispívají na její vzdělání. Dokonce se do Ugandy 
vypravil. O své zážitky z této cesty se s námi také 
v Harvartu podělil. Říkal, že na něj hodně zapůso-
bila nejen krása a exotičnost prostředí, ale bohužel 
také obrovská bída, která v této africké zemi pa-
nuje. Prý věděl, že tam lidé strádají, ale skutečnost 
ještě předčila jeho představy.
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Pavel:  Při návštěvě Ugandy se osobně setkal se 
Shamin. Vše, co v Africe viděl a zažil, ho utvrdilo 
v tom, že dělá dobře, když pomáhá. Ví sice, že si 
svoji adoptovanou holčičku nemůže nikdy vzít 
na návštěvu domů, protože nejde vytrhnout dítě 
z buše, ukázat mu naši kulturu a pak ho zase vrátit 
zpět. To by bylo příliš kruté. Ale pro něj i pro ni je 
důležité, že o sobě vzájemně vědí.

Zdeněk:  Pan Kostka vyprávěl, jak se připravo-
val na to, aby se v této africké zemi dorozuměl.  
Nau čil se pár základních vět v jejich řeči a potom 
při putování po školách a dalších místech tím míst-
ní ohromoval. Dokonce nám nějaké fráze v ugand-
štině přeříkal, ale samozřejmě nikdo z nás nepo-
znal, jestli si ještě fráze v exotickém jazyce opravdu 
pamatuje nebo to na nás - jako mistr svého řemes-
la - jen hraje.

Anna: Měla jsem smůlu, protože jsem o vystou-
pení Petra Kostky přišla kvůli dovolené. Když vás 
tak poslouchám, tak je mi upřímně líto, že jsem ne-
mohla být u toho.

Zdeněk:  Na závěr svého vystoupení pan Kostka 
přečetl fejeton od Karla Čapka a všichni přítomní 
ho poslouchali se zatajeným dechem. Z vybraných 
úryvků je zřejmé proč.

…člověk má milovat všechny lidi, ale bylo by mnoho 
žádáno, aby miloval každého z nich… 

…človíčka nepředěláš, jenom se ti vybarví. Národ ne-
předěláš; jenom davy můžeš vést dnes tak, a   zítra 
tak…

…kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kdo 
sloužil, bude sloužit dál; kdo chtěl dobré, bude zas 
chtít dobré.“

Není divu, že nás tahle Čapkova  slova v podání Pet-
ra Kostky donutila k zamyšlení.

Pavel:  Po besedě u sklenky vína jsme se bavili 
mimo jiné i o blížících se volbách. A ve většině jsme 
se shodli, že ještě nevíme, koho budeme volit. Ale 
kdyby byla nějaká politická strana, která by uplat-
ňovala ve svém programu myšlenky zmíněného fe-
jetonu, určitě bychom volili ji.

Zdeněk: Už dlouho jsem se tak upřímně nezasmál 
jako při povídání Petra Kostky po besedě. Mimo 
jiné vyprávěl o svých hereckých kolezích, napří-
klad jak s Františkem Němcem měli svatbu ve stej-
ný den. A Eduard Cupák prý jenom lakonicky po-
znamenal: „Ty ženy, to je jenom kamufláž, že?“ 

Pavel:  Já jsem se pana Kostky ptal na film Vyšší 
princip, v kterém hrál s tehdy mladičkou Janou 
Brejchovou. Je to pro mne nezapomenutelný film. 
I když jsem ho viděl už mnohokrát, stejně mě vždy 
dostane. Hlavně závěrečná scéna, když profesor 
Málek v podání skvělého Františka Smolíka před 
maturanty prohlásí: „Z hlediska vyššího principu 
mravního vražda na tyranu není zločinem…“, to mi 
vždycky zaručeně naskočí husí kůže.



48

Zdeněk: I pan Kostka souhlasil, že tenhle film je 
opravdu výjimečný a že na tom má velkou zásluhu 
režisér Jiří Krejčík. Aby navodil potřebnou atmo-
sféru, tak například pustil českou hymnu ve chvíli, 
kdy František Smolík sděluje studentům, že gesta-
po zavraždilo jejich spolužáky. Dojetí se tak u her-
ců ještě znásobilo.  Záběr na Janu Brejchovou, které 
se kutálejí slzy po tváři, mluví za vše.

Pavel: O režiséru Krejčíkovi mluvil vůbec pan Kost-
ka moc pěkně. Vzpomněl jsem si při té příležitosti, 
že když jsem si jako student přivydělával ve filmo-
vém komparsu, tradovalo se, že Mistr „škrtí“ herce.   
Pan Kostka na to jenom suše prohlásil: jak které.  

Zdeněk: Mně se režisér Krejčík vryl do paměti 
jako herec, a to ve filmové postavě doktora z Pelíš-
ků, který dbal na zdraví cholerického Jiřího Kodeta.

Pavel:  Setkání u sklenky vína, jak už to zpravidla 
bývá, mělo daleko osobnější charakter než oficiální 
vystoupení. Dozvěděli jsme se od pana Kostky na-
příklad, že když jeho první manželka zemřela, tak 
obě dcery z tohoto manželství potom vychovával 
se svou druhou ženou Carmen Mayerovou. 

Zdeněk: A samozřejmě, když byla řeč o jeho dce-
rách, tak nám to nedalo, abychom nevyužili příle-
žitosti a nepožádali pana Kostku, jestli by se o zno-
jemském Harvartu nezmínil doma Tereze, protože 
její návštěvu bychom si všichni moc přáli.

Pavel:  A Petr Kostka slíbil, že Tereze pozvání vy-
řídí a že rád přijede s ní. Ale on si už bude užívat 
Harvartu jako divák v publiku J.

HARVY

Pan Kostka v Harvartu potvrdil, že je to opravdu 
herec respektující pravidla staré herecké školy. Na-
stoupil na pódium v obleku, s kravatou a noblesou 
sobě vlastní. A po celou dobu si ani na chvíli nesedl.

Posezení po besedě bylo stejně skvělé, jako jeho vy-
stoupení.

Budeme rádi, když Petra Kostku budeme moci ještě 
někdy v klubu přivítat, ať už na pódiu nebo v hledišti.



49

Jiří Grygar

 

Zdeněk: Doktor Grygar,  to je pro mě odjakživa 
pojem. Jeho legendární televizní cyklus Okna ves-
míru dokořán vzbudil před lety můj zájem o ast-
ronomii a o všechno, co souvisí s vesmírem. Takže 
když jsem zjistil, že náš kamarád z cyklistických 
výletů Jirka Říha se s ním osobně zná, nezaváhal 
jsem. Hned jsem ho požádal, aby se pokusil domlu-
vit besedu v našem klubu. Pan Grygar slíbil, že při-
jede, což nás nadchlo. Ale pak odjel vědecky bádat 
do Argentiny a tak první pokus nám nevyšel. 

Pavel: Druhý už byl ale úspěšný. Nakonec nám dok-
tora Grygara do klubu přivezl dneska už náš kama-
rád, redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchyna. 
Zpočátku jsem byl, přiznám se, trochu nedůvěřivý, 
jestli lidé na besedu přijdou, jestli povídání  o as-
tronomii bude pro ně zajímavé. Ale byl jsem mile 
překvapen. Klub byl nejen vyprodán, ale na spous-
tu lidí se ještě nedostalo. Myslím, že kdybychom 
udělali druhý den další besedu, bude zase plno. 

Zdeněk:  Je evidentně škoda, že nejsledovanější te-
levize se v současné době popularizaci vědy věnují 
minimálně. Jejich argument, že prý lidé o takové-
to pořady nemají příliš zájem, očividně neobstojí. 
Naše beseda je toho dokladem.

Pavel: Musím se přiznat, že já jsem měl s besedou 
doktora Grygara ještě jeden problém. V astrono-
mii jsem úplný laik a brzy po zahájení besedy jsem 
měl pocit, že jsem snad jediný, kdo neví, o čem je 
na pódiu řeč. Náš host totiž začal besedu výkladem 
o práci českých vědců, snad o práci v observato-
ři, která zkoumá kosmické záření. Vůbec jsem mu 
nerozuměl a tak jsem si v duchu položil otázku, co 
tam vlastně dělám.

Anna: Můžu Tě uklidnit, protože já jsem se ze za-
čátku taky moc nechytala. Ale naštěstí se beseda 
postupně měnila v i pro mě srozumitelnou. Lidi se 
totiž ptali na věci, které zajímají i nás amatéry. 

Uznávaný vědec, odborník na astronomii a především člověk,   který zdánlivě ne-
záživnou a suchou vědu zpopularizoval mezi lidmi jako nikdo jiný. Ti starší si ho 
pamatují zejména z televizního cyklu pořadů Okna vesmíru dokořán. 
Za svoji vědeckou činnost v oboru astronomie získal mnohá ocenění.  Jako jediný 
zástupce ČR  je držitelem ceny Kalinga od organizace UNESCO, kterou získal prá-
vě za popularizační aktivity. Jiřímu Grygarovi náleží také místo čestného předsedy 
České astronomické společnosti a jeho jméno oprávněně nese jedna planetka.
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Zdeněk: Doktor Grygar,  to je pro mě odjakživa po-
jem. Jeho legendární televizní cyklus Okna vesmíru 
dokořán vzbudil před lety můj zájem o astronomii 
a o všechno, co souvisí s vesmírem. Takže když 
jsem zjistil, že náš kamarád z cyklistických výletů 
Jirka Říha se s ním osobně zná, nezaváhal jsem. 
Hned jsem ho požádal, aby se pokusil domluvit be-
sedu v našem klubu. Pan Grygar slíbil, že přijede, 
což nás nadchlo. Ale věci se zašmodrchaly a pan 
doktor na čas odjel vědecky bádat do Argentiny. 
První pokus nám tedy nevyšel. 

Pavel: Druhý už byl ale úspěšný. Nakonec nám dok-
tora Grygara do klubu přivezl dneska už náš kama-
rád, redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchyna. 
Zpočátku jsem byl, přiznám se, trochu nedůvěřivý, 
jestli lidé na besedu přijdou, jestli povídání  o as-
tronomii bude pro ně zajímavé. Ale byl jsem mile 
překvapen. Klub byl nejen vyprodán, ale na spous-
tu lidí se ještě nedostalo. Myslím, že kdybychom 
udělali druhý den další besedu, bude zase plno. 

Zdeněk:  Je evidentně škoda, že nejsledovanější te-
levize se v současné době popularizaci vědy věnují 
minimálně. Jejich argument, že prý lidé o takové-
to pořady nemají příliš zájem, očividně neobstojí. 
Naše beseda je toho dokladem.

Pavel: Musím se přiznat, že já jsem měl s besedou 
doktora Grygara ještě jeden problém. V astrono-
mii jsem úplný laik a brzy po zahájení besedy jsem 
měl pocit, že jsem snad jediný, kdo neví, o čem je 
na pódiu řeč. Náš host totiž začal besedu výkladem 
o práci českých vědců, snad o práci v observato-

ři, která zkoumá kosmické záření. Vůbec jsem mu 
nerozuměl a tak jsem si v duchu položil otázku, co 
tam vlastně dělám.

Anna: Můžu Tě uklidnit, protože já jsem se ze za-
čátku taky moc nechytala. Ale naštěstí se beseda 
postupně stala pro všechny srozumitelnou. Lidi 
se totiž ptali na věci, které zajímají i nás amatéry. 
Došlo například na kruhy v obilí nebo na ohlášený 
konec světa, který údajně měl být podle mayského 
kalendáře na konci roku 2012.

Pavel:  Pan doktor potvrdil, že stejně jako u všech 
předchozích ohlášených konců světa, je to napros-
tý nesmysl. Argumentoval mimo jiné tím, že jenom 
za posledních dvacet let bylo předpovězeno asi pa-
desát zaručených armagedonů. Říkal, že nerozumí 
tomu, jak je možné, že se z takového slabomyslné-
ho nesmyslu, ničím seriózním nepodloženého, čas-
to stává davové šílenství. Hodně lidí takové nesmy-
sly bere vážně. 

Zdeněk: Prý tito věštci často při ohlášení konce 
světa aplikují princip, který zavedl do výuky už 
Jára Cimrman. To znamená, že důležité historic-
ké události se mají odehrávat v datech, která jsou 
snadno zapamatovatelná. A tak si koumáci předpo-
věděli konec světa na 21.12. 2012. Tohle datum si 
zapamatuje snad každý. Ale podle doktora Gryga-
ra v mayském kalendáři určitě nic takového není.  
Vtipkoval, že Mayové si důležitá data zaznamená-
vali tesáním do kamene - a u tohoto data jim zřej-
mě jenom došel materiál J.
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Anna: Pan doktor byl vůbec (a právem) rozhoř-
čený, že pavěda má často navrch nad seriózními 
vědeckými informacemi. Dokonce vyprávěl, jak 
v některých případech může bezmezná důvěra 
v tyto bláboly poškodit lidské zdraví. Jako vrchol 
hlouposti uvedl příklad jedné mladé dámy, která 
na internetu tvrdila, že pokud se člověk bude dívat 
bez brýlí do slunce, tak z něj načerpá potřebnou 

energii. Přitom je všeobecně známo, že přímý po-
hled do slunce může způsobit nevratné poškození 
zraku. 

Pavel:  A za takovéto očividné blbosti oceňuje Čes-
ký klub skeptiků Sisyfos laureáty soutěže o Bludný 
balvan. Je to recesistická cena za šíření nejhloupěj-
ších nevědeckých myšlenek. Tomuto klubu, který 
sdružuje přibližně 400 předních českých vědců 
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a chytrých lidí, šéfuje právě doktor Gry-
gar. Klub Sisyfos se tímto způsobem snaží 
čelit lidské blbosti v oblasti vědy. Přestože 
ví, že souboj s blbostí nelze vyhrát a že se 
tudíž jedná o práci nikdy nekončící. 

Zdeněk: Besedu skvěle moderoval Robert 
Tamchyna, jenž na pana doktora Grygara 
kromě jiného prozradil věc, která všech-
ny přítomné šokovala a dojala a která je 
v dnešní době téměř neuvěřitelná. V roce 
2009 totiž náš host odmítl převzít oceně-
ní Česká hlava za mimořádné vědecké vý-
sledky a popularizaci vědy a s ní spojenou 
odměnu půl milionu korun.  

Anna:  „Ta cena nese jméno Rady vlády 
pro výzkum, vývoj a inovace, která od čer-
vence letošního roku soustavně poškozuje 
zájmy a dobré jméno Akademie věd České 
republiky, ve které pracuji. To je cena, kte-
rou prostě nemohu přijmout,“ vysvětlil své 
důvody pan Grygar. Samozřejmě, že tento 
krok vyvolal ve veřejnosti mimořádnou 
odezvu, dostal stovky mailů, které mu vy-
jadřovaly podporu. 

Pavel:  Pamatuji si, jak nám pak vyprávěl, 
že pro něj bylo důležité, jak na odmítnu-
tí ceny, respektive finanční odměny bude 
reagovat manželka. A šel na to rovnou: 
„Podívej, co se mi stalo. Od té profláklé 
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rady jsem dostal cenu a dělá to půl milionu.“ Paní 
Grygarová k radosti svého muže reagovala velmi 
spontánně a jednoznačně: „To si od nich nemůžeš 
vzít, to přece musíš odmítnout.“

Anna:  Spoustu lidí také překvapilo, že Jiří Grygar 
je renomovaný vědec a přitom věřící člověk. On 
osobně v tom však nevidí žádný rozpor. Podle něj 
se dokonce věda a víra dobře doplňují. Věda nemů-
že Boha ani potvrdit, ani vyvrátit. Věda však může 
podstatně ovlivnit představy věřícího člověka ne-
jen o světě, ale i o Bohu. 

Zdeněk:  Po besedě jsme si jako vždy ještě povída-
li a mě zaujala neuvěřitelná vitalita pana Grygara. 
Jeho sedmasedmdesát let mu vůbec nebrání v tom, 
aby pravidelně usedal na kolo a ujel klidně i sto 
kilometrů za den.  A když všichni po náročném 
cyklistickém dni odpočívají, on jde ještě besedovat 
s lidmi. 

Pavel:  Jeho láska k cyklistice se váže k dřívějšímu 
datu. V dětství si prý díky tomu vyléčil i astma. Vy-
právěl nám také, že když se na Slovensku natáčel 
známý pořad Okna vesmíru dokořán, jehož scéná-
ristou byl dr. Vladimír Železný (pozdější ředitel TV 
Nova), vsadil se, že ujede trasu z Prahy do Bratisla-
vy na kole za dva dny. Je to téměř čtyři sta kilome-
trů a on tehdy tu vzdálenost ušlapal za den a půl.

HARVY

Doktor Grygar na mě udělal ohromný dojem. Chytrý 
a skromný člověk, který umí srozumitelně zprostřed-
kovat svou milovanou vědu i nám, laikům. 

Má energii, kterou mu mohou závidět o generaci 
mladší lidé. I ve svém věku pořád pracuje v Aka-
demii věd, jezdí po celé republice přednášet, be-
sedovat – požadavků na vystoupení má na stole 
více než na rok dopředu.  Pravidelně sportuje – jeho 
velkým koníčkem je cyklistika, za rok ujede na kole 
několik tisíc kilometrů.
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Absolvent Fakulty architektury a pozemního stavitelství ČVUT. Ve druhé polovině 
sedmdesátých let minulého století byl členem divadla Semafor. Jeho partnery byli 
Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Od roku 1980 je v angažmá v Činoherním klubu. 
Za svoje výjimečné herecké výkony získal Cenu Divadelních novin a byl nominován 
na cenu Thálie. 
Nezapomenutelné jsou jeho televizní i filmové role, například v seriálech Hospoda, 
Pojišťovna štěstí nebo ve filmech Jáchyme hoď ho do stroje, Marečku, podejte mi 
pero a řadě dalších. 
Mezi legendární večerníčky patří Mach a Šebestová, jejichž postavičkám propůjčil 
svůj hlas. Úspěšně moderoval zábavný pořad Zlatíčka. 

Petr Nárožný 

Pavel: I Petra Nárožného do Harvartu přivedl Ro-
bert Tamchyna. V tomto případě to ale bylo trochu 
složitější, protože Robert s panem Nárožným za-
tím podobný pořad nedělal. Ve Znojmě to byla pre-
miéra. 

Anna: Jako u většiny vystupujících i tady rozhodlo, 
že do klubu už před ním přijela pěkná řádka vý-
znamných osobností. Tedy lidí, v jejichž společnos-
ti se – obrazně řečeno - i pan Nárožný cítil dobře.

Zdeněk:  Podle Roberta ocenil, že na besedy zveme 
kromě umělců také lidi z jiných branží, kteří ve své 
profesi dosáhli významných úspěchů. Takovým byl 
třeba doktor Grygar. A protože o našem hostu se 
ví, že je nejen výborný herec, ale taky velmi vzdě-
laný člověk, tak se nechal tímto argumentem pře-

svědčit. Přijel a zanechal v Harvartu svůj jedinečný 
otisk.

Pavel: Mrzelo mě, že jsem tam nemohl být, když 
jsem slyšel, jak se akce vydařila.  A jak příjem-
né bylo posezení s panem Nárožným po besedě. 
Všichni prý obdivovali jeho rozhled a se zájmem 
si vyslechli jeho názory na ekonomiku, politiku 
i umění.

Anna: Je pravda, že pana Nárožného předcházela 
pověst akurátního vzdělaného pána, a té také do-
stál. Především pokud jde o moudrost a zkušenos-
ti, o které se s námi podělil.

Pavel: Nedávno jsem někde zaregistroval jeho od-
pověď na otázku, kterou si čas od času položí kaž-
dý z nás - co je smyslem lidského života: „Nevím co 
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je smyslem lidského života, ale myslím, že by po kaž-
dém člověku tady na zemi měl zbýt kus poctivé prá-
ce,“ citoval pan Nárožný starou pravdu.

Zdeněk: Většina diváků asi přišla na pana Nárož-
ného hlavně proto, že s ním bude legrace. Ona taky 
byla. Ale ne ta prvoplánová, kterou ostatně Petr 

Nárožný nemá příliš rád. Jak řekl, dělat humor, kte-
rý si nepomáhá berličkami vulgarit a triviálností, je 
velmi těžké. 

Anna: Je všeobecně známo, že Petr Nárožný 
do hloubky studuje historii. Jak řekl, zajímá ho 
hlavně výmarská republika, hledá odpověď na to, 
proč právě v Německu, v bohatém a kulturním ná-
rodě, propukla tak hrozná epidemie jako byl nacis-
mus a fašismus. 

Zdeněk: Se zájmem jsme poslouchali povídání 
o tom, jak začínal v umělecké branži. Při studiu po-
zemního stavitelství se seznámil s Mirkem Černým 
a se zpěvákem Pavlem Bobkem. Oba mu později 
výrazně zasáhli do uměleckého života – ten první 
ho k sobě přibral coby kolegu od rýsovacího prk-
na jako spolukonferenciéra koncertů skupiny Ran-
gers, ten druhý si na něj vzpomněl, když v Semafo-
ru sháněli nějaký záskok.

Anna: V Semaforu hrál společně s Luďkem Sobo-
tou a Slávkem Šimkem a v paměti lidí zůstává jako 
ten vzteklý a šílený ze semaforské trojice.

Zdeněk: Přejít ze Semaforu do Činoherního klubu 
byl velmi odvážný krok. Třebaže bez jakéhokoli he-
reckého vzdělání, dokázal se prosadit i ve vážných 
rolích. Nezapomenutelná byla jeho první hlavní 
role ve hře Hejtman z Kopníku. Datum její premié-
ry je pro Petra Nárožného druhým datem narození. 
Velmi si váží toho, že mohl hrát po boku takových 
hereckých bardů, jako byl Petr Čepek, Jiří Kodet, 
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Josef Abrhám nebo Rudolf 
Hrušínský. 

Anna: Petr Nárožný divá-
kům v Harvartu přiznal, že 
snad je opravdu pedant. Ale 
hlavně, že nesnáší zpoždě-
ní. Jedinou omluvenkou je 
vlastní parte. V této souvis-
losti vzpomněl na Jarosla-
va Marvana, který prý byl 
všech pedantů král.  Když 
pro něj jezdili před natá-
čením řidiči z Barrandova, 
vyžadoval absolutní přes-
nost. Pokud se auto před 
brankou objevilo malinko 
dřív, stěžoval si, že ho to 
znervózňuje a že ho nepa-
třičně popohánějí. Když 
musel minutku čekat, stě-
žoval si na zmarněný čas. Takže řidiči stáli s autem 
za rohem a vyjížděli v okamžiku, když se otevíraly 
Marvanovy dveře… Robert později přiznal, že přes-
ně takhle to udělal, když ten den přijel pro Petra 
Nárožného. Co kdyby měl Mistr stejný rozmar J. 

Zdeněk: Ve Znojmě samozřejmě nebyl Petr Nárož-
ný poprvé. S Činoherním klubem navštívil Městské 
divadlo v minulosti mnohokrát. Dokonce si pama-
toval, jakou barvu mají stolky v šatnách. Vzpomí-

nal i na to, jak se tenkrát po představení jezdívalo 
do vinného sklípku. 

Pavel: Já jsem se vždycky rád díval na televizní po-
řad Zlatíčka, který svého času pan Nárožný mode-
roval.  Jeho humor byl jemný, trochu sarkastický. 
Mám prostě rád ten jeho šibalský úsměv.

Anna: Ovšem v onen večer tě v Harvartu dobře 
a se vším všudy zastoupila tvoje přítelkyně Maj-
ka. A pro pana Nárožného to rozhodně byla změna 
příjemná J. 
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HARVY

Když Petr Nárožný otiskl na závěr svého harvartského 
vystoupení svou ruku do hlíny, hlediště se vyprázdni-
lo a světla pohasla. Ale energie, kterou tato legen-
da českého divadla do malého klubového prostoru 

vnesla, zůstala přítomna. Mezi učinkujícími, kteří po-
ctili Harvart návštěvou, zaujímá totiž Petr Nárožný 
významné místo.
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Čím,  Zdeňku,  začneme?  Třeba  výčtem  kapel 
a zpěváků, kteří za uplynulých třiatřicet měsí-
ců rozezněli harvartské sklepení?

S encyklopedickými znalostmi jsi to, Aničko, dost 
přehnala. V době gúglu může mít encyklopedické 
znalosti každý J. Je pravda, že hudba je jedním 
z mých celoživotních koníčků. Tím myslím hlavně 
pasivně. Aktivně jsem muziku bohužel nikdy ne-
dělal, nepočítám-li harmonikový doprovod jevišo-
vických ochotníků. Na akordeon jsem se učil hrát 
sedm let, ale nebyl to zrovna nástroj, který by se 
tehdy hodil do rockové kapely, a tak moje „hraní“ 
skončilo prakticky pubertou a od té doby vezmu 
harmoniku do ruky jednou za X let, když je na ně-
jakém večírku zrovna po ruce. Takže jsem hlavně 
docela náruživý sběratel, dříve LPíček, dnes CD 
a DVDček - od rocku přes blues až k folku. V tom-
to duchu se taky trošku snažím našeptávat Pavlovi 
při výběru hudebních pořadů Harvartu.

Mé postřehy nebudou ani tak encyklopedické jako 
spíš osobní - pocitové.

Vraťme se tedy k výčtu kapel a zpěváků, kteří 
od března 2011 stanuli na „harvartských prknech“.

Začnu těmi, kteří tu už byli podruhé, potřetí, poně-
kolikáté a o kterých jsme psali v předešlých dvou 
knížkách, případně v této na jiném místě.

V rámci festivalu 5 let Harvartu zde vystoupil popr-
vé Vladimír Hron a „harvartští štamgasti“ (v tom 
nejlepším slova smyslu) Mirek Paleček s Ivošem 
Jahelkou a Ivan Hlas trio, čili Ivan, Olin a Norbi.

Rockové vánoce 2011 zařídil Aleš Brichta se svým 
AB Bandem, nerockové Věra Martinová.

Velikonoční pomlázku 2012 jsme si užili s Pavlí-
nou Jíšovou a její dívčí kapelou za vydatné podpo-
ry frontmana Bokomary Luboše Javůrka.

Hned po Pavlíně se do Harvartu podruhé vrátil 
Honza Vančura s Rangers-Plavci a v říjnu téhož 
roku nás opět okouzlila stále mladší a hezčí Šárka 
Benetková s Nezmary (pánové z kapely mi odpus-
tí, že jmenuji jen Šárku ;-).

Muzikanti jsou v klubu vítáni
Bez  hudby  by  žádný  vysokoškolský  klub  nemohl  existovat.  Harvart  samozřejmě 
není výjimkou. Když začnou muzikanti po strmých schodech snášet dolů nástroje, 
je to vždycky velká radost. Ať už jde o jakýkoliv žánr, publikum si vždycky najde. 
Zasvěceně o těch, kteří vystoupili na malé klubové pódium, dokáže hovořit Zdeněk. 
Jeho znalosti jsou přímo encyklopedické, takže by byla škoda toho nevyužít.
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Už potřetí se do Harvartu vrátil Roman Dragoun, 
ovšem tentokrát ne jako člen „superskupiny“ T4, 
ale jako sólista se svými klávesami a komorním 
programem. Roman je pro mně jedna z našich nej-
větších rockových osobností a vlastně mě doprová-
zí celým hudebním životem. Už jako středoškoláci 
jsme na své idoly jezdili do božického kulturáku, 
ať to byli Progres 2 nebo později Futurum, které 
Roman založil počátkem osmdesátých let. Vzpomí-
nám si, jak jsme byli úplně paf, když hráli v Boži-
cích jako první na kvadro aparaturu (vlastně tako-
vý předchůdce Dolby Surround, kdy byly repráky 
ve všech čtyřech rozích sálu).

Spolupráce s Michalem Pavlíčkem ve Stromboli 
v devadesátých letech pokračovala i na Romanově 
prvním sólovém albu „Stín mý krve“, a se stejno-
jmenným klubovým pořadem teď Roman zavítal 
do Harvartu.

Nádherné Romanovy balady, které skládá na texty 
svého otce, akademického malíře Františka Roma-
na Dragouna a píseckého básníka Milana Prince, 
jsou pro mě přímo balzámem na duši. „Zdroj“ nebo 
třeba „Kronikář“ považuji za geniální a slyšet je 
v harvartském přítmí přímo od autora, který hraje 
dva metry od vás, je úžasný zážitek, při kterém mi  
běhá mráz po zádech.

Od Romana Dragouna se dostávám k dalšímu úžas-
nému hudebnímu večeru, který vlastně domluvil 
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Romanův spluhráč ze skupiny T4, skvělý basis-
ta, rocková legenda Guma Kulhánek. Guma hrál 
skoro se všemi významnými českými kapelami, 
na spoustě studiových alb předních českých inter-
pretů a atmosféra Harvartu mu natolik učarovala, 
že sám kontaktoval Pavla, jestli by nebylo možné 
zorganizovat zde koncert skupiny November 2nd, 
ve které v současné době s několika mladými mu-
zikanty hraje.

Na webových stránkách kapely se můžete dočíst, 
že „...za sebou mají úspěšné koncerty po Evropě 
a USA. Předskakovali takovým hvězdám jako jsou 
Alanis Morissette, Suzanne Vega, Spin Doctors, Bry-
an Adams nebo David Gahan. Skvěle se uvedli už 
svým debutem Midnight Desert, za který byli nomi-
nováni na cenu APH Anděl v kategorii „Objev roku“ 

a zvítězili v Anketě Žebřík časopisu Report. Druhé 
album Little Miss Behavin‘ & the Troublemakers si 
vysloužilo nominace v rámci výročních cen televizní 
stanice Óčko v kategoriích „Nejlepší domácí zpěvač-
ka“ a „Nejlepší domácí pop“.

Musím říct, že jsem o November 2nd do té doby 
neslyšel, v posledních letech novinky na tuzem-
ské rockové scéně už tak nesleduji a zůstávám 
spíš u svých oblíbenců z mládí. Ale název kapely 
mi docela, jako člověku narozenému na Památku 
zesnulých, vrtal v hlavě. To byla taky první věc, 
na niž jsem se frontmanky skupiny Saši Langošové 
po koncertě ptal. Její odpověď sice nebyla taková, 
jakou bych si představoval, (že se třeba taky naro-
dila druhého listopadu), a Guma nakonec nemohl 
kvůli jakési náhlé viróze přijet, ale přesto byl ten 

večer úžasný, plný výborné mo-
derní rockové muziky, které prá-
vě charismatická Alexandra dává 
punc výjimečnosti a originality.  
A ještě jsme po koncertě pěkně 
poklábosili. Třeba o její advo-
kátní praxi a o tom, jak se sta-
ne, že je advokátka nominována 
na „Nejlepší domácí zpěvačku“ 
v rámci výročních cen televizní 
stanice Óčko.

Stejně jako funguje harvartský 
Genius loci u legendárních osob-
ností z oblasti divadla, zábavy, 
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sportu nebo vědy, kdy spokojený vystupující do-
poručí Harvart jako příjemné místo dalšímu ka-
marádovi, stejně tak funguje tento dominový efekt 
i u hudebníků.

Jedním z těch, kteří v Harvartu vystupují nejčastěji 
a který už mnohé ze svých početných spoluhráčů 
do Harvartu „přivezl“, je Olin Nejezchleba.  Tento-
krát se o harvartské pódium podělil s Norbi Kovác-
sem a Petrem Skoumalem.

Petr  Skoumal napsal mnoho písní pro Micha-
la Prokopa, Vladimíra Mišíka, v kapele ETC také 
několik let hrál, napsal hudbu k mnoha filmům  
(Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Nejistá sezóna, 
Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuště-
ný), hudbu k večerníčkům (Maxipes Fík, Bob a Bo-
bek, A je to...).

Nejraději vzpomínám na období, kdy vystupoval 
společně s Janem Vodňanským. Respektive vzpo-
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mínám na dobu, kdy jsem v tchánově diskografii 
objevil desky se záznamem jejich večerů parodic-
kých scének, básní a písniček v Činoherním klubu 
z konce šedesátých let. Jejich hry S úsměvem idiota, 
Hurá na Bastilu a S úsměvem Donkichota byli pro-
špikovány narážkami na tehdejší politickou situaci 
a následně zakázány, oni sami museli v sedmdesá-
tých letech z divadla odejít a nesměli účinkovat ani 
v televizi a rozhlase. Možná proto se nestali tak po-

pulárními jako Šimek s Grossmannem nebo Suchý 
se Šlitrem, ale humor to byl a stále je excelentní.

Není divu, že když pan Skoumal zkoumal, zda je 
v Harvartu klavír a pokud není, zda by se nějaké 
klávesy nedaly půjčit, s nesmělou nadějí, že by 
třeba mohl zahrát i na mou průměrnou Yamahu, 
jsem se nabídl. A mistr kupodivu souhlasil. A tak 
mám doma klávesy, na kterých hrál Petr Skoumal 
a na čtyřčárkovaném c je mistrův podpis (takže 
tento tón už ode mě neuslyšíte, tam se nesahá J).

A zbývá mi Vašek Koubek, se kterým bych si mohl 
na garmošku zahrát, kdybych býval více cvičil.

Václav je renesanční člověk, encyklopedie o něm 
říká: český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec 
a režisér. Vyučil se jako tiskař, poté studoval na vy-
soké škole strojní v Liberci. Jako strojní inženýr se 
podílel se na standardizované konstrukci tzv. eu-
rolahve. Působil také jako zemědělský pracovník, 
kdy pásl skot. V následujících letech byl asistentem 
střihu v Československé televizi a asistentem střihu 
ve filmovém studiu Barrandov. Byl zaměstnán v Ha-
náckém divadle v Prostějově, dále pak v Ústředním 
loutkovém divadle v Praze, kde působil jako herec, 
scenárista a autor hudby.

Vaška Koubka jsem poprvé zaregistroval v osmde-
sátých letech na Folkové Lipnici. To byl ten festi-
val, o kterém v roce 1988 Rudé právo napsalo, že 
„... kaňkou na jinak dozajista smysluplném setká-
ní mládeže se stalo vystoupení disidenta Václava 
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Havla“. Na Lipnici jsem byl několikrát a vždycky to 
bylo úžasné, trošku opak toho, co dnes můžeme za-
žívat v komorní atmosféře Harvartu. Pocit pospoli-
tosti a jednoty v několikatisícovém davu, který má 
jednoho společného nepřítele...

Vaška mám rád i jako svérázného písničkáře i jako 
herce. Jeho vystoupení v Harvartu mělo humor, 

moudrost a díky kapele i ohromnou šťávu a drajf. 
Já jsem si to užil moc a se mnou i ostatní folkoví 
pamětníci, kteří ten večer do klubu zavítali.

Těším se na další harvartské hudební perly a hlav-
ně na Ivana, Olina a Norbiho... J
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Lidé ze SVŠE se před prázdninami nikdy nerozprch-
nou bez rozloučení. Už tradičně se členové akade-
mické obce bez rozdílu postavení a věku scházejí 

na koncertech, které se konají Na zahradě za školou. 
Tak si na SVŠE zvykli říkat příjemnému zelenému 
prostranství v areálu školy na Loucké ulici. 

Na zahradě za školou  
zazářila hvězda Václava Neckáře
Václav Neckář zatím sice v Harvartu nezazpíval, přesto uděláme výjimku a zařadí-
me ho mezi  ty  učinkující,  kteří  zanechali  v  srdcích  znojemských diváků  výrazný 
otisk. Ve skutečnosti vystupoval Na zahradě za školou, kde se konal jeho koncert 
u příležitosti zakončení akademického roku.
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Na rozloučenou s akademickým rokem 2011/2012  
přijela zazpívat hvězda, která oslovuje posluchače 
napříč generacemi - Václav Neckář a jeho Bacily. 

Stovky lidí chtěly naživo vidět a slyšet zpěváka, je-
hož hlas je nezaměnitelný, písničky skvělé a osob-
nost jedinečná. Mladí i starší zaujali svá místa už 
dlouho před začátkem koncertu. 

Jeho příchod na jeviště byl pro mnohé jako sen. 
Na scéně se objevil Václav Neckář, jak si ho lidé, 
narození o něco dříve než dnešní vysokoškoláci, 
pamatují z dob jeho největší slávy. Mladistvý zjev, 
nezměněné pohyby, typický hlas. 

Pavel: Posluchači si koncert užívali s nadšením.  
Prostě byla to jedna pecka za druhou. Návštěvníci 
si společně se zpěvákem zazpívali Doktora Dam-
-dy-dam, Chrám svatého Víta i Kdo vchází do tvých 
snů, má lásko... 

Anna: A všem bylo jasné, že se nenechají připravit 
ani o přídavek. A také přesně odhadli, co to bude: 
samozřejmě Půlnoční. Třebaže se i Václav Neckář 
potutelně usmíval, když pod hvězdnou červnovou 
oblohou tvrdil, že „budou Vánoce“, stejně si tenhle 
hit všichni pěkně užili.

Pavel: Jsem rád, že jsem měl v ten červnový večer 
možnost setkat se taky s bratrem Václava Neckáře 
Janem.  Je obdivuhodné, jak Václavovi pomáhal vy-
pořádávat se s následky nemoci. Není to v dnešní 
době bohužel úplně běžné. Když jsme ještě po kon-
certu dlouho seděli a povídali si, bylo zřejmé, že se 
oba sourozenci mají rádi a současně si jeden dru-
hého velmi váží. 

Zdeněk: Romantická nálada, kterou navodil Vác-
lav Neckář společně s Bacily, se ale nevytratila ani 
po koncertu. Mistr po obdivuhodném výkonu před 
kapelou neúnavně podepisoval své snímky a pózo-
val s každým, kdo projevil přání, před fotoobjektivy 
svých příznivců.  Fotografie, které tenkrát vznikly, 
jsou dnes určitě perlami v rodinných albech.

Anna: Každý z nás ji přece doma má… A pro tebe, 
Zdeňku, to musel být úžasný zážitek – nejen nechat 
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se zvěčnit s Václavem Neckářem, ale taky ho foto-
grafovat. Je to, jak známo, jeden z tvých idolů. 

Zdeněk: Taky jsem mu připomněl, že na začátku 
sedmdesátých let koncertoval ve znojemském di-
vadle. Byl jsem malý kluk a bylo to pro mě něco 
mimořádného. Dodnes si pamatuji, jak jsem byl 
dojatý.

Pavel: A je jisté, že se stejnou pokorou a nadšením 
budou za pár let vzpomínat lidé na Neckářův kon-

cert Na zahradě za školou. Protože na krásné věci 
se nezapomíná. 

Anna: Jsem vděčná za to, že jsme si po koncer-
tu mohli ještě povykládat s bratry Neckářovými 
u Pavla v kanceláři.  Bylo to neuvěřitelně příjemné 
povídání.

Pavel: Myslím, že i Vaškovi a Honzovi se u nás lí-
bilo, protože povídání se protáhlo až do pozdních 
večerních hodin. 
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Anna: Na tenhle večer jsem se mimořádně těšila. 
Novinařina je moje profese, čímž se ovšem nechci 
v žádném případě s oběma pány srovnávat. Ale 
přece jen vím, o čem se mluví, takže bylo snazší se 
na rozhovor připravit. Tím spíš, že Daniela znám 
jako kolegu dlouhá léta a pan Klíma už v Harvartu 
byl a všichni jsme na něj měli ty nejlepší vzpomín-
ky.

Pavel: Byl jsem zvědav, jak si budou rozumět osob-
nosti, které sice mají stejnou profesi, ale dělají ji 
v různých podmínkách. Navíc se spolu do té doby 
nikdy nesetkali, na pódiu se odehrála premiéra. 

Anna:  Bylo patrné, že Dan má před Josefem Klí-
mou velký (a pochopitelný) respekt. Myslím však, 
že ani Dan se nemá za co stydět, protože v rámci 

regionální žurnalistiky dosáhl mnohého. Patřil 
totiž k těm několika málo lidem, kteří se ve zno-
jemských médiích otevřeně vyjadřovali ke kauzám, 
o kterých se mezi lidmi jen šuškalo.

Zdeněk: Ostatně pan Klíma smekl před odvahou 
regionálních novinářů, které jejich čtenáři mnohdy 
osobně znají. Popsat nějaký problém v cizím městě 
a pak zase v klidu odjet je podle něj snazší, než zve-
řejnit svůj názor před známými a sousedy, neřku-li 
je kritizovat. A pak vedle nich dál fungovat a žít.

Pavel: I proto pak zřejmě v soukromém rozhovo-
ru Josef Klíma Danielovi nabídl, aby se případně 
obrátil na produkční jeho pořadu, pokud bude mít 
vhodné téma. Byla to cenná nabídka, protože celo-
státní televize má přece jen jiné možnosti.

Křeslo pro hosta

Daniel Smola a Josef Klíma
Daniel SMOLA – novinář, který se pyšní dokonalou znalostí regionu i profese. Patřil ke stá-
licím znojemského mediálního nebe. Nebál se pustit i do kauz, kterým se ostatní kolegové 
obloukem vyhýbali. - Pár týdnů po setkání v Harvartu ke škodě regionální žurnalistiky 
a jejích čtenářů vyměnil novinářskou profesi za každopádně klidnější zaměstnání. Pracuje 
jako marketingový a obchodní ředitel jednoho ze známých znojemských vinařství. 

Josef KLÍMA – Na vlastní oči, Requiem pro panenku, Kájínek, Expozitura. Tyto věci a ne-
konečná řada dalších mají společného jmenovatele. Na reportážích, scénářích či námětech 
se podílel uznávaný novinář a spisovatel Josef Klíma. Nedávno se dokonce stal absolutním 
vítězem prestižní divácké ankety Týtý.
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Anna: V průběhu besedy naši hosté narazili 
i na téma vzájemných vztahů novinářů a politiků.

Zdeněk: Vyhnout se politikovi v Praze je jednodušší 
než udržovat si od něj distanc ve Znojmě. Tím spíš, 
že to bývá třeba bývalý spolužák nebo pán od vedle. 
Daniel Smola o tom mluvil velice otevřeně. Dokon-
ce popsal, jak ho jistý podnikatel vzal na schůzku 
s tehdejším starostou. V novinách toho pána tehdy 

Daniel nešetřil, při psaní si nebral servítky, což se 
politikovi nehodilo do krámu. Dokázali spolu však 
posedět a v klidu pohovořit. „Ani nevím jak, najed-
nou mi nabídl tykání a já jsem na to v té atmosféře 
otevřené diskuze  prostě kývl,“ přiznal Dan. 

Pavel: Záhy však litoval. Upřímně přiznal, že mu to 
tykání nějakou dobu svazovalo ruce, že se přistihl, 
že se při psaní začíná hlídat. 
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Anna: Ale jak znám Dana, tak to opravdu trvalo 
jen chvíli. Jeho zásadovost se projevila i v tom, že 
si jako šéfredaktor regionálního deníku nenechal 
od města přidělit dotaci v řádech několika stovek 
tisíc korun právě kvůli tomu, aby mohl dál psát  
objektivně.  

Pavel: Zaujalo mě, že se pan Klíma rozhodl věno-
vat svůj důchod seniorům, kteří jsou na tom špat-
ně. Vyzval k tomu i další lidi a přidali se pánové 
Gott, Menzel a Babiš. Oceňuji, že v tom shonu, v ja-
kém žije, myslí i na tyhle věci.- Vůbec obdivuji, že 
bere život s nadhledem. Relaxuje taky s kapelou 
Na vlastní uši band, kde hraje a zpívá. Samozřejmě 
skládá a rýmuje. Bůhví, kde na to všechno bere čas.

Anna: Však se taky s Danem shodli na tom, že u no-
vinářů se o délce pracovní doby nedá mluvit. Oba 
uznali, že rodiny to s nimi v tomto smyslu nemají 
jednoduché. 

Zdeněk: Dan nám prozradil, že ho na novinařině 
nejvíc štvalo, pokud něco závažného zjistil nebo 
odhalil a ono to zapadlo, nikdo kompetentní se tím 
nezabýval. Možná i proto přišlo Znojmo o kvalitní-
ho novináře.

Pavel: Já se s Danielem Smolou znám od začátku 
fungování vysoké školy. A za těch téměř deset let 
musím ocenit, že se jako jeden z mála regionálních 
novinářů pravidelně zúčastňoval tiskových konfe-
rencí SVŠE a snažil se informovat veřejnost o no-
vinkách ve škole. Čímž nám samozřejmě pomohl.

Daniel Smola o novinařině  
a Josefu Klímovi:
S Josefem Klímou jsem se v Harvartu setkal na sklon-
ku své novinářské kariéry - a to po sedmi letech prá-
ce v Mladé Frontě Dnes a pěti letech na postu šéfre-
daktora Znojemského deníku.  

Při debatě s ním jsem musel konstatovat, že se přeci 
jen poněkud liší práce regionálního novináře a žur-
nalisty v jedné z nejsledovanějších televizních stanic. 
Práce Josefa Klímy měla a má dopad na celostát-
ně sledované kauzy, musí mít přehled a především 
dobré kontakty ve vrcholných státních, policejních 
či soudních institucích. Jinak se dobrá novinařina 
a především tipy na opravdu zásadní články získá-
vat nedají. O co více je pak jeho práce v celostátním 
měřítku vidět, o to více musí být každá informace 
ověřená a naopak každá případná chyba se pak 
mnohokrát násobí. 
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HARVY

Je obdivuhodné, že se Josef Klíma na svět pořád 
dívá s optimismem, protože se při své práci setkává 
spíš s odvrácenou tváří lidského konání. Stejně jako 
při první návštěvě se nebál otevřeně pojmenovat

negativní jevy v české společnosti a přiřadit je 
ke konkrétním lidem. Daniel Smola mu byl rovno-
cenným kolegou, když mluvil vlastně o tomtéž, 
i když v regionálním měřítku.
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Anna: Tuhle dvojici jsme dávali dohromady sko-
ro rok. Bylo složité najít termín, který by oběma 
vyhovoval. Když jsem přišla v květnu 2011 do zá-
kulisí Městského divadla ve Znojmě poprosit Zla-
tu Adamovskou, jestli by si udělala čas na besedu 
v Harvartu, slyšela hlavně na to, že na jevišti bude 
s Pavlem Vajčnerem. Znají se, spojuje je láska 
k vínu, takže bylo jasné, že bude o čem mluvit. 

Pavel: Já jsem byl rád nejen za paní Adamovskou, 
kterou jsem už v mládí obdivoval jako velmi pů-
vabnou herečku, ale i za ředitele Vajčnera, protože 
si ho velmi vážím, a to jak po profesní, tak lidské 
stránce. Pod jeho vedením se Znovín stal nejen vy-

hledávanou vinařskou značkou, ale také zrekon-
struoval podstatnou část  Louckého kláštera, zave-
dl putování po vinicích, která jsou ve většině přípa-
dů beznadějně vyprodaná. A přitom zůstal pořád 
stejně skromný, což mohu dobře posoudit i z jeho 
působení v Akademické radě naší vysoké školy.

Anna: Těšili jsme se, že strávíme v Harvartu další 
příjemný večer. A kromě besedy nás čekala i ochut-
návka vín, kterou připravil ředitel Vajčner pro 
všechny přítomné.

Pavel: Aby se však mohla akce uskutečnit, bylo po-
třeba vyjít vstříc náročnému pracovnímu progra-
mu paní Adamovské. Udělali jsme výjimku a popr-

Křeslo pro hosta 

Pavel Vajčner a Zlata Adamovská
Pavel VAJČNER – stojí v čele firmy Znovín Znojmo od jejího počátku. Tedy dlouhých dva-
cet let. Dokázal vybudovat prosperující podnik, který zdvojnásobil tržby z původních sto 
čtyřiceti na současných dvě stě sedmdesát milionů korun. Byl mezi prvními, kteří začali 
vinařství spojovat s turistikou a přilákal na víno do Znojma návštěvníky z celé republiky 
i ze zahraničí.  Pavel Vajčner vínu nejen rozumí, ale dokáže o něm také krásně hovořit. 

Zlata ADAMOVSKÁ – filmová, televizní a divadelní herečka, které přinesly popularitu ze-
jména televizní seriály. V devadesátých letech to byla role Elišky, partnerky doktora Jan-
dery v seriálu Sanitka. Úspěch zaznamenala v roli zpěvačky Evy Adamové v seriálu Hříchy 
pro pátera Knoxe. V současné době ji lidé znají jako doktorku Bělu ze seriálu Ordinace 
v růžové zahradě. Svůj charakteristický hlas často propůjčuje zahraničním kolegyním. 
Za dabing získala i prestižní cenu Františka Filipovského.



72

vé v historii Harvartu jsme si našeho hosta do Zno-
jma doslova dovezli osobně autem. 

Anna: Od samého počátku besedy bylo znát, že 
pověst nelhala a paní Adamovská  je opravdovou 
milovnicí a znalkyní dobrého vína. Mluvila o něm 
zasvěceně a hlavně s nadšením. Má ráda suchá bílá 
vína z jižní Moravy a libuje si i v červených fran-
couzských vínech. 

Zdeněk: Paní Zlata potvrdila, že pryč jsou už doby, 
kdy se Pražáci při degustaci vín brali jako hosté, 

kterým lze nalít téměř cokoliv. Přiznám se, že já, ač 
rodilý Znojmák, poznám jen taková výrazná vína, 
jako je Sauvignon nebo Tramín. Říkám si, že hlavní 
je, že rozeznám víno dobré od špatného.

Pavel:  Už mnohokrát jsem absolvoval ochutnávky 
vín, které řídil Pavel Vajčner. Nejednou tím udělal 
radost i pracovníkům a hostům naší vysoké školy. 
A jako vždy i v Harvartu byl skvělý. Jeho vyprávění 
o víně jsem si užíval nejen já. U stolu jsme potom 
s přáteli degustovali znovínská vína a hledali v nich 
všechny ty zázračné vůně a kyselinky.
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Anna: Samozřejmě se celý večer nemluvilo jen 
o víně. Paní Adamovská se rozpovídala například 
o cestování. Má ráda exotiku, navštívila už takové 
země, jako Brazílii, Nový Zéland nebo Filipíny. Po-
znávání cizích zemí je pro ni ideální způsob trávení 
volného času. Dobíjí si prý přitom baterky a navíc 
člověk pozná jiný životní styl a uvědomí si svou 
maličkost. 

Pavel: Pan Vajčner služebně také hodně cestuje. 
Potřebuje poznat aktuální trendy, co se týče vína, 
jeho výroby, prezentace i způsobu prodeje. Ovšem 
zatímco Zlata Adamovská preferuje exotiku, Pavel 
Vajčner dovolenou tráví nejraději s rodinou ve Vra-
nově nad Dyjí. 

Anna: Povídání se během večera samozřej-
mě stočilo také na film a divadlo. Mluvilo se 
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o dabingu, protože Zlata Adamovská propůjčuje 
svůj hlas takovým hvězdám, jako je Kim Basingero-
vé nebo Meryl Streepová. Tu namluvila ve více než 
dvaceti filmech, například v oscarových snímcích 
Mamma mia nebo Železná lady.  

Pavel: Aktuálně je paní Adamovská spojována 
hlavně s postavou Běly Páleníkové ze seriálu Ordi-
nace v Růžové zahradě, ale já rád vzpomínám také 
například na „její“ detektivky Hříchy pro pátera 
Knoxe, které byly na tehdejší dobu výjimečné tím, 
že se vysílaly v přímém přenosu.

Zdeněk: Myslím, že hodně návštěvníků besedy 
se těšilo na zajímavosti z natáčení, protože Zlata 
Adamovská má na svém kontě velké množství fil-
mů a televizních rolí. Já jsem ji poprvé zaregistro-
val ve filmu „Mladý muž a bílá velryba“, kde hrála 
mladičkou laborantku vedle už tehdy velmi známé 
Jany Brejchové.

Pavel: O tom, že je výbornou herečkou, svědčí to, 
že dokázala i maličké role zahrát tak, že člověku 
utkvěly hluboko v paměti. Jako příklad mohu uvést 
seriál Nemocnice na kraji města. Tam zahrála sice 
jenom epizodní roli mladičké zdravotní sestry, ale 
její replika, kdy zdrceně oznamuje svým kolegy-
ním: „Holky, umřel Štrosmajer!“, je nezapomenu-
telná. Ostatně byla to její první role v televizi.

Anna: Po besedě jsme, jak už bývá v Harvartu dob-
rým zvykem, ještě chvíli poseděli i s našimi hosty 

a pokračovali v ochutnávání výborného vína ze 
Znovínu. V klubu tehdy zůstalo víc lidí než obvyk-
le, všichni si chtěli užít společného posezení s jed-
nou z našich nejoblíbenějších hereček nebo udělat 
na památku společné foto.   

Pavel Vajčner o Zlatě Adamovské: 
Zlatu znám už dlouho. Se svým bývalým manželem 
Radkem Johnem při svých toulkách po českých vini-
cích a sklepích často zamířili i do našeho regionu. 
Měl jsem tedy možnost sledovat, jak si nachází vztah 
ke kvalitnímu moravskému vínu. 

Potěšilo mě, když souhlasila s tím, že se spolu sejde-
me v Křesle pro hosta v Harvartu. A ještě víc mě po-
těšilo, že bylo plno. Byl to hezký jarní večer, během 
kterého se mluvilo o všem možném, ale nakonec jsme 
stejně vždycky, obrazně řečeno, skončili „u sudu“.

HARVY

Na Zlatu Adamovskou se diváci opravdu těšili. Její 
půvab ocenili muži i ženy bez rozdílu. Navíc se vy-
znala ze své lásky k vínu, což Znojmáci vždycky rádi 
slyší. Možná by se rádi dozvěděli ještě o něco víc 
i o její herecké práci, ale čas byl bohužel neúprosný. 
Ostatně její umění můžeme dál obdivovat na obra-
zovce, ve filmu nebo v divadle. A třeba k nám ně-
kdy přiveze svého manžela Petra Štěpánka. Pak se 
na tajemství hereckého řemesla určitě dostane.
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Křeslo pro hosta s hokejisty

Peter Pucher a Marek Uram  
bodovali i v Harvartu
Hokej byl pro Znojmo dlouhá léta sportem číslo jedna. Zásluhu na tom měl majitel 
a prezident klubu Znojemští Orli Jaroslav Vlasák, který se zapsal do historie města 
jako ten, kdo svému milovanému sportu věnoval čas, nervy a samozřejmě i peníze.  
Znojemské orly vytáhl z krajského přeboru až do hokejové extraligy, kde Znojmo 
hrálo deset let. 
Přivedl sem špičkové hráče a vytvořil tým, který dělal radost nejen fanouškům led-
ního hokeje. O Znojmu se mluvilo a psalo. Hokejová aréna praskala ve švech, na zá-
pasy proudily davy oblečené do klubových dresů. Znojemští orli se stali idoly pro 
mladé i starší, pro muže i ženy. 

Marek URAM – mistr světa z roku 2002, v slovenské reprezentaci odehrál 73 zápasů. 
Do Znojma přišel v prosinci 1999, hned ve druhé sezóně skončil na druhém místě v soutě-
ži o nejlepšího střelce extraligy. Na konci sezóny 2005/06 byl vyměněn do Vítkovic. Odsud 
přestoupil do Slovanu Bratislava, kde se stal nejlepším střelcem soutěže a získal s ním 
mistrovský titul. Do Znojma se vrátil v roce 2012.

Peter PUCHER – mistr světa z roku 2002 a stříbrný medailista z MS 2000, v slovenské re-
prezentaci odehrál 144 zápasů. S hokejem začínal v Prešově, na Slovensku ještě hrál za Po-
prad a Košice, s Košicemi získal slovenský titul. Do Znojma přišel v roce 1999, na podzim 
2001 převzal kapitánské céčko a od té doby ho spoluhráči pravidelně volili kapitánem. 
V roce 2007 přestoupil do Pardubic, se kterými se dostal do finále proti Spartě. Do Znojma 
se vrátil v roce 2011.
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Zdeněk: Symbolem Orlů v hokejové extralize byla 
dvojice Peter Pucher a Marek Uram. Oba bývalí 
slovenští reprezentanti tvořili údernou dvojici, 
která lámala rekordy v naší extralize a byla po-
strachem všech soupeřů.

Pavel: Můžu z osobní zkušenosti potvrdit, že se 
chodilo na Puchera a Urama. Oba hráči si na ledě 
skvěle rozuměli a diváci se vždycky těšili, co 

na ledě zase předvedou. A když Znojmo hrálo 
přesilovku, tak celý stadion skandoval: „Teraz to 
pride“, a pokud gól padl, tak stadion změnil po-
křik na: „Teraz to prišlo“.

Zdeněk: Marek s Peterem patřili opravdu mezi 
nejlepší hráče v celé extralize. Dokázali nejenom 
přesně vystřelit, ale jejich přihrávky byly exce-
lentní. Mára v jednom ročníku dokonce téměř vy-
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hrál soutěž  kanadské bodování, tj. součet branek 
a asistencí. 

Pavel:  Nevyhrál jenom díky tomu, že se po po-
sledním zápase základní části přiznal, že nebyl 
autorem dvou asistencí, které mu připsali „omy-
lem“ znojemští funkcionáři. Za tento čin obdržel 
cenu fair play.

Zdeněk: K Markovi ještě jedna poznámka. Na ho-
kejistu měl drobnější postavu, ale na ledě mu to 
vůbec nevadilo. Díky své hbitosti dokázal prosko-
čit mezi soupeřovými obránci dřív než si toho vů-
bec všimli. A potom si ještě vychutnal brankáře 
kličkou a zavěsil puk do branky. Mára byl největ-
ším miláčkem tribun.

Anna: Pokud ale vím, tak oba odešli ze znojem-
ského extraligového týmu tak trochu s pocitem 
trpkosti.

Zdeněk: Máš pravdu a na besedě se o tom samo-
zřejmě taky mluvilo. Mára vyprávěl, jak do urči-
té doby hrávali Znojmáci útočný hokej, na který 
byla radost pohledět. Ale potom přišel nový tre-
nér a s ním přišla změna. Jiná představa o tom, jak 
má hra vypadat. Hra byla nyní postavená hlavně 
na obraně, cílem už nebylo co nejvíce gólů vstře-
lit, ale naopak co nejméně branek dostat. Hokej 
nebavil ani hráče ani diváky - a ti přestávali na ho-
kej chodit.

Pavel: Hokejisté sice nejmenovali, o kterého 
trenéra šlo, ale většina přítomných pochopila,  
o kom je řeč. 

Anna: Na besedě se ale hlavně vzpomínalo na to, 
jak bylo krásné, když Znojmo žilo hokejem. Pět ti-
síc lidí tleskalo, i když Orli zrovna prohrávali - ta-
kové publikum na stadion zpočátku chodilo. 

Zdeněk: V klubu i na ledě panovala rodinná at-
mosféra. Prý když před lety na srazu reprezen-
tace vyprávěli o poměrech, které ve znojemském 
klubu panují, nechtěli jim spoluhráči ani věřit. 
Společné dovolené hráčů s prezidentem klubu Ja-
roslavem Vlasákem – to pro ně znělo jako z jiné 
planety. Marek to zobecnil, prý byli jako jedna vel-
ká rodina. 

Pavel: Marek i Peter se vrátili po působení v ji-
ných klubech opět do Znojma. Vrátili se za tím ho-
kejem, který spolu rádi hráli. A fanoušci se na ně 
moc těšili. Podle mě to byl skvělý marketingový 
tah klubu. 

Zdeněk: Že se lidi na Petra s Márou těší, bylo jas-
né i na besedě. Bylo to dva dny před začátkem 
nové sezóny 2012/2013 a oba pánové měli radost 
z toho, že se opět po letech potkávají v dresu Zno-
jemských Orlů. 

Anna: Kromě hokeje fanoušky zajímaly i běž-
né věci. Například, jak se sžili se Znojmem jako  
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městem. Dozvěděli jsme se, že Peter Pucher s ro-
dinou ve Znojmě zapustil pevné kořeny. Vypadá 
to, že s městem chce spojit svůj další život. Ostat-
ně vychovává tu s manželkou, která je ze Znojma,  
své syny. Navíc dostal příležitost pracovat v klubu 
jako manažer. Kromě toho začal studovat trenér-
ské áčko.  

Pavel: Také Marek Uram si chtěl svého času 
ve Znojmě postavit dům. Ale život zamíchal kar-
ty jinak. Po letech se do města vrátil hlavně kvůli 
Peterovi. Jsou tu bráni jako hokejová dvojčata. To, 
že ani druhý pokus působení ve Znojmě nebyl pro 
Máru nejšťastnější, to už je jiná kapitola.
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Fanoušci, kteří si toho večera udělali na setkání 
čas, rozhodně nelitovali. Naopak. Posezení probí-
halo v příjemné pohodové atmosféře a  kdo přišel,  
dozvěděl se spoustu zajímavostí, které se v novi-
nách nebo na internetu zpravidla neobjevují. Bese-

da byla o to zajímavější, že fotbal v současné době 
prožívá ve Znojmě nejúspěšnější období v celé  
historii.

Pavel: V souvislosti s historií znojemského fotbalu 
rád vzpomínám taky na začátek devadesátých let, 

Křeslo pro hosta s fotbalisty
Jako ke Znojmu patří víno a okurky a řada dalších věcí, patří k němu i vrcholový 
sport. Úspěšní znojemští sportovci jsou ti, o kterých se tu často mluví a se kterými 
se lidi rádi setkávají. Proto se i ve vysokoškolském klubu Harvart uskutečnila bese-
da s trenérem 1. SC Znojmo Leošem Kalvodou a hráči Markem Heinzem, Todorem 
Yonovem a Vlastimilem Hrubým. 
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kdy Znojmo hrálo druhou nejvyšší fotbalovou sou-
těž. Kopali  tady tehdy takoví fotbalisté, jako Marek 
Jankulovski, pozdější vítěz prestižní Ligy mistrů, 
nebo Libor Sionko, mnohonásobný fotbalový re-
prezentant.

Zdeněk: Taky na to vzpomínám, to byl tehdy 
ve Znojmě ještě armádní tým a rukovali sem fotba-
listé z celé republiky.  Velkou zásluhu na vybudová-
ní dobrého zázemí měl tehdejší předseda družstva 
Práče Alois Švrček. 

Pavel: Ono je vždycky potřeba nějakého nadšence, 
aby velká věc mohla vzniknout. V současné době je 
to prezident klubu Ota Kohoutek. - Musím přiznat, 
že jsem se na besedu s fotbalisty opravdu těšil 
a rozhodně mě nezklamala. Jednak panovala skvě-
lá atmosféra, hráči i trenér sršeli po celou dobu 
vtipem a vzájemně špičkovali, jednak se naskytla  
ideální příležitost aspoň trochu nahlédnout pod 
klubovou pokličku.  

Anna: Souhlasím s tebou. Hosté na sebe v té intim-
ní atmosféře prozradili hodně zajímavého, až osob-
ního. A všichni se shodli na tom, že ve zno jemském 
fotbalovém klubu se jim líbí, protože tady funguje 
rodinná atmosféra. Že to prostě není fabrika na fot-
bal, jako bývá ve velkých klubech.

Zdeněk: Mě zaujaly osobní příběhy všech čtyř hos-
tů a hlavně jejich posedlost fotbalem. Koneckonců 
bez toho by to určitě nešlo. Oslovilo mě skromné 
vystupování a upřímné odpovědi. Například Ma-
rek Heinz, hráč s mimořádným talentem, který 
toho ve fotbale opravdu dokázal mnoho, je napros-
to pohodový kluk.

Pavel: Márovu posedlost fotbalem výstižně ilu-
strovalo jeho vyprávění o tom, jak si odmala hrál 
s balónem před barákem. A když doma nebyl žádný 
míč, tak si vzal plyšovou kostku a vystačil si i s ní.  
Klidně hrál třeba sám proti deseti malým klukům. 
Což prý taky není jen tak: to si je musíte nejprve 
vytáhnout, obejít prvních pět kluků, potom ještě 
druhých pět - a zatím vás dostihnou ti první a mů-
žete začít znovu. 

Anna: Nebo brankář Vlasta Hrubý, velká opora zno-
jemského mužstva. Ten si poprvé stoupl do branky  
v osmi letech a už tam zůstal. Aby se toho naučil 
co nejvíc, trénoval nejenom na hřišti, ale taky stu-
doval videokazety se světovými gólmany, jako byli 
například Van der Sar nebo Peter Smeichel. 

Zdeněk: Taky kapitán Todor Yonov je silná osob-
nost, která fotbal opravdově prožívá.  Své emoce 
ventiluje hlasitým burcováním a pokřikováním 
na spoluhráče. Ti ho berou jako autoritu, které 
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se neodmlouvá - a to i kdyby snad někdy neměl 
pravdu. Na besedě to ostatně Marek Heinz vtipně 
okomentoval: kdyby prý Todor zahrál míč třeba 
i do autu, tak ještě vynadá spoluhráči, že balón ne-
zpracoval J.

Anna: Mě u Todora, který přišel do Znojma v roce 
2005 z Bulharska, zaujala jeho čeština. Na to, jak je 
to pro cizince těžký jazyk, ji zvládl opravdu dobře. 
Ovšem problémy mu prý trochu dělá psaní někte-
rých slov. Aby ne, to dělá problémy i mnohým ro-
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dilým Čechům. Takže není divu, když napíše třeba 
zprávu: „Já ležím. A co ti?“

Pavel: Nesmíme taky zapomenout na trenéra Le-
oše Kalvodu, který má velkou zásluhu na součas-
ných výsledcích mužstva. Že je to úspěšný trenér, 
to je zřejmé z jeho předchozích výsledků. Před 
deseti lety získal se slovenskou Žilinou titul mis-
tra ligy, hrál evropské poháry s Olomoucí. A nyní 
prožívá ve Znojmě úspěšný comeback. Velmi pěk-
ně mluvil o trenéru Brücknerovi, který byl velkým 
vzorem pro jeho trenérskou práci. Zažil ho jednak 
jako hráč,  jednak s ním dva roky působil jako jeho 
asistent.

Zdeněk: V této souvislosti se mi vybavuje his-
torka, kterou nám vyprávěl Marek. Potvrdil, že 
pan Brückner byl trenér z řady těch výjimečných, 
na které se nezapomíná. Zároveň to byl ovšem tre-
nér, ze kterého měli hráči obrovský respekt,  někdy 
snad přímo strach.  Na jednom reprezentačním 
srazu prý například Marek zastihl svého spoluhrá-
če Tomáše Ujfalušiho ještě s jedním reprezentan-
tem, jak stojí před dveřmi hotelového pokoje Kar-
la Brücknera. Neustále si dokola stříhali o to, kdo 
z nich má zaťukat na trenérův pokoj. Ani jednomu 
se do toho evidentně nechtělo. Přišli mu totiž říct, 
že jim lékař poradil, že nepříjemné vyrážky, kte-
rá je oba trápí, se nejlépe zbaví, když se nebudou 

v následujících dnech potit. Tuhle zprávu měli ně-
jak šetrně sdělit obávanému trenérovi. Ten jejich 
sdělení vyslechl, potom se na ně chvíli nevěřícně 
díval a nakonec s vážnou tváří pravil: „Vy se při 
utkání nesmíte zpotit? Tak hrajte tak, abyste se ne-
potili.“ A bylo vymalováno.

Anna: V podobně úsměvné atmosféře se odehrá-
vala převážná část večera.

Pavel: Fotbalisté 1. SC Znojmo po fantastické se-
zóně skončili na prvním místě Fotbalové národ-
ní ligy. A i když mnozí fotbaloví odborníci zno-
jemský klub už dopředu odepisovali jako outsi-
dera soutěže, který nemá ani vlastní vyhovující 
stadion, většina podzimních utkání ukázala, že 
i klub s nejnižším rozpočtem může hrát s nejlep-
šími celky Gambrinus ligy vyrovnaná utkání. 

Zdeněk: Je jenom škoda (a taky velký handicap), 
že fandové musí za svými hráči na domácí utká-
ní zatím jezdit do Brna. Budoucnost znojemské-
ho fotbalu závisí i na tom, zda se podaří získat 
finance na umělé osvětlení, vyhřívaný trávník 
a další potřebné zázemí, aby mohli diváci chodit 
na Gambrinus ligu přímo ve Znojmě. 

Anna: Přejme tedy našim fotbalistům, aby se jim 
v Gambrinus lize dařilo a aby si znojemští fanouš-
ci mohli žít svůj krásný fotbalový sen co nejdéle.
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Pavel:  Za jeho návštěvu vděčíme hlavně místní-
mu tenisovému nadšenci Martinu Wirglerovi. Když 
jsem ho jako znojemskou tenisovou osobnost zval 
do našeho křesla pro hosta, nabídl jsem mu - jako 
všem ostatním - aby sebou přivedl člověka, které-
ho si váží. Martin se rozhodl pozvat Jiřího Nováka, 
se kterým kdysi dokonce hrávali na tuzemských te-
nisových turnajích. 

Anna: Už při večeři před besedou bylo jasné, že 
nás v Harvatu čeká pohodový večer. U stolu s námi 
seděl mladý muž, který ve své době patřil mezi nej-
lepší tenisty na světě, vydělal miliony, ale který zů-
stal skromný a příjemný. 

Pavel: Snažil jsem se využít příležitosti a při ve-
čeři s tenisovou legendou jsem zabrousil i na věci 

ze zákulisí tenisu, které se člověk z novin jen tak 
nedoví. Například mě zajímalo, jaký má Jiří názor 
na jednoho z nejlepších hráčů tenisové historie 
Rogera Federera. Potvrdil mi, že Federer je oprav-
du i v soukromí takový gentleman, jak se nám jeví 
v televizi při svých tenisových zápasech.

Zdeněk: O Jiřím Novákovi je známo, že zakončil te-
nisovou kariéru již v jedenatřiceti letech. Pořád mu 
to dobře hrálo, ale na miskách vah převážila nad 
sportovními úspěchy jeho rodina a děti. 

Anna: Takovou odpověď asi ocenila většina žen 
v publiku. Jiří Novák řekl, že sportovní turnaje 
by asi mohl ještě chvíli hrát, ale že jeho děti jsou 
ve věku, kdy potřebují doma tátu. A že by si nechtěl 
jednou vyčítat, že jim nebyl nablízku, protože byl 

Křeslo pro hosta

Martin Wirgler a Jiří Novák
Martin  WIRGLER – začal s tenisem na znojemských kurtech jako malý chlapec už  
v první polovině osmdesátých let. A tomuto sportu věnuje veškerou svou energii dodnes. Vždycky musí 
být někdo, kdo si naloží na záda ten největší díl práce a zodpovědnosti. Znojemský tenis má štěstí, že se 
ho Martin ujal. Není to v dnešní době jednoduchá věc.

Jiří NOVÁK – bývalý český profesionální tenista a současný profesionální trenér. V průběhu své kariéry 
vyhrál sedm turnajů okruhu ATP ve dvouhře a osmnáct ve čtyřhře. Šest roků byl nejvýše postaveným 
českým tenistou na světovém žebříčku ATP, nejvýše na 5. místě. Porazil mimo jiné ve své době nejlepší 
tenisty na světě – Švýcara Rogera Federera a španělského tenistu Rafaela Nadala. 
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na tenisovém okruhu. Názor v dnešní době, kdy 
hodně lidí klade kariéru na první místo, dost neob-
vyklý a málo vídaný.

Zdeněk: Je to ještě překvapivější, když si uvědo-
mím, že jeho někdejší trenér Kukal o něm prohlá-
sil, že má víc talentu než Ivan Lendl. Ale paradoxně 
jeho závislost na rodině a také přílišná skromnost 
mu neumožňují být na samém vrcholu tenisového 
žebříčku. 

Anna: O trenéru Kukalovi v klubu mluvil moc pěk-
ně, i když přiznal, že tréninky pod jeho vedením 
byly pořádné galeje. Teprve za něj poznal, co to 
znamená tenis dělat pořádně. Za trenéra Kukala 
prý tenis skutečně snídal, obědval i večeřel J.

Zdeněk: Ale důležité bylo, že dřina se vyplatila. 
Tenkrát se Jiří dostal do desítky nejlepších tenistů 
na světě.
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Pavel: S Jiřím Novákem jsme besedovali právě 
v době, kdy vrcholila euforie z vítězství českých 
tenistů v Davis Cupu.  A právě on byl znám svým 
vzorným přístupem k reprezentaci. Nikdy ji neod-
mítl, protože - jak říkal - člověk by měl pro vlast 
a pro lidi, kteří reprezentanty sledují, udělat ma-
ximum. Taky jeho bilance v Davis Cupu odpovída-
la tomuto příkladnému přístupu – sedmadvacet 
vítězství a jenom sedm porážek.  

Anna: Je to pořádný rozdíl, když uvážíme, jak ně-
kteří současní hráči nejprve vyjednávají, na kolik 
peněz si za reprezentaci přijdou. Není  to ostat-
ně tak dávno, co jeden z českých reprezentantů 
odmítl hrát Davis Cup za Českou republiku a Jiří 
Novák se snažil ho k reprezentaci přemlouvat. 

Pavel: Jiřího Nováka jako bývalého špičkového 
tenistu také často zvou do televizního studia, aby 
spolumoderoval tenis z vrcholných tenisových 
akcích. 

Zdeněk: Pobavilo mě, když vyprávěl, jak si popr-
vé moderování zápasu vyzkoušel na olympijských 
hrách. Prý to pro něj byl dost hrozný zážitek.

Pavel: Jeho profesionální spolukomentátor Ma-
rek Svačina mu totiž řekl, že český divák potře-
buje mít při výměnách klid, a tak se svými odbor-
nými poznámkami musí vejít do nějakých dvaceti 
sekund. A Jirka Novák byl z toho limitu tak vystre-

sovaný, že raději neříkal nic. Až volal šéfredaktor 
sportovní redakce Ota Černý, jestli tam ten No-
vák vůbec je. „Pak jsem se snažil něco zajímavého 
říct, ale Marek Svačina mě vždycky vypnul v půlce 
věty, když začala výměna. Prostě strašný,“ hrozil se 
i po čase Jiří. 

Anna: Samozřejmě, že jsme nemohli opomenout 
ani to, že se v tenise točí moc peněz. Náš host to 
potvrdil, ale upřesnil, že se ty velké sumy týkají 
jenom několika desítek špičkových tenistů. Pokud 
hráč na turnaji vypadne hned v prvním kole, tak 
nejenže nevydělá peníze, ale i náklady na cesto-
vání a ubytování, příp. realizační tým, si zpravidla 
musí hradit ze svého. 

Pavel: Musím říct, že pozvat Jiřího Nováka do klu-
bu byl od Martina výborný nápad. V Harvartu už 
besedovalo hodně sportovců, ale Jiří Novák byl 
podle mého názoru jeden z těch nejlepších. Vůbec 
by se přece nebylo co divit, kdyby měl nos trochu 
nahoru. Jako bývalá světová pětka by si to mohl 
dokonce dovolit. Ale opak byl pravdou. A to už ne-
mluvím o tom, že k besedě v Harvartu si navíc při-
bral i setkání s malými znojemskými tenisovými 
nadějemi a zkušebně si s nimi zatrénoval. 
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Martin Wirgler
Byl jsem z pozvání na besedu trošku 
nervózní. Jsem od dětství zvyklý před 
diváky hrát tenis, ale mluvit ne. Navíc 
mé pozvání přijal můj tenisový idol, se 
kterým jsem se sice setkával ve svých 
juniorských dobách na kurtu, ale na-
živo jsme se už neviděli pěkně dlouho. 
Mile mě překvapilo, že si na mě pama-
tuje. Měli jsme v rozhovoru nejen na co 
navazovat, ale společným tématem byl 
samozřejmě i současný stav našeho te-
nisu, tréninková práce, rodina. – Stejně 
to bylo zvláštní. Kdysi jsme proti sobě 
stáli na kurtu a pak se naše tenisové 
cesty rozešli. Nakonec nás ale stejně po-
řád spojuje náklonnost, které se člověk 
asi už nikdy nezbaví – krásný, noblesní 
sport. Tenis.

HARVY

Jiří Novák za tenisovou kariéru vydělal 
miliony dolarů, ale pořád se k němu 
dobře hodí vlastně tuctové české jmé-
no Jiří Novák. Své výjimečné posta-
vení totiž nedává najevo. Je ovšem 
na dnešní dobu exkluzivní i tím, jak ctí 
klasické hodnoty: ženu, děti, rodiče, 
přátele, zemi. Prostě hodný dobrosr-
dečný mladý kluk z Hané. Jiří Novák 
patřil a patří mezi tenisové džentlmeny.
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Pavel: Původní představa byla, že křeslo pro hosta 
bude společné, že se znojemští divadelníci sejdou 
v klubu s Martinou. Bohužel to nevyšlo, nedokázali 
jsme najít společný termín. A tak z toho byla dvě 
samostatná „Křesla“.

Anna: Členové spolku Rotunda přišli v kompletní 
sestavě a bavili přítomné divadelními historkami, 
které - jak se ukázalo - jsou všechny stejně vděč-
né, ať už jde o prkna Městského divadla ve Znojmě 
nebo o Národní divadlo.

Křeslo pro hosta 

Martina Preissová  
a divadelní spolek Rotunda
Divadlo má ve Znojmě dlouholetou tradici. Nejstarší a nejznámější znojemský amatérský soubor 
Rotunda ostatně v roce 2012 oslavil své padesátiny. Udělal to nápaditě: herci od jedné hodiny od-
polední až do desáté hodiny večerní sehráli postupně všechna tři představení, která měli právě 
na repertoáru. Celý maraton moderovala Martina Preissová, členka Národního divadla.

Divadelní  spolek  Rotunda – souborem za padesát let postupně prošlo 129 nadšenců a diváci 
zhlédli více než 120 premiér. V historii znojemského divadla má nezastupitelné místo Jiří Čapoun, který 
v souboru začátkem 70. let převzal funkci režiséra a za více než dvě desítky let nastudoval se znojem-
ským souborem pětašedesát inscenací a odehrál 828  představení. Na konci devadesátých let převzal 
režisérskou taktovku Václav Beran – a drží ji dodnes. Členkou divadelního souboru byla v minulosti na-
příklad i Martina Preissová.

Martina Preissová, rozená Stehlíková, se narodila ve Znojmě a herectví vystudovala na JAMU v Brně. 
První profesionální angažmá přijala v Mahenově činohře Národního divadla Brno a od roku 2000 je člen-
kou pražského Národního divadla (hrála například v inscenacích Cyrano z Bergeraku, Hadrián z Římsů 
aj.). Dvakrát byla nominována na cenu Thálie. Veřejnosti je známá zejména díky televizním seriálům, 
například Četnické humoresky, Nemocnice na kraji města – nové osudy a zvláště si ji pamatují jako šéf-
redaktorku v seriálu Redakce.
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Zdeněk: Zaujalo mě, že všichni kroutili hlavami,  
když jsme se jich tehdy ptali, jestli by chtěli hrát 
divadlo profesionálně. Mají krásného koníčka, ale 
živit by se jím ani jeden z nich nechtěl. Hlavně Ma-
rek Machal, který je ředitelem divadelního spolku 
a mluví se o něm jako o výrazném talentu, se jed-
noznačně bránil. 

Anna: Mě to ani moc nepřekvapilo. Protože něco 
jiného je sebe i diváky prostě hezky bavit, něco ji-
ného pak bojovat o role nebo angažmá.

Pavel: To nám později při besedě potvrdila i Marti-
na, která je sice členkou naší první scény, ale pokud 

by neměla role ve filmech, dabingu a televizi, tak 
by jí to na uživení stěží stačilo. Když nám prozradi-
la, jaký je běžný plat herce i v renomovaných praž-
ských divadlech, tak jsme tomu ani nechtěli věřit.

Anna: Pro výkony svých kolegů ve Znojmě měla 
Martina jenom slova chvály. Ocenila, že i když třeba 
nemají divadelní techniku jako profesionální herci, 
hrají prostě srdcem, což je znát. Ostatně sama se 
při oslavě padesátin Rotundy neudržela, navlékla 
se spontánně do kostýmu a alespoň se ve Slamě-
ném klobouku prošla po jevišti.
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Zdeněk: Pochopil jsem to tak, že tímto gestem 
chtěla dát najevo i to, že mezi ně pořád patří. Umím 
si představit, jak publikum bouřilo, když se objevi-
la neplánovaně na jevišti - a jak z toho její znojem-
ští kolegové byli v šoku. 

Pavel: Jak už jsem se v úvodu zmínil, Martina ne-
byla v křesle společně se znojemskými ochotníky. 
Na pódiu v Harvartu seděla s dalším znojemským 
rodákem a významnou osobností regionu Jiřím 
Ludvíkem. 

Anna: Spojení těchto dvou osobností bylo naprosto 
přirozené, dobře se znají a spolupracují na spous-
tě kulturních akcí. Jirka Ludvík je totiž vedoucím 
Cimbálové muziky Antonína Stehlíka, kterou zalo-
žil Martinin tatínek a která nese jméno Stehlík do-
dnes. A navíc idea hudebního festivalu, jehož je Jiří 
prezidentem, vznikla ve Stehlíkově stodole v No-
vém Šaldorfu.

Pavel: V úvodu besedy se nám herečka radostně 
svěřila, že jí právě v těch dnech končí rodičovská 
dovolená, která trvala téměř čtyři roky. Tak dlouho 
si užívala radosti a starosti se svými dvěma kluky. 

Anna: Zejména přítomné dámy s pochopením na-
slouchaly, jak moc už se těší do práce, i když bude 
samozřejmě náročné skloubit péči o domácnost 
a dva neposedné syny a herecké povinnosti. Neče-
kalo ji přitom nic menšího, než hlavní role pod ve-
dením režiséra Jana Kačera ve Stavovském divadle.

Zdeněk: Mně se na Martině líbí, jak pořád krásně 
mluví o Znojmu. Říká, že v Praze má rodinu, do-
mov, přátele, práci, ale Znojmo má v srdci napo-
řád. A opravdu jí věřím, že ji občas přepadne stesk 
po zdejších lidech a po menších vzdálenostech - 
nejen v kilometrech, ale hlavně mezi lidmi. 

Anna: Taky říkala, že když se blíží autem domů 
na Moravu, tak manžel Martin nikdy nezapomene 
někde u Moravských Budějovic prohlásit: „Kluci, 
pozor, maminka nám rozkvétá…“

Pavel: Řeč samozřejmě přišla i na současnou seriá-
lovou tvorbu. Martina nám potvrdila, že s obavami 
čeká na okamžik, kdy jí někdo nabídne roli v něja-
kém tom nekonečném seriálu. Na jedné straně jsou 
samozřejmě složenky, ty se z něčeho platit musí. 
Ale na druhé straně je přání nezpronevěřit se umě-
leckému poslání. 

Zdeněk: Moc jsem se bavil, když nám skvěle imito-
vala, jak se o ni ucházela produkce jakéhosi seriálu 



90

s názvem Benzinka. S vidinou toho, že by se rodi-
ně hodilo nové autíčko, se sebezapřela a naučila 
se pár stránek na casting. Nakonec ale z natáčení 
sešlo, takže dilema se pro tentokrát vyřešilo přiro-
zeně samo.

Pavel: Vidím to ale tak, že nelze všechny seriály 
automaticky hodnotit zcela negativně. S Martinou 
jsme se například shodli na tom, že seriál z novi-
nářského prostředí Redakce, kde hrála vedoucí 
rubriky Kateřinu, je právě tou výjimkou, která po-

tvrzuje pravidlo. Za ten se účinkující nemuseli sty-
dět. A diváci ho měli rádi. 

Anna: Nejen mě potěšilo, že nám Martina v Harvar-
tu spolu s cimbálkou i zazpívala. Při interpretaci 
lidových písniček zní její hlas dokonale. Potvrdi-
la nám ostatně, že je s cimbálkou zpívá často. Jak 
sama říká, věnuje se „stodolovému“ zpívání. Steh-
líkovi totiž mají za domem stodolu, která je upra-
vena pro účely společenských setkání. A cimbálka, 
ve které hraje i Martinin bratr, je tam vlastně doma. 
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Pavel: Nedá mi to, abych se nezmínil o jejím tchá-
novi, herci Viktoru Preissovi, který v Harvartu vy-
stupoval několik měsíců před Martinou. A potěši-
lo mě, když první, co jsem od Martiny slyšel, bylo: 
„Viktor tě moc pozdravuje a rád na vás ve Znoj-
mě vzpomíná“. Samozřejmě mi to udělalo velkou  
radost. 

Zdeněk: Na mě udělal výborný muzikantský do-
jem její bratr Tonda. Skvělý muzikant, který má 
nádherný hlas.

Anna: Byl nepřehlédnutelný, a to nejen svým hla-
sem. Často glosoval sestřiny poznámky, bylo jasné, 
že na sebe slyší. A s tím hlasem máš samozřejmě 

pravdu. Jinak by přece nemohl vystupovat s růz-
nými předními muzikantskými soubory, například 
s legendárním Hradišťanem. 

Zdeněk: A zajímavá je taky jeho filosofie: „Nikdy 
jsem hlas neškolil. Je to dar od Boha a od dědy Palá-
ta. On mě naučil pít víno, a to zkrášluje hlas,“ dodává 
se smíchem muzikant.

Pavel: Cimbálka Antonína Stehlíka, která prováze-
la celým večerem, byla jako vždy výborná. Hrála až 
do ranních hodin a jenom podtrhla krásnou atmo-
sféru večera. Na závěr jsme si společně s muzikan-
ty zazpívali „Vínečko bílé“ - a byl to další z podaře-
ných večerů v Harvartu J.

HARVY

Martina v Harvartu potvrdila, že je skvělá herečka 
s mimořádným vztahem ke Znojmu. Ti, kdo ji osob-
ně znají, nebyli překvapeni. Ostatní potěšilo, že ani 
dlouhý pobyt „mezi Pražáky“ z pravověrného Mo-
raváka nevymaže upřímné city k rodnému městu. 
A možná právě vazba na lidi i kraj činí z Martiny 
ženu, která sice hodně dokázala, ale zůstala svá. 
Upřímná a pohodová, což se u nás ve Znojmě cení.
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Pavel: S Jirkou se znám už dlouho, jeho není mož-
né ve Znojmě přehlédnout. Pohybuje se totiž v růz-
ných prostředích a vždycky je výraznou personou. 
Třeba jako primáš Cimbálové muziky Antonína 
Stehlíka také pravidelně hrává na plesech školy 
a dalších významných akcích. Nechyběl ani při pa-
mátném zahájení činnosti Soukromé vysoké školy 
ekonomické Znojmo v roce 2005. 

Zdeněk: To znám bohužel jenom z fotografií. Sou-
dím podle nich, že tam musela být výborná nálada. 
Já jsem si Jirku s cimbálkou mohl poslechnout až 
později v Harvartu, ale bylo to vždycky velmi pří-
jemné setkání.   

Anna: Jiří se sice věnuje v první řadě hudbě, v dru-
hé řadě pořád rád učí své studenty, ale navíc – ač 
by to do něj mnozí neřekli -  se pustil i do politi-

ky. Tam jste se, Pavle, pokud vím, také setkali. Byli 
jste v minulých komunálních volbách na kandidát-
ce Nestraníků a chvíli jste spolu dokonce seděli 
i v městské radě.

Pavel: To je pravda, i když oba jsme po určité době 
z rady odstoupili. Jirka se pustil do komunální po-
litiky se stejnou vervou jako do své umělecké čin-
nosti. Vůbec si nebral servítky a o různé střety pak 
nebyla nouze. Často šel hlavou proti zdi, doufal, že 
věci dokáže změnit. Oba jsme ale asi záhy pochopi-
li, že některé věci v politice jsou prostě jiné, takří-
kajíc neprůstřelné. 

Zdeněk: Vraťme se radši zpátky k festivalu…

Anna: Spočítala jsem si, že do pořádání téhle ob-
rovské akce se Jiří Ludvík pustil, když mu bylo 

Křeslo pro hosta

Jiří Ludvík a Hudební festival Znojmo
Jiří LUDVÍK – zakladatel a prezident Hudebního festivalu Znojmo. Tato prestižní akce, která je na se-
znamu prioritních akcí Ministerstva kultury ČR, nabízí každoročně několik originálních hudebních pro-
jektů.  Velmi se cení kupříkladu autorské nastudování opery, které si nenechávají ujít znalci a fajnšmekři 
nejen z Česka. A zájem opakovaně vyvolává koncert patrona festivalu Pavla Šporcla. Organizátoři největ-
šího znojemského hudebního svátku navíc dokázali  dokonale skloubit opojné hudební tóny s nezamě-
nitelnou jiskrou a chutí vína ze znojemské oblasti. Není divu, že během sedmnáctidenního festivalového 
maratonu přišlo letos na osmatřicet koncertů s více než pěti sty účinkujícími téměř patnáct tisíc lidí. 
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pětadvacet let. Jeho myšlenka spojit hudbu a víno 
s geniem loci města Znojma se ukázala jako nosná 
a neotřelá. 

Zdeněk: A hlavně – Jirka si usmyslel, že bude 
ve Znojmě inscenovat opery, a to nejen ty notoricky 
známé. Když začali na prknech Městského divadla 
ve Znojmě první zkoušky, znojemský režisér Vác-
lav Beran na to hleděl zasmušile a se skepsí v hla-
se údajně pravil: Ty jsi se zbláznil, ne? Inscenovat 

operu ve Znojmě…! – Uplynulo pár let a divadelní 
bard se prý tenkrát už zasloužilému prezidentovi 
festivalu omluvil. Jiří prostě dokázal to, co se jiným 
jevilo jako sci-fi. 

Pavel: A teď do Znojma jezdí za takovými hudeb-
ními lahůdkami posluchači z celé republiky. Město 
se tím zviditelňuje a proklamovanému cestovnímu 
ruchu to pomáhá víc, než cokoli jiného. Lidé přije-
dou na festival a tráví na Znojemsku svoji dovole-
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nou. Národní park, kolo, víno, hudba. Pro mnohé je 
to ideál.

Anna: Festivalu je třeba přičíst ještě jednu zásluhu. 
Ukazuje, že vážná hudba není nic, čeho by se lidi 
měli bát či stranit.

Pavel: Jirka je taky učitelem na střední škole. Mlu-
vil mi opravdu z duše, když říkal, že kantor musí 
být zapálený nadšenec. A věřil jsem mu na slovo, 
když vyprávěl, jak ho práce s mladými naplňuje. 
Nedivím se, že se jí nechce vzdát, i když už časově 
občas nestíhá.
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Anna: Vlastimil Gabrhel nechal doma oblek a kra-
vatu a do klubu vstoupil sportovně vyhlížející 
mladý muž. Oblečení jakoby deklarovalo, že hosté 
budou moci poznat prvního muže Znojma v jiném 
světle, než jak ho většina z nich vidí ve sdělova-
cích prostředcích nebo na různých oficiálních ak-
cích.

Pavel: Dlouho jsme přemýšleli, kdo by byl nej-
vhodnějším hostem v křesle pana starosty. A pro-
tože víme, že Vlastík (s panem starostou si tykám, 
protože jsme spolu působili v komunální politice) 
je nadšený sportovec, tak volba padla na Petra 
Svěceného. 

Zdeněk: Petr nebyl na akci pořádané znojemskou 
vysokou školou poprvé. Moderoval například 
konferenci vysoké školy o cestovním ruchu nebo 

společně s Vojtou Bernatským uváděli slavnostní 
večer 5 let SVŠE.

Pavel: Když už je řeč o Vojtovi, který je svým způ-
sobem „přítel školy“, protože pravidelně moderu-
je reprezentační ples i některé další školní akce, 
tak se na křesle s panem starostou vlastně také 
podílel. Den před besedou totiž Vojta s Petrem 
společně sledovali v televizi sportovní utkání 
a napadlo je, že Vojta namluví pro pana starostu 
„vtipné“ otázky. Imitoval prostě rozhlasového po-
sluchače na telefonu. 

Zdeněk: Když nám je Petr poslal mailem, aby-
chom je technicky připravili pro besedu, trochu 
jsme znejistěli. Přece jenom některé z nich byly 
trochu drsnější a nebyli jsme si jisti, jestli se pan 
starosta třeba neurazí. Ale nakonec jsme to ne-
chali na Petrovi. 

Křeslo pro hosta

Vlastimil Gabrhel a Petr Svěcený
Vlastimil GABRHEL – historicky nejmladší starosta města Znojma, který sice nepochází z tohoto 
regionu, ale je Znojmák volbou. Na jih Moravy ho přivedla manželka a on tu, jak říká, rychle a rád zdo-
mácněl. Zvolil si Znojmo jako příjemné místo pro život.

Petr SVĚCENÝ – populární sportovní komentátor, který v České televizi působil sedmnáct let a byl 
specialistou zejména na komentování fotbalu. To ho přivedlo až na post mluvčího české fotbalové repre-
zentace. V současné době opět pracuje pro Českou televizi. Připravuje Olympijský magazín a lyžařskou 
reality show S ČT Sport na vrchol.
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Pavel: O co šlo: Například Vojta se hlasem Karola 
Poláka, snad nejznámějšího fotbalového komen-
tátora, ptal, jestli pan starosta dostal už někdy ko-
pačky? O dalších otázkách radši nemluvě.

Zdeněk: Ale musíme přiznat starostovi ke cti, že 
to vzal sportovně. Vůbec si oba hosté na pódiu 
rozuměli, když mluvili o svém vztahu ke sportu. 
Starosta má rád fotbal, tenis, basket. Petr je zas 

náruživým hráčem golfu. Ale rád si dá i tenis, do-
konce ho hrával závodně. 

Anna: Pan starosta také odpovídal na dotazy pří-
tomných. Zajímalo je, jak se vlastně dostal do Zno-
jma. Pochází totiž z Uherského Hradiště. Jak při-
znal, za vším musíme hledat ženu. Potkal totiž 
svoji nastávající v Brně a pak za ní šel do Znojma, 
kde bydlela s rodiči.
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Pavel: Mně jako rodilému Znojmákovi zalichoti-
lo, jak hezky mluvil o přírodních krásách města 
a okolí. Vyznal se z obdivu k historickým památ-
kám a zákoutím a ocenil i nádhernou krajinu, jak 
ji kopíruje řeka Dyje. 

Zdeněk: Sportovně založené návštěvníky zajíma-
lo, jak to pan starosta vidí s budoucností znojem-
ského fotbalu. V době besedy už bylo totiž zřejmé, 
že znojemští fotbalisté vybojují postup do první 
ligy. Jak známo, v takovém případě by muselo 
město zafinancovat velké úpravy  stadionu, na-
příklad vyhřívaný trávník nebo nové osvětlení. 
Všechno v řádech desítek milionů korun.

Pavel: Vlastík věřil, že Znojmo získá od fotbalo-
vého svazu výjimku a že bude moci hrát prvoligo-
vá utkání i na stadionu, který nesplňuje všechny 
požadavky. Petr mu oponoval, že to nemůže vy-
jít, protože ví, jak to na fotbalovém svazu chodí. 
Za pár dní se žádost Znojma projednávala a prav-
du měl bohužel Petr.

Anna: Není tak docela pravda, že by se na politiku 
vůbec nedostalo. To by snad ani nešlo. Petra  na-
příklad zajímalo, co pana starostu přivedlo k poli-
tice a jestli je pořád ještě „normální“.

Pavel: Já jsem Vlastíka poznal ještě v době, kdy 
nebyl starostou, ale oba jsme byli jen řadoví čle-
nové Rady města Znojma. A měl jsem dojem, že 
jsme naladěni na stejnou vlnu, máme stejné před-
stavy o fungování komunální politiky. Společně 

jsme bojovali proti některým nekalým praktikám 
tehdejšího vedení. Takže věřím, že i ve funkci 
starosty zůstane stejně skromný a bude bojovat 
za stejné věci.

Zdeněk: Byli jsme rádi, že se starostovi ve vyso-
koškolském klubu líbilo. Tenkrát tam byl poprvé 
- a  věříme, že ne naposledy.   

Pavel: Domlouvali jsme se, že časem by se tu 
mohlo uskutečnit setkání se znojemskými vyso-
koškoláky, takový brainstorming, na kterém bude 
vedení města se studenty diskutovat o tématech, 
které jsou pro Znojmáky důležité. Muži na radnici 
se tak dozvědí, jak by studenti viděli řešení ně-
kterých problémů. A třeba se některý nápad ujme 
a město ho bude realizovat… 

Anna: Takové setkání by ostatně bylo dalším sig-
nálem, že město Znojmo jako generální partner 
SVŠE s vysokou školou ve Znojmě počítá.

HARVY

Nezasvěcený by nevěřil, jak je těžké připravit poví-
dání s politikem tak, aby se publikum necítilo jako 
na předvolebním mítinku. Ale v kombinaci s Petrem 
Svěceným se to nakonec podařilo. Oba hosté na-
bídli divákům příjemnou zábavu i kultivované po-
vídání. Lidé dostali příležitost poznat prvního muže 
Znojma v jiném světle, než jak ho znají z oficiálních 
akcí.
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Pavel: Za pozvání na besedu Aleše Valenty 
do Harvartu „může“ redaktor České televize Petr 
Svěcený. Když jsme si totiž společně u sklenky 
vína povídali po manažerské konferenci na SVŠE, 
kterou moderoval, dostali jsme se také k tomu, že 
komentoval vítězný olympijský skok Aleše Valenty 
a že tehdy v televizi zazněl jeho legendární výkřik 
„Aleš to skočil“. Nemohl jsem samozřejmě jinak 
- poprosil jsem Petra, aby Alešovi vylíčil naše po-
věstné harvartské besedy.

Zdeněk: Tenkrát jsem u té sklenky vína seděl 
s vámi.  A můžu potvrdit, že jsme se s Pavlem 
moc radovali,  že máme další skvělou osobnost 
do Harvartu. Olympijský vítěz, sportovec roku ČR, 
vítěz světových pohárů  a nositel dalších ocenění.

Anna: Navíc pohledný chlap, tak co víc vysokoško-
lačkám nabídnout.

Pavel: Petr svůj slib dodržel, Aleš souhlasil.

Zdeněk: Bohužel hlediště nebylo tak plné, jak jsme 
si představovali a jak by si olympijský vítěz zaslou-
žil. Přitom v dosavadní historii má Česká republika 
jenom pět olympijských vítězů zimních olympiád! 

Pavel: Možná to bylo tím, že od olympijského ví-
tězství uplynulo už víc než deset let. A znáte to: se-
jde z očí, sejde z mysli.

Anna:  V každém případě: kdo nepřišel, udělal 
chybu. Aleš Valenta se totiž ukázal jako naprostý 
pohodář, šoumen, bavič. Celé dvě hodiny rozdával 
divákům radost. 

Křeslo pro hosta

Květoslav Svoboda a Aleš Valenta
KVĚTOSLAV SVOBODA – Znojmáci si dokážou vážit těch, kteří šíří dobré jméno jejich města po svě-
tě. A právě Květoš je osobnost, o které se ve Znojmě nepochybuje. Devadesát titulů mistra republiky, dva-
krát titul Plavec roku, vicemistr světa, sportovec, kterému jen o jedno místo unikla účast v olympijském 
finále. 

ALEŠ VALENTA – olympijský vítěz v akrobatickém lyžování, který jako první člověk na světě skočil 
trojité salto s pěti vruty. V roce 2002 vyhrál anketu Sportovec roku. Vystavěl a provozuje sportovní stře-
disko Acrobat Park, které je velmi oblíbené a využívané sportovci z celého světa. Jako motto svého života 
si zvolil prosté konstatování: „Nač bych chodil vyšlapanou cestou, když si ji mohu vyšlapat sám“.
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Pavel:  Po téhle zkušenosti mě nepřekvapuje, že je  
Aleš tak aktivní - moderuje zprávy v rádiu, stará se 
o provoz svého sportovního areálu a v posledních 
týdnech připravuje výrobu sportovních pořadů 
pro děti na Déčku. Nebylo možné se nezeptat, co 
ho těší nejvíc.

Zdeněk: Prý je rád, že si může dopřávat ten luxus 
vybírat si práci,  která ho baví.  Teď je to hlavně 

tvorba scénářů pro pořady o sportu pro dětské di-
váky. 

Pavel: Hodně se samozřejmě mluvilo o jeho sportu.  
Třeba o tom, co mu letí hlavou, když se na můstku 
odrazí. Neumím si samozřejmě představit, jestli je 
vůbec během letu čas nad něčím přemýšlet. Aleš 
říkal, že se soustředí před nájezdem, ale jakmile 
se odrazí, tak už toho moc nezmůže. Ví sice, jak 
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na tom je,  ale ve vzduchu už dělá automaticky je-
nom to, co má naučené. 

Anna: Nezapomínejme na to, že s Alešem byl na pó-
diu také znojemský olympionik Květoslav Svoboda. 
Viděli se ten večer poprvé, ale od samého počátku 
bylo zřejmé, že si úspěšní sportovci sedli. Vypadalo 
to, jakoby se znali odjakživa. 

Pavel: Dozvěděli jsme se opravdu hodně o zákulisí 
vrcholového sportu. Oba šampioni například po-
tvrdili, že zdravotní problémy má každý vrcholový 
sportovec. Aleš kvůli nim dokonce skončil i se zá-
vodní kariérou. Má vyhřezlé plotýnky, čas od času 
ho chytí záda, kolena. Prostě potvrzuje, že vrcholo-
vý sport rozhodně nepřispívá k utužování zdraví.

Zdeněk: Květoš sice 
také má zdravotní 
problémy z plavání, 
ale stejně by neměnil. 
A  jeho úspěchy mluví 
za vše. Mnohonásobný 
mistr ČR, dvojnásobný 
juniorský mistr Ev-
ropy, vicemistr světa 
nebo  vlajkonoš české 
výpravy na olympij-
ských hrách v Aténách 
v roce 2004. Určitě 
není třeba dalšího ko-
mentáře. 

Pavel: I když už skon-
čili s vrcholovým spor-
tem, ani jeden z pánů 
na sport nerezignoval. 

Aleš rád hraje tenis, ale největší radost mu nyní 
přináší hokej. Prý si chodí zahrát i čtyřikrát týdně. 
Květoš zase kope okresní přebor ve fotbale.

Zdeněk: Květoš potvrdil, že plavání ze svého ži-
vota nevymazal. Pořádá pro mladé plavce kempy, 
na kterých jim předává své bohaté zkušenosti. 
Mluví se tam nejen o tom, jak plavat a trénovat, ale 
i o tom, jak se stravovat a jak relaxovat.

Anna: Ptali jsme se taky, jak to Aleš vidí se sportem 
u svých dětí.  Samozřejmě se sportu věnují, syn 
hokeji a dcera krasobruslení. Jejich tatínek to vidí 
realisticky. K úspěchu ve vrcholovém sportu musí 
mít člověk nejen talent, snad ještě důležitější jsou 
vůle a ochota ledacos si odříct. Podle Aleše záleží 
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hodně na tom, kolik toho budou chtít jeho děti pro 
sport obětovat. Pokud se na tu těžkou cestu vydají, 
tak - asi jako každý rodič - udělá všechno, aby jim 
pomohl, poradil.

Zdeněk: Květoš byl jednoznačnější. Hned řekl, že 
by nebyl rád, kdyby se jeho dcera chtěla věnovat 
vrcholovému sportu. Rozhodně podle něj neplatí 
okřídlené heslo Sportem ku zdraví. Ale malá Anič-
ka na to stejně nedbá a už v deseti měsících prý 
sama skáče do vody.   

Anna: Bylo sympatické, jak se Květoš s uznáním 
vyjadřoval o znojemském plavání. Na to, jaké jsou 
tady podmínky k tréninku, dosáhli znojemští plav-
ci obrovských úspěchů. Velkou zásluhu na tom 
má i znojemský trenér Jiří Kyněra, který dokázal 
od roku 1988 dostat na pět olympiád po sobě prá-
vě svého svěřence ze Znojma. A to se nikomu další-
mu v České republice nepodařilo.

Pavel: Musíme zmínit, že Květoš se na olympiádě 
v Aténách (na té, na které mu o jedno místo uteklo 
olympijské finále) potkal s americkým fenomenál-
ním plavcem Michaelem Phelpsem. Jaký  je podle 
jeho zkušeností ve skutečnosti?  Květoš připustil, 
že se s ním pouze pozdraví, ale blíž  ho vlastně ne-
zná. Američan se prý na závodech ostatních plav-
ců straní (nebo možná musí stranit), aby se příliš 
nerozptyloval a mohl se plně soustředit na svoje 
plavecké výkony. 

Anna: Aleš i Květoš mluvili moc hezky o svých ro-
dinách. Vůbec nás tedy nepřekvapilo, když na zá-
věrečnou otázku - čeho že by ještě chtěli v životě 
dosáhnout - odpověděli oba shodně: mít spokoje-

nou rodinu, protože to považují za největší úspěch. 
A samozřejmě zdolávat nové výzvy.

HARVY

Z Aleše sálala obrovská energie. Rád se pouští 
do věcí, které ještě v životě nedělal. Dlouho  mo-
deroval sportovní pořad v rádiu na Frekvenci 1. Teď 
zkouší pořad v televizi, dramaturgie a střih je jeho 
denní chleba, třebaže tyto obory nikdy nestudoval. 
Zúčastnil se i taneční soutěže Star Dance, kterou na-
konec vyhrál. Inu - bývalý sportovní gymnasta.



103

Základní programové schéma tvořily v roce 2013 
v Harvartu besedy s herci, případně dalšími za-
jímavými osobnostmi. Popravdě řečeno tomu 
z velké části jednoduše nahrála náhoda.  Osud to-
tiž organizátorům do cesty přivedl Roberta Tam-
chynu, redaktora Českého rozhlasu. Člověka, jenž 
patří ve svém oboru ke špičce a - což je důležité 
právě pro Harvart - disponuje výbornými kontakty 
na herce a další významné osobnosti.

Poprvé se Robert Tamchyna objevil ve znojem-
ském vysokoškolském klubu v listopadu 2012. 
Tehdy přijel společně s hercem Tomášem Töpfe-
rem, aby moderoval jeho besedu. Upřímně řečeno, 
jméno Tamchyna bylo tehdy pro mnohé zcela nové. 
Přesto (či právě proto) si ho v následujících dnech 

Pavel Štohl vygoogloval - a zjistil zajímavé věci. 
Hlavně to, že Robert není jen tak ledajaký mode-
rátor. Že skvěle ovládá novinářské řemeslo a navíc 
na scéně Vinohradského divadla a v divadle Viola 
připravuje pořady s mistry hereckého řemesla, 
jako jsou Viktor Preiss, Petr Kostka a další. Toho 
přece nebylo možné nevyužít! Kdo jiný by mohl 
do Harvartu přivést další významné hosty.

Aby se Robert Tamchyna nechal přesvědčit ke spo-
lupráci, bylo třeba i trochu štěstí. A tomu se, jak 
známo, musí vykročit naproti. -  Jako všichni účin-
kující dostal také Robert po skončení první besedy 
na památku knížku 5 let Harvartu. Mimo  jiné se 
v ní mluví o aktivitách  VŠ klubu 5. květen v Praze, 
na který má Pavel mimořádně hezké vzpomínky. 

Robert Tamchyna  
Český novinář a moderátor. V současnosti působí jako redaktor Českého rozhlasu. 
Za svou práci získal několik prestižních novinářských ocenění, například cenu Fer-
dinanda Peroutky. Byl  jedním z redaktorů, kteří postupně vedli Hovory v Lánech 
s někdejším prezidentem Václavem Havlem.
Režíroval mj. audioknihu Panoptikum hříšných lidí Města pražského, kde v hlav-
ních rolích učinkují Josef Somr jako rada Vacátko a Tomáš Töpfer jako inspektor 
Bouše. 
V divadle Viola připravuje večery s umělci a zajímavými osobnostmi – jeho pozvání 
přijaly například herečky Bára Hrzánová nebo Tereza Kostková nebo legendy čes-
kého herectví Luděk Munzar a Josef Somr. - Stejně jako v Harvartu zprostředkovává 
ve Viole neopakovatelná osobní setkání hlediště s jevištěm.
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Náhoda tomu chtěla, že Robert právě vedle tohoto 
klubu bydlel, takže se tam pánové s trochou štěstí 
mohli snad i sejít. Společné vzpomínky se pak pře-
tavily v plodnou spolupráci, na které vydělali ná-
vštěvníci znojemského vysokoškolského klubu.

Ostatně po besedě s panem Töpferem napsal Ro-
bert v mailu:

„…ještě jednou děkuji za skvělé sobotní přijetí. Rád 
jsem si přečetl Vaši knížku (musím říct, že jsem ji 
doslova zhltnul) a zjistil, že jsme oba chodili do stej-
ného klubu 5. května. Příjemně jsem si zavzpomínal 
a připomněl si i některé vaše hosty. Věřím, že se opět 
někdy uvidíme.“

Což byl začátek. Mezi Prahou a Znojmem se vzná-
šela různá jména. Protože Harvart cílí jen na to nej-
lepší, mluvilo se rovnou o Viktoru Preissovi nebo 
Luďku Munzarovi.  A odpověď přišla brzy:

„S oběma pány promluvím. Viktor má sice hod-
ně práce, ale snad nějaké volné termíny najdeme. 
U pana Munzara to bude záležet také na jeho diáři“. 

Do dnešního dne byl Robert Tamchyna v Harvartu 
už pětkrát. A zdá se, že nejen on, ale i jeho hosté, 
které z Prahy přivezl, byli s návštěvou v klubu spo-
kojeni. Ostatně Robert je nejen moderátorem těch-
to besed, ale navíc zpravidla funguje i jako řidič. 
Což je výborné, protože hned zná i zpětnou vazbu. 
Při cestě do Prahy si v autě vyslechne, jak účinkují-
cí hodnotí Harvart a jeho publikum. 
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Toho nám seslalo snad samo nebe

Anna: Moderuje vždy excelentně. Své hosty zpra-
vidla dobře zná, takže je může divákům dokonale 
představit. Samozřejmě je pro publikum zajíma-
vé i to, že zná historii a zákulisí pražské divadelní 
(a nejen divadelní) scény. 

Zdeněk: Mě překvapilo, že má výborné znalosti 
z nejrůznějších oblastí. Například při besedě s pa-
nem Grygarem kladl tak odborné otázky, že jsem si 
říkal, že snad musí v  téhle branži pracovat. 

Pavel: Já se vždycky těším i na naše povídání 
u sklenky vína. Pokaždé se dozvíme něco zajíma-
vého. Překvapilo mě, že Robert ve svých jeden-
advaceti letech začal jako jeden z novinářského 
týmu dělat i na Hovorech v Lánech s prezidentem 
Havlem. Vyprávěl, že měl sice na každé natáčení 
připravené a mluvčím Špačkem schválené otázky, 
ale často se stávalo, že pan prezident začal poví-
dat na úplně jiné téma. A tak příprava vzala za své 
a improvizovalo se.

Anna: Když mluvíme o tom, koho pozvat do Harvar-
tu v nadcházejícím roce, padají nejrůznější a velmi 
zajímavá jména, ale Robert je pověrčivý, a tak ne-
chce ani naznačovat... Ale  věří, že některé osob-
nosti  opravdu do Znojma přiveze. A to doslova...

Pavel: Budeme rádi, pokud tahle skvělá spoluprá-
ce vydrží i v dalších letech. Kluboví návštěvníci se 
v takovém případě mají na co těšit. 

Zdeněk: Stejně by mě zajímalo, jak na své hosty 
vzpomíná sám Robert Tamchyna. Vypadá to, že si 
s nimi na jevišti jen tak přátelsky povídá, ale jsou 
za tím určitě celé hodiny přípravných prací.

Pavel: Tak ho poprosíme o krátkou rekapitulaci, 
ne? Roberte, máš slovo:

Dr. Jiří Grygar 

Nikdy bych nevěřil, že o astronomii budu mlu-
vit v dialogu právě s Jiřím Grygarem. Vyrostl jsem 
s jeho pořadem Okna vesmíru dokořán a naše setká-
ní v rozhlase u mikrofonu i na besedách před diváky 
jsou splněným dětským snem.  Díky Jiřímu Grygarovi  
jsem poznal, že když se o vědě a tajemství vesmíru 
mluví chytře a  vtipně, početné publikum – viz setká-
ní v Harvartu -  to ocení.  (V autě se ale vážně musím  
dívat  na silnici, je mi líto, že s vámi nemohu sledovat 
večerní oblohu, pane doktore J. )

Tomáš Töpfer 

Před lety jsem ho oslovil, jestli by nechtěl občas vy-
právět divákům o sobě, o divadle, o životě...  A od té 
doby jsme spolu prožili hodně. Herec, ředitel a ma-
nažer s fantazií komedianta a direktorským talen-
tem divadelního principála. Vždycky má v hlavě víc 
nápadů, než  o kterých právě mluví, na které myslí 
a které realizuje.  Kamarád do deště  - věčně nemá 
čas, ale když je skutečně potřeba, naslouchá  a nedí-
vá se přitom na hodinky. (Tomáš je skvělý řidič, a tak 
si svého moderátora přivezl i odvezl.)  
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Viktor Preiss

Pokud  svolí k rozhovoru před publikem (a je to velká 
vzácnost), potom  ale ať  mluvíte o čemkoliv, najdete 
v něm citlivého partnera a protihráče v dialogu. Kaž-
dou vteřinu je plný pochybností. Napadlo mě, jak před 
premiérou dokáže odložit všechny nejistoty v zákulisí. 
A dokáže to vůbec?  Profesionál, který klade na okolí 
stejně velké nároky jako sám na sebe. Především sám 
na sebe.  (Viktore, já přece vím, že už jsem tam měl 
zase  zařadit pětku, ale když jsme zrovna byli upro-
střed zajímavého rozhovoru…)

Petr Kostka 

Všichni známe Petra Kostku jako skvělého charakter-
ního herce, ale kdo věděl, že je stejně tak obratným 
vypravěčem?  Byl jsem několikrát „u toho“, když vzpo-

mínal mezi kolegy v zákulisí a pochopil jsem, že i v nej-
vtipnějších „historkách z natáčení“ pokaždé především 
citlivě  modeluje portréty lidí, které měl rád a kterých 
si váží.  (Petře, báli jsme se zbytečně, D1 byla zrovna 
volná.  Dopovíme si to příště.)

Petr Nárožný 

Mám rád jeho herectví i  poučený  jakoby nechtěný 
a nenápadný humor, který je všímavý ke každodenním 
okamžikům v lidském životě. Myslím si, že v nejlepším 
slova smyslu navazuje na tradici chytrého glosátorství 
Miroslava Horníčka.  Další profesionál v pravém smy-
slu toho slova.   (Cesta z Prahy do Znojma a zpět byla 
neopakovatelná! Amatérský, ale zasvěcený  historik 
Petr Nárožný  a novinář, resp.  herec a  vedle něj na-
dšený ochotník  přece pokaždé najdou společnou řeč!)



107

Epilog

Populární jsou různé after party, na kterých se 
studenti scházejí po rektorském sportovním dni, 
po vyhodnocení různých odborných soutěží, 
po konferencích. Posezení ve vysokoškolském 
klubu je příjemným pokračováním podobných 
aktivit. Ke klubovému životu ale rozhodně patří taky 
workshopy se zajímavými osobnostmi na straně 
jedné a studentské večírky na straně druhé.       

Mimořádně se vydařil například workshop s „Kluky 
v akci“, který se uskutečnil v rámci konference o cestovním 
ruchu. Známí televizní kuchaři Filip Sailer a Ondřej Slanina 
zavítali mezi znojemské vysokoškoláky do Harvartu 
v předvečer konference  a klub se zaplnil do posledního 
místa. Kuchaři nejprve s humorem sobě vlastním trpělivě 
odpovídali na dotazy a pak se studenty prostě jen tak 
poseděli. To potěšilo samozřejmě zejména studentky J. 

Další díl harvatské kroniky je téměř u konce. Přece jen však ještě něco chybí. Aby byl 
výčet úplný, musíme zmínit některé studentské akce, které k Harvartu samozřejmě 
a neodmyslitelně patří.
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Vyhlášené jsou zejména ty postátnicové a popromoční 
večírky, které zpravidla trvají až do rána. Jak jinak 
-  střídá se tu dojetí, slzy, radost, loučení.

Oblíbené jsou večírky pojmenované podle stylu 
oblečení nebo prostě podle toho, co se bude pít. 
Originální byl například večer nazvaný „Návrat 
do 70. let“, kterého se zúčastnili nejenom 
vysokoškoláci, ale i někteří pedagogové.  

Rekapitulace uplynulých měsíců a let potvrzuje, že 
existenci vysokoškolského klubu Harvart vzalo už 
Znojmo definitivně za svou. Harvart se vyprofiloval 
jako místo s dobrou adresou a skvělou pověstí. 

Nic ovšem nekončí! Pavel Štohl by rád do budoucna 
rozšířil činnost Harvartu o další aktivity. Měly by se 
zde konat třeba ochutnávky skvělých znojemských 
vín od místních vinařů nebo taneční večery pro 

veřejnost. Hrát může cimbálka nebo jazzoví 
muzikanti, publikum se jistě najde. Jeden z takových 
průkopnických hudebních večerů se ostatně už 
uskutečnil v září 2013. Hostem Harvartu byla 
znojemská cimbálová muzika Antonína Stehlíka.
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Klub chce vyjít vstříc rovněž sportovně založeným 
kamarádům - umožní jim společné sdílení 
sportovních televizních přenosů. Prostě žádný 
nápad se dopředu nezamítá. Byla by škoda nechat 
krásné klubové prostory zahálet. Přibudou ovšem 
také jiné věci. Na zdi se objeví keramické reliéfy  
s otisky dlaní významných osobností, které v Harvartu 

vystupovaly. Doplní se tak galerie podpisů, která 
v klubu existuje.

Jedno by se ale změnit nemělo: atmosféra, která 
člověka láká, aby pobyl a sdílel krásu, pohodu, 
moudrost i humor, které přinášejí harvartské večery.

Zbývá jen dodat: vítejte u nás, příští vzácní hosté!
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24. března 2011

Pavlína Jíšová a přátelé
26. března 2011

Petr Rychlý

6. dubna 2011

Vladimír Hron
11. dubna 2011

Paleček & Jahelka

JAK ŠEL V HARVARTU ČAS                 březen – duben 2011
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14. dubna 2011

Radim Uzel
15. dubna 2011

Ivan Hlas trio

18. října 2011

Skoumal & Nejezchleba & Kovács
17. září 2011

Paleček & Jahelka

duben – říjen 2011
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4. listopadu 2011

Vančurová & Okamura
11. listopadu 2011

Viliam Poltikovič

15. listopadu 2011

Roman Dragoun
9. prosince 2011

Aleš Brichta & AB BAND

listopad – prosinec 2011
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14. prosince 2011

Věra Martinová
6. března 2012

Aleš Háma

27. března 2012

Ondřej Vetchý
16. března 2012

Smola & Klíma

prosinec 2011 – březen 2012
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3. dubna 2012

Vajčner & Adamovská
6. dubna 2012

Pavlína Jíšova &

20. dubna 2012

Rangers - Plavci
17. května 2012

Viewegh & Reiner

duben – květen 2012
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5. září 2012

Pucher & Uram
25. října 2012

Nezmaři

26. listopadu 2012

Wirgler & Novák
17. listopadu 2012

Tomáš Töpfer

září – listopad 2012
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7. prosince 2012

Josef Dvořák
18. prosince 2012

Václav Koubek s kapelou

22. března 2013

Rotunda Znojmo
12. dubna 2013

November 2nd

prosinec 2012 – duben 2013
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18. dubna 2013

opory 1. SC Znojmo
19. dubna 2013

Viktor Preiss

31. května 2013

Jiří Grygar
15. května 2013

Gabrhel & Svěcený

duben – květen 2013
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6. září 2013

Ludvík & Preissová
27. září 2013

Petr Kostka

7. října 2013

Svoboda & Valenta
18. října 2013

Petr Nárožný

září – říjen 2013


