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Deset let je dost dlouhá doba na to, aby se ukázalo, 
zda bude přání vyřčené prof. Miroslavem Foretem 
na začátku fungování klubu splnitelné. První rektor 
znojemské vysoké školy tehdy ke studentům pro-
hlásil: „Ať je pro vás Harvart na celý život klubem, 
na který budete vždycky rádi vzpomínat.“ Fakt, 
že znojemský vysokoškolský klub Harvart úspěš-

ně existuje a přináší radost a hezký pocit u srdce 
lidem, kteří si k němu (a do něj) za uplynulá léta 
našli cestu, je důkazem, že se jeho přání vyplnilo. 

Scházejí se tu diváci a posluchači, kteří touží 
po set káních s významnými osobnostmi. Cho-
dí sem ale také proto, aby spolu pobyli, dali si 
sklenku vína u baru a jen tak si popovídali. Jsme 
přesvědčeni, že do našeho klubu přicházeli, při-
cházejí a budou přicházet i nadále, aby sdíleli ten 
intimní prostor, kde se pod starobylou klenbou 
snoubí hudba, humor či moudrost desítek zajíma-
vých hostů. A když se už zdá, že všechno bylo ře-
čeno a není možné jít dál a výš, dostaví se zázrak. 
Šťastná hodina pro publikum a možná ještě šťast-
nější pro ty, kteří sedí na tom malém stupínku ve-
předu, který tu představuje jeviště. 

Těch výjimečných chvilek, které Harvart v uplynu-
lém období nabídl, bylo hodně. Lidská paměť je bo-
hužel zrádná, proto znovu usedáme ke stolu – Pa-
vel, Zdeněk, Anna. Tentokrát už naposled se chce-
me vrátit v čase a uchovat alespoň něco z toho, co 
nám zbylo v mysli a v srdci, a předat to těm, kteří 
o to stojí. 

Pokusme se prožít ty vzácné chvíle znovu. Tahle 
knížka – stejně jako tři předešlé – si klade ne-
skromný cíl uchovat mimořádné chvíle, zážitky, 
věty a úsměvy, které se zrodily v klubu Harvart. 
A poděkovat za ně.

Pavel Štohl

Fenomén Harvart přináší radost
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Nalévám si sklenku vína HARVART, které lze 
ochutnat jenom v tomto klubu. Je to skvěle 
namíchané cuveé, kde se smísí více odrůd vína, aby 
se tak využily jejich specifické vlastnosti a vzniklo 
kvalitní komplexní víno. Kvalita vína Harvart si 
v ničem nezadá s čistě odrůdovými víny. 

A obdobně postupuje i klub Harvart. Zve si herce, 
sportovce, hudební skupiny a nádherné sklepní 
prostory jsou plné pozorných posluchačů. Klub 
slouží nejen k besedám a koncertům, ale také jako 
místo, kde studenti pořádají svoje party nebo my 
zaměstnanci oslavujeme společně narozeniny. 

Mimochodem moje kulatiny v Harvartu se mi 
zapsaly do srdce jako nejkrásnější briliant. 
Do dneška si nosím radost z této oslavy v sobě 
a slovo Harvart mi ji připomíná.

Vysokoškolský klub HARVART je podobně jako 
víno stejného jména místo omamné a návykové. 
Kdo jednou do vysokoškolského klubu zavítá, 
přijde zas. Prostředí sklepních prostor klubu si vás 
podmaní a máte chuť se do něj vracet .

Upřímně přeji klubu, aby do jeho náruče 
s potěšením vstupovali nejen Znojmáci, ale také 
studenti, z nichž někteří tady žijí jen po dobu svého 
studia. Přijďte do Harvartu – a budete se v něm 
cítit šťastní. Vím, o čem mluvím. Jako rektorka 
SVŠE jsem dostala od Pavla Štohla klíč od pokoje 

nad klubem. Mám tedy možnost kdykoliv být 
v přímém kontaktu se studenty, z nichž někteří 
v penzionu rovněž bydlí, ale také s vystupujícími 
a hosty klubu. Obvykle mohu konstatovat ve shodě 
s Ralphem Wlado Emersonem: „Každý, s kým se 
v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se 
od něho učím.“ 

Přeji klubu Harvart nadále co nejvíce hezkých 
klubových večerů a nám všem, ať máme dost času 
a chuti do něj zavítat co nejčastěji.

Hana Březinová

Nalévám si sklenku vína
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Setkání bylo bezprostřední, vypadalo to, jako by-
chom se viděli vlastně nedávno, jako by za námi při-
šel jen tak na kus řeči. Hned při příjezdu ke klubu 
nás z auta vřele zdravil a srdečně se pak přivítal 
s každým, s kým se při minulé návštěvě ve Znojmě 
stihl aspoň trochu poznat. Ale vlastně s každým, 
kdo si s ním prostě jen tak chtěl potřást rukou. 

V úvodní části večera se na pódiu mluvilo o tom, 
jak jde život, co je nového u Petra, co v klubu, co 
v divadle. A samozřejmě o knížce, která v tu dobu 
ležela stále ještě na stole – do rukou ji předtím 
vzalo jen pár vyvolených. Aby si na své přišli i pří-
tomní diváci, četl jim Petr citace některých pasáží 
z knihy. A samozřejmě se taky vzpomínalo na milé 
hosty, kteří v minulosti přijeli do Znojma a pobyli 
s harvartským publikem. 

Téma knížky bylo obsaženo už v názvu: Harvart 
– otisky večerů. Stejně jako předešlé harvartské 
kroniky i tato se snažila zaznamenat otisky, které 
v duši návštěvníků zanechala vystoupení našich 
hostů. Teď tu ovšem byla navíc jedna podstatná 

Petr Rychlý opět křtil knížku o Harvartu
Třetí knížka o Harvartu, o tom, co se zde dělo v období od března 2011 do října 
2013, byla na světě a nadešel čas ji slavnostně pokřtít a „vypustit“ ji pak mezi čte-
náře. Na harvartském pódiu se, stejně jako při minulém křtu, objevil herec Divadla 
na Vinohradech Petr Rychlý, známý například jako primář Čestmír Mázl v televiz-
ním seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo nově z hudebně zábavné show Tvoje 
tvář má známý hlas. 
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novinka. Po návštěvách jednotlivých účinkujících 
zůstaly ve sklepení Harvartu i skutečné otisky. Zno-
jemský sochař Zdeněk Maixner totiž přišel s tím, 
že by bylo dobré, abychom si uchovali na naše milé 
a vážené hosty i „hmotnou“ vzpomínku – otisk dlaně 
do poctivé znojemské hlíny. A tak se stalo, že před 
vchodem do klubu si mohou návštěvníci prohléd-
nout sérii kachlů s otisky významných osobností, 

které v klubu účinkovaly. Nechybí samozřejmě ani 
otisk dlaně Petra Rychlého.

Petr Rychlý toho večera potěšil diváky nejen 
svým zajímavým a vtipným vyprávěním, ale také 
zpěvem. Zazpíval několik písniček z divadelního 
představení o Karlu Hašlerovi, ve kterém hraje 
hlavní roli. Možná, že málokoho do té doby napad-
lo, že náš host je nejen skvělý herec, ale i výborný 
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zpěvák. Široká divácká veřejnost to měla možnost 
poznat v minulých měsících – Petr v televizním po-
řadu Tvoje tvář má známý hlas neuvěřitelným způ-
sobem napodobil třeba písničkáře Honzu Nedvě-
da. Ostatně Nedvědovu píseň Kohout v jeho podání 
na Youtube vidělo téměř dva miliony diváků.

Po oficiálním křtu se Petr všem zájemcům podepsal 
do knihy, případně připojil i osobní věnování. A sa-
mozřejmě došlo i na fotografování, zvídavé otázky 
a posezení s těmi diváky, kteří si nechtěli nechat 

ujít ještě něco víc než oficiální vystoupení. Protože 
právě tahle intimní posezení jsou pro Harvart tak 
typická a stálí návštěvníci klubu je vyhledávají. Je 
to prostě tak, že někdo se snaží hromadit hlavně 
peníze, pro jiného je zase důležitější vyhledávat 
a uchovávat si hezké chvilky. Pokud patříte k té 
druhé skupině lidí, pak vás snad potěší následující 
řádky. Zavzpomínáme v nich na to, co nám utkvělo 
v paměti. Jsou to sice jenom střípky, ale i z těch se 
přece dají vytvořit krásné věci.
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Pavel: Jsem rád, že jsem měl možnost Petra v klubu 
osobně poznat. Myslím si, že toho máme spoustu 
společného. Například oba jsme svým způsobem 
workholici. Ale pracujeme, protože nás to baví, a jak 
i Petr přiznal, jiní už asi nebudeme. Taky se mi líbila 
jeho odpověď na otázku, zda ho padesátka na krku 
nějak poznamenala: „Já o stáří vůbec nepřemýšlím. 
Asi záleží, jak je kdo vnitřně naladěný, a já jsem hodně 
aktivní a neselektuju lidi na mladý a starý.“ Společné 
máme také to, že jsme oba dva rekreační nadšenci 
do tenisu. Tak třeba někdy dojde i na to, že si spolu 
zahrajeme.

Anna: Bylo hezké se zas po letech potkat. Petr byl 
stále ten bezprostřední člověk, před kterým netrpíte 
trémou a máte pocit, že všechno je pěkně na svém 
místě. „Odkud jsi dnes přiletěla?“ zeptal se, když mě 
uviděl mezi dveřmi. Chvíli trvalo, než mi naskočilo, 
že při minulém setkání jsem se právě ten den vrátila 
z Říma, matky měst. Dodneška mi nejde do hlavy, jak 
si to mohl pamatovat.
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Jak se dostal do klubu? Náš dlouholetý kamarád 
Mirek Paleček Václavovi v Semaforu ukázal knihu 
„Harvart – otisky večerů“ a zkusil, jestli by se ne-
přidal k výčtu osobností, které už klub navštívily. 
Václav Kopta souhlasil. Bylo to výborné rozhodnu-
tí, protože to byl jeden z nejzábavnějších večerů, 
které Harvart zažil. Ukázalo se, že Václav Kopta je 
nejen sympaťák s nadhledem, ale také vtipný člo-
věk, který umí svými historkami skvěle bavit lidi. 

Krátce před vystoupením v Harvartu byl herec 
hostem v televizní Všechnopárty, kde Karla Šípa 
zaujal jako amatérský a zapálený řidič autobusu. 
Ani diváci v Harvartu si pochopitelně nechtěli ne-
chat ujít jeho autobusácké historky. Třeba tu, jak 
si doma celé dny hrál na to, že se se svým imagi-
nárním autobusem prohání po silnicích. Nebo že se 
o Vánocích navlékl do autobusácké uniformy, i když 
se to manželce a dospívajícím dcerám moc nezdá-
lo. Lidé už ho prý berou jako toho, který „blbne“ 

s těmi autobusy, takže na něj třeba chlapi na eska-
látorech v metru pokřikují: „Kam jsi to zaparkoval?“ 

Ještě před pár lety tedy nepatřil mezi nejvytíženěj-
ší herce, ale v současné době se nabídky jen hrnou. 

Popularita k němu přichází ve vlnách

Václav Kopta
Muzikant a herec, kterého si diváci pamatují z dnes již kultovního filmu Sněženky 
a machři, kde si zahrál postavu Radka Převrátila. Poté jim však na dlouhou dobu sešel 
z očí. Objevil se pouze v několika epizodních filmových rolích. Další vlna popularity ho 
vynesla nahoru až třicet let po debutu. Napomohl tomu i film Sněženky a machři po dva-
ceti letech. Pro Václava Koptu to znamenalo návrat. Najednou se objevily příležitosti 
ve filmu i televizních seriálech, například v Gymplu, v Okresním přeboru nebo v Ulici.
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Jak sám říká, je to paradox. Dělá herectví téměř tři-
cet let, ale kdo by si na něj před takovými šesti lety 
vzpomněl? V tom je určitě herecký život nevděčný: 
jste odkázáni na to, jestli se vám někdo ozve. Pokud 
nezavolá, můžete prostě sedět doma a čekat. Ale 
že by v té době Václav Kopta zahálel, není zdaleka 

pravda. Psal texty pro řadu našich zpěváků a zpěva-
ček (mj. je dvorním textařem Lucie Bílé), muziká-
ly, živil se jako hudebník – hrál například na klavír 
v kapele Bluesbery, a hlavně hrál v divadle Semafor 
– to byl jeho svět. Žil si prý spokojeně, ale přiznává, 
že herec, který není každý den vidět na obrazovce, 
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jako by neexistoval. Takže když se objevil v televiz-
ní show Mr. GS jako klávesista a glosátor a pak se 
točilo pokračování „Sněženek a machrů“, začaly se 
pomalu dít věci.

Samozřejmě řeč v Harvartu přišla také na seriály, 
například na postavu sympatického školníka Ku-
licha v Gymplu. Jeho výstupy ve dvojici s Milanem 
Šteindlerem jsou neodolatelné. A co teprve záběry 
s Pavlou Tomicovou, která ztvárňovala uklízečku 
a oběť „informační exploze“, která se na nás ode-
všad valí. „Pavla to jen nehraje, ona taková prostě je. 
Opravdová a plná energie. Když jsme natáčeli scénu 
na studentském večírku, kde jsme se měli bujaře ve-
selit, dělala to tak usilovně, až upadla a hrozně při-
tom hekala. Myslel jsme si, že se vzepjala k dalšímu 
heroickému hereckému výkonu, ale pravda to ne-
byla. Přítrž tomu šokujícímu zážitku udělala až zá-
chranka s lékařem. Naštěstí všechno nakonec dobře 
dopadlo,“ uzavřel tuto historku V. Kopta. 

Ostatně i role v populárním a zdařilém Okresním 
přeboru měla co do činění s řízením. Jeho pan Krob 
se neustále hrabal v útrobách vozidla, kterým do-
pravoval fotbalisty Slavoje Houslice na jejich velké 
mače. Podle Václava Kopty to ale nebyla pořád jen 
legrace. Při natáčení důležité scény, kdy plný auto-
kar spěchá na zápas, se vůz pokazil a řidič měl co 
dělat, aby jej udržel na silnici. „V té chvíli mi táh-
lo hlavou, že jsem ve velkém průšvihu, protože vezu 
půl Dejvického divadla a národ mě zatratí, když se 
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s jeho miláčky něco stane,“ zavzpomínal Václav Kop-
ta s úlevou, že nakonec všechno dobře dopadlo.

Od jeho návštěvy v Harvartu uběhlo pěkných pár 
měsíců. Diváci si už zvykli vídat ho na obrazovce 
či na plátně častěji a stále je těší jeho sympatický 
projev. A tak chceme věřit, že se snad ještě někdy 
do Znojma vrátí a přinese s sebou dobrou náladu 
a svůj typický optimismus. Nebo máme ještě smě-
lejší přání. Protože Václav Kopta patří muzikant-
sky do Hanspaulské hudební líhně a jeho vzorem 
byl mj. Ivan Hlas, bylo by skvělé, kdyby se podařilo 
uskutečnit koncert Ivan Hlas Tria, kde by jako host 
vystoupil Václav Kopta. 

Pavel: Když jsme se loučili, Václav Kopta mi slíbil, 
že se pokusí pozvat k nám do klubu svého šéfa ze 
Semaforu pana Suchého s Jitkou Molavcovou. což by 
se nám moc líbilo. Osobní pozvání opravdu předal 
a přimluvil se. Že to zatím ještě nevyšlo, nic nemění 
na tom, že na nás nezapomněl. 

Anna: Protože Václav Kopta přijel do Znojma sólo, 
zase jednou jsem se ocitla na pódiu, abych se pokusila 
hosta vyzpovídat. Byl nesmírně vstřícný, nebyla 
s ním takříkajíc žádná práce. A než odjel, napsal mi 
na svoji fotografii věnování „Aničce s díky V. K.“. Toho 
poděkování si moc cením. 
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Na DAMU byl jeho profesorem Miloš Nedbal, který 
si svého studenta velmi pochvaloval – viděl v něm 
osobitého moravského herce s francouzským šar-
mem. A čas ukázal, že naprosto stejně ho viděla 
i většina budoucích diváků a hlavně divaček.

Některé obdivovatelky, které přišly do Harvartu, 
aby se se svým idolem osobně setkaly, tvrdí, že čím 
je pan Kanyza starší, tím je charismatičtější. Kaž-
dopádně nemohly být zklamány. „Naživo“ působí 
herec snad ještě mužněji než na obrazovce. 

Hrál v desítkách filmů, kladné i záporné postavy. 
Žánrem, ve kterém se prosadil, byly zejména de-
tektivky. Zahrál si například společně s Václavem 
Voskou a Danou Medřickou ve filmu Noc klavíristy 
nebo v krimiseriálu Hříchy pro pátera Knoxe. 

Neminuly ho ani seriály. Jedním z nich byl oblíbe-
ný sitcom Hospoda, na který herec nedá dopus-
tit: „Rád na tuhle práci vzpomínám, sešla se v něm 

Český (a moravský) herec s francouzským šarmem

Jan Kanyza
Oblíbený herec a dabér s charakteristickým hlasem, kterým mluví i George Cloo-
ney. Jeho charisma a mužnost si podmaňuje fanynky všech věkových kategorií. Stří-
dá kladné a záporné postavy, ale jeho kouzlo působí vždycky stejně silně.
Věnuje se také malířství. Jeho obrazy obdivovali lidé na výstavách v různých kou-
tech světa a jeho obrázky těší také děti, pro které ilustroval několik knížek.
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skvělá sestava lidí. Všimněte si, říkám sestava, pro-
tože nenávidím slovo parta nebo kolektiv“, zdůraz-
ňuje Jan Kanyza. Zavzpomínal také, že herci, i když 
byli při ostrém natáčení dávno hotovi s textem ze 
scénaře, dál pronášeli svá hospodská moudra. Pan 
režisér naštěstí svým STOP kameru nezastavil, 
takže mnohé neplánované repliky si mohou diváci 
dodnes vychutnat. Musela to být krása tenkrát při 
natáčení. Stačilo, že na place prostě jen tak existují 
Jiří Menzel, Bronislav Polozcek, Ladislav Potměšil, 
Petr Nárožný, Josef Dvořák a další. Nic moc se ne-
děje, jen se vedou řeči o životě. Hospoda je přece 
prostředí pro takové věci přímo stvořené! Mnozí to 
známe, řeší se tam všechno. Od politiky až ke spor-
tu, prostě život sám.

Dalším seriálem, ve kterém vytvořil výraznou po-
stavu ředitele nemocnice Hofmana, byla Ordinace 
v růžové zahradě II. Diváci se v Harvartu mimo jiné 
dozvěděli i to, proč se tu vlastně opíral o hůlku. Ne-
byla to jen pomyslná „berlička“, mohl za to skutečný 
úraz: na chalupě si totiž zlomil kotník. Specifickou 
oblast herecké práce, jakou jistě seriálové hraní je, 
Jan Kanyza hodnotí střízlivě: „Je to řemeslo, fabrika, 
na straně druhé pro herce slušná obživa.“ 

Když zrovna netočí, věnuje se malířství. Herec si 
na slunném jihu Francie vytvořil zázemí, kde má 
dostatek klidu na malování. Tvoří tam ve svém 
pronajatém ateliéru, který není velký a jehož 
nájem se dá utáhnout. Nejraději zhmotňuje své 
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pocity a dojmy nezatížené konkrétními posta-
vami a k tomu si vychutnává dobrá francouzská 
vína. Jeho obrazy obdivovali lidé na výstavách 
v různých koutech světa a jsou žádaným artik-
lem. Říká, že nemá rád termín „malující herec“ 
a že si nejen v tomto bodě měli co povídat s Mi-
roslavem Horníčkem, se kterým si dokonce vzá-
jemně otevírali výstavy. 

Herec měl zpočátku besedy obavu, zda svým poví-
dáním publikum v Harvartu zaujme. Ale nebylo se 
třeba obávat, zajímavých témat bylo mnoho. Takže 
když zhasla světla na pódiu, setkání s charismatic-
kým hercem ještě zdaleka neskončilo. Po oficiální 
besedě se totiž pohodlně posadil ke stolu, obhlédl 
situaci a řekl se šibalským úsměvem: „Tady mají 
dobré víno, tady se zdržím.“ A taky se zdržel.
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Pavel: Nedá mi to, abych se nezmínil o jedné „slabé“ 

stránce pana Kanyzy, kterou je jeho silná závislost 

na nikotinu. Je o mně známo, že v Harvartu nikomu 

kouřit nepovoluji. Zpočátku jsem se snažil i našeho 

hosta přesvědčit, aby si šel zakouřit ven před klub. 

Ale kolem půlnoci jsem to vzdal. Proč? Bál jsem se 

totiž, že když odejde, tak už se taky nemusí za námi 

do Harvartu vrátit. Což by byla velká škoda, protože 

večer s ním byl jedinečný. A ještě jedna věc mi utkvěla 

v paměti. Pan Kanyza se ukázal jako velký znalec 

červeného vína. A že mu znovínský výběr z hroznů 

chutnal! Bohužel po půlnoci došel a my museli otevřít 

jakostní víno. Náš host na to překvapeně zareagoval: 

„A tohle je co?“ 

Zdeněk: Asi nepřekvapí, že na pana Kanyzu 

nevzpomínám ani tak jako na herce, jako spíš 

na fotografa. Zaujalo mě, že dvakrát vystavoval 

v Paříži své snímky, které zachycují tohle krásné 

město ne v tom známém současném hávu, jak se 

nabízí turistům. Se starou Leicou ze 70. let hledal 

starou Paříž a pak černobílé snímky klasicky 

vyvolával. Tuhle městskou reportáž bych chtěl vidět. 

Ostatně fotografické řemeslo v sobě nezapřel ani 

v Harvartu. Když jsme poseděli, tak se mě ptal, proč 

jsem při besedě fotil jen z jednoho místa. No proč? 

Měl jsem před ním respekt. Nechtěl jsem rušit. 

Anna: Jan Kanyza a neodmyslitelná cigaretka, tak 
ho mám v paměti. Bez ní by asi neproběhl ten úžasný 
večer, který se hodně protáhl. Nedozvěděli bychom 
se, že se Mistr skvěle oženil, ale jeho žena se rizikově 
vdala, že má doma psa – bojové plemeno (poněvadž 
se všeho bojí). Že jsou to banality? Tak ať – stejně 
nám bylo hezky.
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Dostat do vysokoškolského klubu o kapacitě nece-
lých 100 míst jednu z nejoblíbenějších českých he-
reček byl takový malý zázrak. Pavel Štohl by o tom 
ostatně mohl vyprávět. Před několika lety ji totiž 
oslovil po vystoupení v jiném městě a požádal ji 
o návštěvu Harvartu: „Byla tenkrát moc milá, ale 
řekla, že snad za rok, za dva, že toho má hodně. Bral 
jsem to jako slušné odmítnutí a chápal jsem to. Tím 
víc mě potěšilo, že si tentokrát na přímluvu redak-
tora Českého rozhlasu Roberta Tamchyny našla čas 
a přijela. Velmi příjemně mě taky překvapilo, když 
si paní Hana na moje někdejší pozvání vzpomněla 
– dokonce i na to, že jsem jí tenkrát předal naši zele-
nou knížku „5 let Harvartu“.

Všichni přítomní diváci, kteří měli to štěstí a se-
hnali vstupenky na vystoupení Hany Maciuchové  

v Harvartu, byli nadšeni. Potlesk, který zazníval 
celý večer, byl ještě silnější než jindy. A oblíbená 
herečka se evidentně cítila dobře, ostatně to také 
potvrdila, když se po vystoupení fotografovala se 

Výrazná osobnost s tajemstvím

Hana Maciuchová
Čtyřicet divadelních sezon strávila absolventka DAMU v Divadle na Vinohradech. 
Její herectví diváci milují. A milují Hanu Maciuchovou jako výraznou osobnost. Na-
víc má v sobě ono tajemství, které lidi podněcuje k novým setkáním. 

Proto ji vždycky tak rádi viděli v mnoha televizních inscenacích i seriálech. A v po-
hádkách. Krkonošské pohádky a její Anče – to už je dávno klasika. Stejně jako Ne-
mocnice na kraji města, Chalupáři nebo Ulice. Není divu, že dvakrát získala cenu 
TýTý pro nejlepší herečku. Třikrát si dokonce odnesla ocenění (Ne)viditelný herec 
za nejpopulárnější výkon na vlnách Českého rozhlasu.
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svými obdivovateli. Čím obecenstvo překvapi-
la nejvíc? Je to dáma se vším všudy, shodovali se 
všichni. Ale její noblesa ji lidem nevzdaluje. Bez-
prostřední chování, nehraná pozornost, kterou 
věnuje každému, kdo k ní promluví, moravskému 
naturelu blízká upřímnost. Taková je, když se vám 
poštěstí dostat se do její blízkosti. Není divu, že si 
na konci všichni přáli: „Přijeďte zase!“

Svou hereckou dráhu začínala v Olomouci, ale 
pak se vrhla do víru velkoměsta, do Prahy. Tam to 
všechno začalo. Není divu, že zaujala ty nejlepší 
režiséry. A také Jiřího Adamíru, svého životního 
partnera, o kterém mluví moc krásně. Taky jako 
o svém učiteli herectví: „Posluhovat publiku se 
nesmí, nesmí se ani lekat,“ zkrotil například při 
jedné příležitosti její nadšení ze hry i úžasného 
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prostředí, ve kterém hrála. Vyžadoval přiměřenost 
a ona si to vzala k srdci.

V seriálu Ulice vytvořila postavu profesorky Hejlo-
vé s velkou pokorou i s humorem. Krásná kombi-
nace. Protože je v publiku vždycky i pár pedagogů, 
samozřejmě se zajímali o její názory na učitelské 
povolání. A že má oprávnění o tom mluvit, proto-
že sama učila na herecké konzervatoři! Rozhod-
ně to pro ni prý nebylo právě jednoduché období. 
Těžce nesla, že ctižádost jejích žáků byla v mnoha 
případech menší, než by se očekávalo. Trochu si 
povzdechla, že věci se od dob jejích studií změni-
ly. Po skončení besedy jsme se ke školnímu tématu 
ještě vrátili. Shodli jsme se na tom, že s demokracií 
se to ve školství občas přehání. 

Paní Maciuchová přiznala, že v každé životní etapě 
měla roli, která ji zasáhla. Kromě těch televizních 
a filmových je to samozřejmě divadlo, co z ní dělá 
první dámu českého hereckého nebe. I v něm zúro-
čuje své životní zkušenosti.

Hana Maciuchová dovede krásně vyprávět. Má ráda 
věci, které jsou obyčejné: jako ruce černé od hlíny 
při práci na zahrádce. Má ráda laskavé lidi, své přá-
tele, ale i samotu. Utíká do přírody. Předjaří je její 
nejmilejší čas. Ať si jich ještě hodně užije!

Pavel: Takový potlesk, jakého se paní Maciuchové 
dostalo ještě před začátkem besedy, slyší i zdi Harvartu 
málokdy. A že už zažily hodně. Její přítomnost lidi 
evidentně velice potěšila a já se nedivím. 

Anna: S Hanou Maciuchovou přišla do Harvartu 
noblesa. Robert nám přivedl kouzelnou bytost, která 
stojí nohama na zemi, i když vypadá, že se vznáší 
v oblacích svých myšlenek a snů. Víte, že má ráda 
víno a rozumí mu? Že Znojemsko je její oblíbený 
kraj? Jak byste mohli? Víme toho jeden o druhém 
tak málo, což je škoda. Tak vám třeba prozradím, 
že paní Maciuchová jezdí ráda autem, sama si řídí – 
a pořídila si automat, aby to bylo jednodušší.
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Pamětníci se těšili na Válečka ze seriálu Kamará-
di, dámy na noblesního gentlemana ze StarDance, 
další pak na kultivovaného průvodce osudy slav-
ných v pořadu Na plovárně. A nikdo nebyl zkla-
mán. Večer s respektovaným moderátorem a her-
cem se stal opravdovým vyvrcholením klubové 
sezóny Harvartu. Přijel totiž nejen velký sympaťák, 

ale také inteligentní a vtipný člověk, který se s di-
váky podělil o své zkušenosti pracovní a konec-
konců i životní. 

Vyprodané hlediště ocenilo, že si dokáže udělat leg-
raci taky sám ze sebe. Pověstná je už přece historka 
o zapomenutém zrcadle TýTý. Marek Eben ji i ve Znoj
mě vyprávěl s gustem a rád: „Když jsem ohlásil, že zbý-
vá předat poslední, hlavní cenu, a za sebou jsem uviděl 
zrcátka dvě, ani na chvíli mě nenapadlo, že by to byla 
moje chyba. Myslel jsem, že tam jedno zrcátko zapo-
mněli z dopolední generálky. Opak byl však pravdou. 
Ale jak z toho ven – a se ctí? Na jevišti už stál zástup-
ce hlavního sponzora a mně nezbylo, než ho zas poslat 
do zákulisí. Když jsem ho opakovaně pozval na scénu, 
tak se trochu dotčeně zeptal: ‚To se teď budou hlavní 
sponzoři vykazovat z pódia?‘ A mě napadla spásná od-
pověď: ‚Ne, ale ty, co dali nejvíc, budeme zvát dvakrát.‘ “

Žádná otázka pro něj v Harvartu nebyla tabu, kaž-
dá byla hodna odpovědi. A tak vyprávěl například 
o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Va-
rech, který pravidelně moderuje. Z řady hvězdných 
hostů, kteří festival navštívili, velmi rád vzpomínal 
například na Johna Travoltu, na jeho vstřícnost 

Jsou na světě věci, o kterých se nepochybuje

Marek Eben
Známý český herec, skladatel, hudebník a hlavně velmi oblíbený moderátor, který je pova-
žován za jednoho z nejlepších v Česku. Je proslulý svým jemným a inteligentním humorem. 
S bratry Kryštofem a Davidem založil hudební skupinu Bratři Ebenové, se kterou dopo-
sud vydali čtyři alba.
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a bezprostřednost. „Dělal věci, které dělat nemusel. 
Fanouškům se věnoval nadstandardně, a když prošvihl 
natáčení krátkého rozhovoru, který jsme si domluvili, 
neváhal pozměnit svůj program na příští den a ještě 
v noci všechno zorganizoval.“ 

S nadšením se Marek Eben rozpovídal o svém oblí-
beném sportu. Golf ho chytil za srdce, i když ho začal 
hrát v podstatě náhodou. Když mluví o hendikepech 

a greenech, ocitá se ve světě, který má evidentně moc 
rád. Zahrál si i s takovou legendou, jako je Ivan Lendl.

Mluvilo se samozřejmě také o populární soutěži Star-
Dance. Zdá se, že diváci dávají přednost průměru či 
podprůměru, jako by si tím kompenzovali vlastní 
mindráky. Stalo se to například Táně Kuchařové i dal-
ším vynikajícím tanečníkům, kteří šli z kola ven dřív, 
než si zasloužili. Evidentně tu pracuje i závist. Harvart 
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se shodl na tom, že je to bohužel asi opravdu typická 
česká vlastnost.

Diváci byli zvědaví také na zákulisí talk show Na plo-
várně. Je to dnes už fenomén, o kterém by mohl autor 
povídat hodiny. „Vedeme rozhovor, který nutně nemu-
sí být zábavný až k smíchu. Divák se přece může bavit 
mnoha různými způsoby. A co je víc, než když se sezná-
mí s obdivuhodnými lidmi, jejich uměním a prací,“ po-
dotkl moderátor.

Marek Eben prozradil, že se do Znojma rád a často 
vrací, a mimo jiné ho sem i s jeho ženou Markétou 
láká dobré víno a příjemní lidé. Byli bychom rádi, kdy-
by to příště byl i vysokoškolský klub Harvart. Nám se 
při loučení zdálo, že by to tak opravdu mohlo být.

Anna: Vzpomínám na ten večer moc ráda. Pan Eben 
mě dojal, když vyprávěl o své ženě Markétě Fišerové. 
Nechyběl u toho, když točila pohádku O štěstí a kráse 
na zámku Červená Lhota. „Byli jsme si zaplavat a ona 
měla na hlavě princeznovskou korunku. Pořád ji 
vidím, jak se vznáší nad hladinou a je tak krásná...“ 
zasnil se muž, který svoji ženu doprovází již léta 
v dobrém i zlém.

Pavel: Zajímalo mě, proč tak propadl kouzlu golfu. 
Odpověděl mi, že je to adrenalin v krásném přírodním 
prostředí, kde člověk může výborně relaxovat. A že 
kdyby si měl vybírat parťáka pro podnikání, vezme ho 
na golf, protože tahle mírumilovná hra prý neomylně 
odhalí všechny lidské vady i přednosti. Na můj dotaz, 
jak to myslí, odpověděl: „Při amatérských turnajích 
je na každém hráči, aby nahlásil počet úderů 
na jednotlivých jamkách. A je pouze na něm, zda 
bude hrát fair play.

Zdeněk: V úvodu se tady píše, že se pamětníci těšili 
na Válečka ze seriálu Kamarádi a že nikdo nebyl 
zklamán. Já jsem tedy trošku zklamán byl, protože 
mi v mládí několik lidí řeklo, že si jsme s Válečkem 
Ebenem docela podobní. Mně to válečkovství zůstalo 
dodnes, jemu ne...



27



28

Pan Jiří Menzel. Setkat se s ním v Harvartu bylo pro 
mnohé z nás přání z kategorie těžko představitel-
ných. A přesto se stalo! Kultivovaný muž, vzděla-
ný a vtipný. Ve svých odpovědích odkazoval často 
na svou vzpomínkovou knihu Rozmarná léta. K je-
jímu vzniku poznamenal, že psát paměti tak, aby 
se člověk nechválil, je těžké. „A v mém případě ob-
zvláště,“ glosoval to s humorným nadhledem. 

Humor vůbec hraje v jeho tvorbě zásadní 
roli, ve svých filmech se zaměřoval zejména 
na komedie. Pan Menzel – jak sám řekl – nemá 
moc rád vážné filmy. „Ve všem můžete najít nějaký 
komický prvek. Humor vždy umožní lépe pochopit 
příběh.“ Ilustroval to na svém oscarovém filmu Os-
tře sledované vlaky. Ti, kdo mají rádi film, nejsou 
zpravidla tak chytří jako ti, co čtou. A Hrabalova 

Legenda, která sama sebe bere i nebere vážně

Jiří Menzel
Jeden z nejvýznamnějších českých režisérů, který za svůj první celovečerní film Ostře 
sledované vlaky získal Oscara za nejlepší zahraniční film. S jeho jménem jsou spojeny takové 
filmy jako Rozmarné léto, Na samotě u lesa, Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Vesničko má 
středisková, který byl také nominován na Oscara. Získal Českého lva za dlouholetý umělecký 
přínos českému filmu. Věnuje se i divadelní režii, režíroval například kultovní inscenace  
v Činoherním klubu nebo Divadle na Vinohradech. 

Jiří Menzel není jen režisér, ale také divadelní a filmový herec. Před kamerou se objevil například 
ve filmech 30 panen a Pythagoras, Hra o jablko, Srdečný pozdrav ze Zeměkoule nebo v nováckém seriálu 
Hospoda. V roce 2013 vyšla jeho vzpomínková kniha Rozmarná léta. 
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knížka je intelektuálně náročná, poznamenal s tím, 
že ve filmu se dá ale tahle hloubka sdělit cestou, 
která je přístupná více lidem. „Třeba razítkování 
se pracujícím líbilo,“ připomněl snad nejznámější 
scénu z filmu, kdy výpravčí v podání Josefa Somra 
potiskl krásný dívčí zadeček úředními razítky.

Humor je pro něj důležitý nejen v tvorbě, ale i v ži-
votě. Říká: „Bez humoru máte hrozně smutný život.“ 
To ostatně potvrzuje historka jednoho z režiséro-
vých přátel, který prožil mládí v koncentračním tá-
boře. Vždycky  prý tvrdil: „Nikdy jsme se tak nena-
smáli jako v tom lágru. Jinak se totiž nedalo přežít.“ 

Oscarový režirér harvartskému publiku mimo 
jiné prozradil, že ho mrzí, že dnes panuje ve fil-
movém průmyslu bezuzdnost. Úroveň dnešních 
filmů, v nichž převažují vulgarity a násilí, v něm 
vyvolává depresi. Podle českého režiséra řada 
lidí nabytou svobodu zneužívá. Vše je dovoleno, 
není třeba žádné odvahy. „Cenzuru musí mít ka-
ždý v sobě. Když prodáváte hračky, kterými se děti 
mohou zranit, tak vám to někdo zakáže. Ale když 
děláte filmy, na kterých se děti učí vraždám a cyni-
smu, tak na to žádná komise není,“ zlobí se Menzel.  
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A proto se hlásí k autocenzuře – on umělec, kte-
rý s cenzurou musel bojovat a jehož film Skři-
vánci na niti skončil v 70. letech minulého sto-
letí v trezoru. 

V průběhu besedy se dostalo i na vážná téma-
ta, jako například na situaci v Rusku. Pan Menzel 
k tomu dodal: „Neštěstím ruského národa je, že si 
s demokracií neumí poradit. V jeho tradici je být 
poddaným. Rusové vždy žili s tím, že nad nimi je car, 

že je zde třeba vládnout pevnou rukou. Ruští lidé 
jsou svou historií zvyklí se podřizovat – carovi, Stali-
novi a teď Putinovi.“ 

Jako jeho tvůrčí i životní krédo posluchači brali reži-
sérova slova na závěr: „Člověk má mít zodpovědnost 
i za to, co lidem do hlavy zasévá.“ Nezbývá než souhlasit.

Pavel: Byl jsem rád, že se podařilo pana Menzela 
do Harvartu nakonec přivést. Už jednou měl totiž 
do Znojma přijet - a to když v roce 2005 vznikla 
znojemská vysoká škola. Tehdy jsme měli přislíbeno, 
že oscarový režisér v Městském divadle ve Znojmě 
symbolicky filmovou klapkou „SVŠE 1. díl“ odstartuje 
fungování vysoké školy. Tenkrát to bohužel nevyšlo, 
ale nyní jsme si všechno vynahradili. Vzhledem 
k tomu, že spokojenost s večerem byla oboustranná 
(aspoň tak jsme to chápali z vyjádření pana režiséra), 
věříme, že by to nemuselo být poslední setkání 
ve Znojmě. 

Anna: Pan Menzel byl příjemně naladěný, když jsme 
si po besedě sedli kolem stolu. Čím mě dostal nejvíc? 
Když zavzpomínal na své působení v Divadle Járy 
Cimrmana. Málokdo si ho s ním asi už spojuje - a on 
přitom vystřihl dlouhý monolog o trpaslících, při 
kterém jsme se váleli smíchy. Jeho naopak pobavilo, 
když jsem reprodukovala zkušenost své sestry 
z gymnaziálních maturit. Když chtěla po studentovi 
větu z Rozmarného léta, která se stala klasickou, 
tak se radostně usmál a pravil: „A chčije a chčije...“ 
Ostatně i tohle je citace z Menzelova filmu, tak co!
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Naďa Konvalinková přijela potěšit vyprodaný klub 
Harvart v období, kdy se blížily Vánoce. Přišla žena 
s milým úsměvem a bez hvězdných manýr. A když 
dostala ještě před besedou otázku, jak se chystá 
na svátky, hned ožila. „Vánoce mám velmi ráda, ale 
vadí mi komerce, kdy obchody jsou narvané vánoč-
ním zbožím a já mám pocit, že se tím vytrácí to krás-
né a podstatné. Vždyť jde hlavně o to, aby spolu lidé 
pobyli s láskou.“ Podělila se i o nějaké recepty, na-
příklad v jejich rodině se připravuje takzvaný kapr 
po ďábelsku. Osolí ho, obalí v mouce a místo va-
jíčka se použije hořčice, do níž se přidá pepř a sůl. 
A na závěr se balí tradičně do strouhanky. 

Herečka ráda zavzpomínala i na své divadelní za-
čátky v plzeňském divadle. Hrála tam celou řadu 

krásných rolí, jako například Ofélii v Hamletovi 
nebo Markétku ve hře Urfaust. Ostatně sama říká: 
„Na mládí vždycky člověk vzpomíná nejraději“. Pu-
blikum pobavila historkou o tom, jak se v Plzni 
uvedla. Na první zkoušku se krásně nalíčila, nale-
pila řasy, aby všechny patřičně zaujala. Pan režisér 
to ovšem viděl jinak a zařval: „Konvalinková umejt! 
Koupili jsme do souboru naivku, ne k...u!“ 

Jak jinak, při besedě došlo i na to, jak se seznámila 
s dlouholetým životním partnerem Oldřichem Kai-
serem. Poznali se, když hrála v pražské inscenaci 
Mladý muž a bílá velryba. Zamilovali se do sebe 
a zůstali spolu pětadvacet let, i když vztah to byl 
prý hodně bouřlivý. S odstupem času říká, že dnes 
by si takové soužití asi hodně rozmyslela, protože 

Hlava plná nadějí a nohy na zemi

Naďa Konvalinková
Oblíbená herečka, která v mládí patřila mezi nejkrásnější české herečky a svůj pů-
vab si zachovala dodnes. Pro většinu diváků je synonymem nezdolného optimismu 
a úsměvu, její přátelé o ní říkají, že je sluníčko. Má smysl pro humor, ráda se směje 
a snaží se všechno brát z té veselejší stránky.

Ve filmu a televizi byla obsazována nejprve do rolí mladých, půvabných a někdy i trochu naiv
ních hrdinek. Postupně přešla k rolím maminek a zkušených, zralých ženských. Je známá 
například z filmů Adéla ještě nevečeřela nebo Líbáš jako bůh. Často bývá obsazována také  
v pohádkách. Od klasické Honza málem králem, ve které si ji většina diváků pamatuje 
jako prosté vesnické děvče, až po pohádky jako Lotrando a Zubejda nebo Šmankote, 
babičko, čaruj.
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ona byla pořád ta neuvěřitelně hodná a nekoneč-
ně chápavá. Pořád si naivně myslela, že bude lépe. 
Dnes už ale mají s bývalým manželem pohodový 
přátelský vztah a herečka vzpomíná hlavně na to 
dobré. Život s Oldřichem s humorem charakterizu-
je jako partnerství ve třech. Na mysli má samozřej-
mě herce Jiřího Lábuse, svého výborného kamará-
da, ale také recesistu, který na ni vymýšlel neustále 
různé žertíky a ona mu na ně dost dlouho skákala. 

Beseda by asi nebyla úplná, kdyby se nemluvilo 
také o hereččiných dietách. Naďa je proslulá tím, že 
vyzkoušela snad každou odtučňovací kúru. „S die-
tami jsem začínala už ve škole. Tenkrát jsem držela 
například vinnou dietu. To znamenalo dát si ráno, 
v poledne a večer jeden rohlík a k němu dvě deci vína. 
Bylo to šílené,“, smála se paní Naďa. V době, kdy na-
vštívila Harvart, hmotnost snižovala pod dozorem 
specialistů a výsledek byl znát – kila šla dolů. Jen si 
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povzdechla, že má trochu problém s pravidelným 
jídlem: „Nestíhám nakupovat a připravovat si jídlo 
podle jídelníčku, který jsem od odborníků dostala. 
Měla bych jíst šestkrát denně, a to je při mém časo-
vém vytížení trošku problém. Ale snažím se!“ V jed-
nom ji však harvartské publikum chápalo naprosto 
dokonale. V dietě má totiž povoleno jen jedno deci 
vína denně: „Tak jsem si to nastřádala. Jedno deci, 
to by mi snad ani nechutnalo,“ smála se paní Naďa.

Naďa Konvalinková zmínila i svoji práci pro nadaci 
Rozum a cit, jejíž patronkou je a která podporuje 
pěstounské rodiny. Nadace pomáhá nejen s finan-
cemi, ale také se zabezpečením různé pomoci pro 
rodiny s osvojenými dětmi z celé republiky. „Jsou 
děti, které vyrůstají mimo vlastní rodinu, a jsou 
náhradní rodiny, které jim vytvářejí nový domov. 
Naším posláním je všestranná podpora náhradní 
rodinné péče. Pracujeme na tom, aby pěstounské 
rodiny mohly v budoucnu úplně nahradit dětské do-
movy,“ vysvětluje herečka, která v dětském domo-
vě ve svých deseti letech strávila rok po rozvodu 
rodičů, a jak říká, ten rok byl hodně krutý. I na zá-
kladě této osobní zkušenosti se stala patronkou na-
dačního fondu. „Myslím, že člověku by nemělo stačit 
starat se jen sám o sebe a svoji rodinu. Prostě že by 
měl pomáhat i lidem kolem. Jenom se podívejte, ko-
lik je všude agresivity a násilí,“ dodala paní Naďa.

Paní Konvalinková hovořila také o svých zkuše-
nostech s reiki. Dokonce se pokusila divákům 

v Harvartu vysvětlit, co to reiki vlastně je. Že je to 
učení o energiích, o přeměně myšlení z negativního 
na pozitivní. Paní Naďa tvrdí, že když vyšle do ves-
míru pozitivní myšlenky, vrátí se jí to. „Třeba ráno 
si řeknu, že jsem zdravá, hubená, bohatá - a takhle 
to posílám do vesmíru. Jakmile ale řekneš, že tě bolí 
kolena, tak ti to ten vesmír hned pošle. Když člověk 
myslí pozitivně, hodně té negativity potlačí,“ vysvět-
lila přítomným herečka. 

Její recept na životní pohodu je jednoduchý. „Jíst, 
meditovat, milovat. A snažit se prožít každý den nej-
lépe, jak jen to jde.“ 

Její smích byl nakažlivý, ale ne bezstarostný. Nosí 
v sobě víc, než kdo tuší. I pár paradoxů. Je silná 
i křehká zároveň. Prostě člověk s nohama na zemi, 
ale s hlavou plnou snů a nadějí. 
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Pavel: Když jsme zvali Naďu Konvalinkovou 
do Harvartu, věděl jsem, že je to nejen výborná 
herečka, ale také, že hledá smysl života ve věcech mezi 
nebem a zemí. A i když určitě s některými věcmi, které 
se týkají vlivu pozitivního myšlení na život člověka, 
souhlasím, měl jsem přesto trochu obavu z toho, aby 
většina besedy nebyla přednáškou o duchovní energii 
apod. Ale to se nepotvrdilo. Byl to krásný, zajímavý 
a pro mnohé z přítomných i poučný večer, a to nejen 
v rámci oficiální části besedy, ale samozřejmě i po ní. 
Kdo měl zájem, mohl po skončení besedy přisednout 
ke stolku s paní Naďou a ještě dlouho si s ní povídat 
a diskutovat. 

V rámci večera zazněla i řada zajímavých myšlenek, 
jimiž kdyby se lidé řídili, bylo by na světě o něco lépe. 
Například když mluvila o přístupu k životu, o lidských 
vlastnostech, řekla mimo jiné, že nejhorší vlastnosti 
jsou nenávist a závist. Ty už napáchaly tolik zla, že by 
se o tom bohužel dalo mluvit dlouho. A že člověk se má 
naučit žít v míru nejen sám se sebou, ale i s druhými 
lidmi. Myslím, že nelze než souhlasit!

Anna: Hned po příjezdu se Naďa Konvalinková 
starala, kam si může uložit svůj vánoční dárek 
pro Jiřího Lábuse, který pořídila cestou. Koupila 
mu totiž specialitu – salám ze zvěřiny v prodejně 
v Pavlicích. A měla z něj radost. Celý večer byla moc 
milá a „normální“ v tom nejlepším slova smyslu. Bez 
rozpaků odpovídala na otázky svých obdivovatelek 
– a že byly někdy opravdu hodně všetečné. A hlavně se 
musí nechat, že je v ní pořád hodně z něžné Květušky, 
která závin „sama vinula“ a pak vzdychla nad svým 
Nickem: „Ach, vy muži!“
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Je jako to pírko v jejích vlasech

Barbora Hrzánová
Herečka a zpěvačka, dcera herce Jiřího Hrzána. Svými výraznými a osobitými výkony  
v divadle a ve filmu se však už dávno vymanila ze zjednodušujícího označení dcery 

slavného otce. Za roli postižené Johanky 
ve filmu Requiem pro panenku byla oce-
něna na mezinárodním filmovém festi-
valu v kanadském Torontu. Její životní 
rolí je ovšem Helenka Součková ze hry 
Hrdý Budžes. Za ni obdržela cenu Thálie. 
Po absolvování DAMU hrála v Národním 
divadle, odkud přešla do Divadla Na zá-
bradlí a v současnosti je bez stálého an-
gažmá a užívá si to. Kromě herectví se 
věnuje také zpěvu, vystupuje se svou ka-
pelou Condurango.

V Harvartu se začalo pěkně od začátku. Bára spon-
tánně vyprávěla o svém dětství, o tom, že vždycky 
chtěla být jako jiné holčičky. Ale geny slavného ta-
tínka a prarodičůherců se prostě nezapřely.

Samozřejmě došlo i na dnes již legendární před-
stavení Hrdý Budžes. Hraje v něm osmiletou 
školačku Helenu Součkovou v době normaliza-
ce – a je to její životní role. Přiznává, že se jí při 
zkoušení Budžese vracely vzpomínky na tuhle 
dobu a že spoustu věcí a situací ze svého dětství 
do hry zakomponovala. 
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Vtipně mluvila o soužití se svým mužem, hercem 
Radkem Holubem. Prý jim nemá cenu psát emai-
ly, zřídkakdy se do pošty podívají. Ani se svými 
známými moc nekomunikuje přes mail nebo do-
konce Facebook, upřednostňuje komunikaci z očí 
do očí. Jak říká, než trávit čas u počítače, to se radši 
s rodinou vydají na procházku do přírody. A klidně 
si tam hrají jako děti. Když jim připadá, že kraji-
na je třeba jako z románů Karla Maye, převtělí se 

do Vinne toua a Old Shatterhanda. A skvěle se při 
tom baví. Že je to pro Báru daleko důležitější než 
mít vygruntovaný byt, věřili všichni přítomní. Věři-
li jí i to, že život má být o radosti a že je na každém, 
aby se o to snažil.

Moc hezky vyprávěla Bára o svém tátovi. I když 
si ho zrovna moc neužila. Jeho bláznivé nápady ji 
ještě dnes rozesmějí. Lituje však, že s ním nestihla 
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probrat věci, na které byla v šestnácti (kdy zemřel) 
ještě moc mladá. Rodičovský vztah si ale teď užívá 
v opačném gardu. Syn Antonín miluje hudbu, hraje 
se svými vrstevníky v punkové kapele a v současné 
době i v mámině kapele Condurango. Matka a syn 
mají krásný vztah. To bylo jasné, když vzpomína-
la, jak byli spolu a s jeho kamarády v Paříži. Bára 
rozkvetla, když líčila, jak si našli útulnou hospůdku 
a užívali si dobrého vínka a jeden druhého. Ostat-
ně taky hned několikrát s úsměvem prohlásila, že 
peněz je vždycky dost na to, aby člověk poseděl 
v útulné kavárničce s přáteli. 

Diváci se zajímali o to, jestli jí po odchodu z an-
gažmá na volnou nohu nechybí existenční jistoty: 
„Když jsem opouštěla Zábradlí, brala jsem pět tisíc, 
Radek to krátce předtím dotáhl asi na tři. Měli jsme 
malé dítě, takže po odchodu z divadla nebylo ani 
na plínky. Nechci to nijak dramatizovat, ale už jsem 
byla domluvená s panem ředitelem Fejkem z praž-
ské zoo, že k němu půjdu pracovat. Že budu dělat 
pomocnou sílu. Paradoxně za vyšší plat, než jsem 
měla v divadle. Jak už to bývá, jen co jsem se tou 
myšlenkou začala zaobírat, začali se ozývat produ-
centi a režiséři – a najednou to šlo.“

A jestli ji baví hrát společně s manželem? Bára 
oceňuje, že si mohou vybírat, s kým budou pra-
covat: „Život je krátký, takže by byla škoda trávit 
čas s lidmi, se kterými nejsme rádi a vlastně s nimi 
vůbec nechceme být.“

Na začátku besedy padla otázka: Proč má hereč-
ka Bára Hrzánová barevné pírko připnuté ve svých 
vlasech? „Protože jsem Indián,“ zazněla stručná od-
pověď. Když milé posezení s vynikající, energickou, 
optimistickou herečkou skončilo, bylo to nad slunce 
jasné. Bára je totiž jako to pírko v jejích vlasech: pro-
stě jen v klidu existuje, bez příkras, bez zvláštních 
a zbytečných potřeb.

Pavel: Když jsme se s Robertem Tamchynou 
domlouvali, že přiveze do Harvartu Báru Hrzánovou, 
rád jsem souhlasil, ale popravdě jsem moc nevěděl, 
co od této besedy čekat. Už zájem o setkání s touto 
herečkou byl ale mimořádný. A ukázalo, že v Harvartu 
byla při její besedě velká pohoda a legrace. Věděl jsem 
sice, že poměrně často hraje v televizi v pohádkách, 
že hrála také doktorku Machovcovou v seriálu 
Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, ale přesto 
mě obrovský zájem o setkání s ní překvapil. Během 
několika dní byla beseda beznadějně vyprodána. A ti, 
kteří se do klubu dostali, zažili skvělý večer, na který 
budou určitě dlouho vzpomínat.
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Zdeněk: Já jsem do onoho dubnového večera vůbec 
netušil o Bářině hudební „kariéře“. Zpětně vůbec 
nechápu, jak mi něco takového mohlo uniknout. 
Bára vyprávěla o tom, jak byla ve své době velkou 
fanynkou Nerezu a zejména Zuzany Navarové, 
jak nevynechala žádný koncert a jak se nakonec 
se zbožňovanou Zuzanou skamarádily. V jednom 
z rozhovorů říká: „Já jsem Zuzanu jednou viděla 
zpívat a potom jsem dělala všechno pro to, aby se se 
mnou kamarádila. Jsem ve znamení býka, takže jsem 
dost vytrvalý člověk. Když si něco umanu, většinou 
to dojedu až do konce. A pro Zuzanu bylo výhodnější 
se se mnou kamarádit než mě tou tyčí pořád 
odstrkovat. Že jsem Zuzanu potkala a ona se takhle 
dlouho vydržela se mnou kamarádit, bylo velké 
štěstí v mém životě. Poznaly jsme se, když mi bylo 
takových devatenáct let. Já tenkrát viděla na Portě 
Nerez. Co šlo z té malé Zuzany za neuvěřitelný hlas 
a co z ní sálalo za energii, bylo něco tak jiného, něco 
tak zvláštního a hlavně nepochopitelného. Bylo to 
zjevení. Později jsem zjistila, že za vším dobrým, co 
mě v životě potkalo, nějakým způsobem vždycky 
vyčuhuje ta Zuzana.“ 

Já si ještě ten večer po besedě poslechl vše, co se dá 
na internetu od Báry zpěvačky a hudebnice najít, 
a druhý den jsem objednával cédéčko Conduranga. 
Naprosto jsem tomu propadl – zase slyším milovanou 
Zuzanu Navarovou, i když vzhledem k okolnostem 
prostřednictvím Báry Hrzánové.

Anna: Robert mi napsal, že bohužel nemůže s Bárou 
Hrzánovou tentokrát do Harvartu přijet. A že ona ví, 
že si s ní bude na jevišti povídat někdo jiný. Měla jsem 
docela trému, ale ta ze mě spadla hned na začátku. 
Přijel otevřený, čirý člověk. Vždycky jsem se ráda 
dívala na její ruce – všimněte si, jak jimi hraje! 
A tady jsem to měla z první ruky, nemohla jsem se 
na ně vynadívat. Druhý den jsem dostala esemesku 
od Roberta: „Psala mi Bára. Byl to krásný večer, 
světelný, úžasní lidé, vroucní, jako v bavlnce, musel 
jste škytat. Děkuju.“

Požádala jsem ji na závěr besedy, aby nám přehrála 
kousíček z Helenky Součkové, ale Bára rezolutně 
odmítla. Prý to nejde. I když má za sebou stovky 
repríz, vždycky si hru před představením zkouší celou. 
„Ale už dlouho jsem Budžese nehrála ve Znojmě,“ 
zažertovala. A to byla pravda. Co s tím? Slíbila 
jsem jí nápravu. A když pak v lednu 2016 publikum 
ve znojemském divadle stálo a aplaus neustával, 
v zákulisí jsme se objaly.
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Jak se vlastně podařilo Terezu do malého vyso-
koškolského klubu na besedu dostat? Začalo to 
při návštěvě herce Petra Kostky, který před ča-
sem v Harvartu besedoval. Protože se mu tu líbi-
lo, slíbil že se u své dcery přimluví. Ovšem – jako 
v minulosti již mnohokrát – i nyní pomohly hlav-
ně přesvědčovací schopnosti Roberta Tamchyny. 
Neopomněl přitom směrem k organizátorům po-
znamenat: „Tereza má ráda štrúdl a určitě by ji po-
těšilo, kdyby byl k mání i v Harvartu.“ To bylo samo-
zřejmě to nejmenší. Zadařilo se napéct a Tereze 
štrúdl moc chutnal. Několik kousků jsme jí zabalili 
i na cestu domů. 

Jako vždy se diváci v klubu dozvěděli i věci, které 
se běžně neví. Třeba že byly doby, kdy si Tereza ve-
dle hraní ještě přivydělávala jako servírka v praž-
ské restauraci U Bubeníčků. V této souvislosti se 
hezky rozpovídala i o svém tatínkovi, herci Petru 
Kostkovi, který si čas od času zašel do této hospody 
na oběd. A pak nechal sympatické servírce třeba 

Líbí se jí, když se druhý usmívá

Tereza Kostková
Tereza Kostková je nejen úspěšná divadelní a televizní herečka, ale také vyhlášená mo-
derátorka, bez které se neobejde například oblíbená taneční soutěž StarDance. Oslnila 
všechny přítomné nejenom svou krásou, ale i milým a příjemným vystupováním. Ještě 
dlouho po ukončení besedy stála v kroužku svých fanoušků a fanynek a žádná otázka pro 
ni nebyla nepřípustná.
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dvě stě korun spropitného. „Byl roztomilý,“ usmívá 
se ještě dnes dojatě Tereza. 

Řeč přišla samozřejmě také na moderování soutě-
že StarDance, kde po boku Marka Ebena projevuje 
svůj osobitý styl. A právě jeho osobnost rozhodla, 
že do toho půjde. Přiznala, že když dostala na Star-
Dance nabídku, chtěla nejprve odmítnout. Ale sleč-
na z televize naštěstí ještě stihla říci, že by to bylo 

s Markem Ebenem. Takže jen polkla a zeptala se, 
v kolik a kam má přijít. 

„Moc dobře si s Markem rozumíme,“ potvrdila slova, 
která diváci ve vysokoškolském klubu slyšeli před 
několika měsíci v opačném gardu. „Často se nám 
stává, že jeden vyřkne to, co měl druhý právě na ja-
zyku. Naše role jsou však zcela odlišné. Rozhodně 
spolu nesoutěžíme.“
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Přítomné diváky zajímaly Tereziny zkušenosti 
z natáčení televizních seriálů. Viděli ji přece v Po-
jišťovně štěstí, Ordinaci v růžové zahradě, Cestách 
domů, Obchoďáku a řadě dalších. Tereza vyzdvihla 
ty, u kterých herec dohlédne na konec, aby věděl, 
jak s postavou pracovat. „Nesnáším neprofesionální 
práci. Ať už jde o herce, střihače, skript,“ konstatova-
la herečka a připustila, že v narychlo spíchnutých 
seriálech se občas objeví nepřesnosti a šlendrián. 
Je to cena za spěch a nedostatek času.

 

Samozřejmě se vyznala ze své lásky k divadlu. „Di-
vadlo budu hrát, dokud mě to bude bavit. A že mě to 
baví opravdu moc. Včetně zájezdového života. Při-
náší i překvapivé momenty, se kterými se musí herec 
vyrovnat. Hlavně ale přímý kontakt s divákem. To 
je to, co miluji,“ říká herečka. Zmínila pochopitel-
ně představení Frankie & Johnny, ve kterém hraje 
s Alešem Hámou. „Je to krásný příběh o začátku jed-
né lásky. O tom, že i když už máte za sebou kus života 
a několik zklamání, pořád je naděje. Tato hra si mě 
získala jednak opravdovostí a nepokrytostí v oblasti 
lidské intimity, ale také humorem a závěrečnou na-
dějí. Jako rozený optimista to velice vítám.“ 

Pavel: Když jsme se s Terezou v klubu loučili, mile 
nás překvapila pozváním: „Pokud budete mít cestu 
do Prahy, ozvěte se a přijďte se na naše představení 
podívat. Vstupenky pošlu po Robertovi. Byli jsme 
tím pozváním potěšeni a samozřejmě jsme ho rádi 
využili a navštívili divadlo v Rytířské, kde zrovna 
Tereza hrála. Po představení jsme jí poslali SMS 
s poděkováním za krásný večer.

Anna: Za nějaký čas odehrála Tereza s Alešem 
v Městském divadle Znojmo hru, o které na besedě 
tak hezky mluvila. A Frankie & Johnny v jejich 
podání byl herecký koncert. Sympatické bylo, že si 
po představení neodpustili sklenku vychlazeného 
dobrého znojemského vína. Ostatně to my na jižní 
Moravě máme rádi.
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Je dobře, že některé věci se nemění

Michal Viewegh a Martin Reiner
Michal Viewegh je jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů, který se může pochlubit 
tím, že se už prodalo více než jeden a půl milionu jeho knih. Čtenáři si jeho styl oblíbili 
tak, že svému autorovi zůstali věrní i poté, co se na čas odmlčel kvůli vážné nemoci. Dnes 
už je spisovatel a scénárista Michal Viewegh zpět. Do Harvartu se vrátil po třech letech, 
a to v době, která se dala označit jako rekonvalescenční. Doprovázel ho – jako ostatně 
vždy – jeho kamarád a dvorní nakladatel Martin Reiner.
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Když byl Michal Viewegh v Harvartu naposled, 
bylo to pár dnů poté, co absolvoval svůj první ma-
ratón. Právě oslavil životní jubileum a tenkrát mu 
všichni přítomní vesele tvrdili, že i padesátníci 
mají naději, že radosti života ještě nekončí. Bohu-
žel, za pár měsíců (v prosinci 2012) prožil spiso-
vatel klinickou smrt, praskla mu aorta. Vzhledem 
k tomu, že si Michal během předchozích návštěv 
ve Znojmě našel řadu známých a kamarádů, poslali 
jsme mu za všechny vzkaz: „Víme, Michale, že nám 
se to dobře říká, ale myslíme to upřímně: jsi silnej 
chlap a zvládneš to. Drž se a na shledanou zase brzy 
v Harvartu!“ 

Jsme rádi, že se naše přání splnilo. Objevil se dva 
a půl roku po osudové příhodě. Ještě to sice nebyl 
ten Michal, na kterého jsme byli v minulosti zvyklí, 
ale bylo zřejmé, že to nejhorší má za sebou a že už 
teď půjde všechno jen k lepšímu.

Jak je jeho zvykem, nejdříve přečetl povídku ze 
své tehdy čerstvé knížky s vše vypovídajícím ná-
zvem Zpátky ve hře. Jde o soubor povídek, které 
jsou v některých částech autobiografické a jejichž 
hlavním tématem je partnerské soužití. Předsta-
vuje v nich životní momenty, jako jsou manželský 
stereotyp, nevěra nebo rozvod. Michal přiznal, že 
napsání této knížky ho stálo velké úsilí: „Kniha ne-
patří rozsahem k největším, ale vzhledem k tomu, že 
napsat dvě tři stránky denně pro mě není tak úplně 
jednoduché jako dřív, se to dá tolerovat. Seděl jsem 
pět hodin v pracovně a výsledkem byla půlstránka 

nebo stránka, což bylo dost depresivní období. Po-
chyboval jsem, zda ještě vůbec někdy budu psát. Na-
štěstí jsem to těmito povídkami prolomil, znovu se 
nakopl a napsal román. Proto je pro mě tak důležité, 
že ta knížka vůbec vznikla.“ 
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Po autorském čtení přišla první divácká otázka: 
„Jak se cítíte?“ Odpověděl: „Není to ono, ale mír-
né pokroky musím připustit. Jezdím už autem, což 
jsem si před rokem nedokázal představit. Pamatuji 
si o něco víc. Ta paměť není zdaleka dokonalá. Za-
čínám pomalu psát. Některé problémy ale přetrvá-
vají. V nadsázce jsem někde řekl, že jsem se změnil 
ve svou vlastní babičku. Dobře si vzpomínám, jak 
hledala peněženku, brýle, klíče. To já dnes dělám 
běžně, a to je mi o dvacet let méně.“

Na dotaz, jestli se třeba nechystá napsat detektiv-
ku, jak je teď v módě, odpověděl: „Rád bych. Ostat-
ně detektivky celý život čtu. Jen nevím, jestli bych 
to už teď zvládl,“ připustil Michal Viewegh. Na což 
Martin Reiner žertovně zareagoval: „To by byla prv-
ní detektivka, kdy si sám autor nebude pamatovat, 
kdo je vrah!“

Právě v období, kdy byl Michal Viewegh ve Znojmě, 
začal bulvár rozebírat údajný rozpad jeho manželství. 
Když na to přišla řeč v Harvartu, už mimo oficiální část 
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besedy, Michal to okomentoval: „Všichni známe to 
Plzákovo zatloukat, zatloukat, zatloukat – a jenom 
idiot se tím neřídí. Jenže já jsem v důsledku své nemo-
ci asi přišel o schopnost taktizovat nebo lhát.“ A tak 
prý při jedné emotivní debatě neplánovaně přiznal 
manželce nevěru, což podle něj přispělo ke krachu 
manželství. Věříme, že zvládne i tuto životní situa-
ci, i když, jak většina rozvedených přiznává, rozvod 
je největší životní prohra. 

I tentokrát přijel Michal v doprovodu Martina Rei
nera. Řada návštěvníků si možná vůbec neuvědo-
mila, že to není jenom Michalův kamarád a nakla-
datel, ale že je hlavně aktuálně velice oceňovaným 
českým autorem, který právě v době, kdy přijeli 
do Znojma, obdržel cenu Magnesia Litera Kniha 
roku za svoje dílo Básník – Román o Ivanu Blat-
ném. Martin Reiner dokázal opravdu čtivě zmapo-
vat kontroverzní život a tvorbu básníka. Třicet let 
pátral, aby složil příběh člověka, který byl pro ně-
které géniem, pro jiné bláznem. Je to šestisetstrán-
kový životopisný román hodný obdivu.

Martin taky k práci přistupoval s obdivuhodnou 
pečlivostí. Vzpomínal v Harvartu například na to, 
že Ivan Blatný kdysi spolu s Jiřím Ortenem sepsali 
povídku, v níž vylíčili milostné dobrodružství jed-
noho horkého léta. Martin Reiner nepolevil, dokud 
nevypátral jednu z protagonistek této eskapády. Jis-
těže už byla v dosti pokročilém věku. K romanci se 
nicméně zasněně doznala, podotkla ovšem, že došlo 
nanejvýš na polibky. V knize zabere tato příhoda 

v podstatě pár řádek, ale spisovatel obětoval hod-
ně času, aby si ji ověřil. 

Při poslední návštěvě dostal Martin daleko více 
prostoru než při minulých besedách v Harvartu. 
Dílem proto, že diváci zaslouženě oceňovali jeho 
spisovatelské umění, dílem proto, že Michal kvůli 
svému zdravotního hendikepu ještě nebyl tak ho-
vorný jako dříve. 

Pánové M+M navštívili vysokoškolský klub již po-
čtvrté a věříme, že to nebylo naposled – a to nejen 
proto, aby nám řekli, jak se jim spisovatelsky daří.

Anna: Jak ho tak v současné době sledujeme, už se 
mu vrací jeho síla. Bát se o něj určitě netřeba. Osobně 
mu přeji, aby se mu splnilo přání, o kterém jsme spolu 
před lety mluvili. Tehdy se teprve chystal na svůj první 
filmový scénář a prozradil mi, že by rád napsal něco 
jako Lásku nebeskou. Takže se pořád těším... Osobně 
ráda vzpomínám na rozhovor s Martinem Reinerem. 
Byl bezprostřední a vstřícný. Škoda, že jsem jeho 
román o básníku Ivanu Blatném četla až po tomto 
setkání. Alespoň dodatečně bych tedy autorovi chtěla 
vyseknout poklonu.

Pavel: Asi půl roku po besedě v Harvartu vyšla 
Michalovi knížka Biomanžel. Jak čtenáři, tak kritika 
se shodla, že je to ten Viewegh, na kterého jsou lidé 
zvyklí, že autor jazykově i stylisticky navazuje tam, 
kde skončil ve svých nejlepších dílech. Jsem rád, že 
Michal svůj boj nevzdal, že se dokázal vrátit zpět 
na výsluní. Že je znovu radost jeho knížky číst.
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Jan Šťastný v Harvartu působil skromným, tichým, 
až plachým dojmem. Jeho vystoupení nepůsobilo 
rozhodně jako připravená show, spíš jako upřímná 
zpověď. A to harvartští diváci oceňují víc než ně-
jakou prvoplánovou legraci. O svém životě a práci 
mluvil tento host nezvykle otevřeně. Ostatně to, co 
řekl před besedou na soukromé večeři, zopakoval 
bez váhání i před publikem. A bylo jedno, jestli se 
to týká herecké práce, nebo jeho soukromí. 

Je samozřejmé, že řeč se točila zejména kolem 
jeho seriálových rolí. Diváky zajímalo, zda ho ta-
hle práce baví, nebo ji bere hlavně jako zdroj ob-
živy. Možná mnohé překvapilo, když Jan Šťastný 
připustil, že svou roli tu hraje obojí. Vzhledem 

Ten, který umí být dvakrát šťastný

Jan Šťastný
Jeden z nejznámějších herců současnosti, který svou popularitu získal i díky rolím  
v televizních seriálech. Počínaje rolí ambiciózního ředitele v seriálu Pojišťovna štěstí přes 
doktora Fryntu v Ordinaci v růžové zahradě 2 až po roztržitého chemikáře v Gymplu. 

Základem jeho profese je ale samozřejmě divadlo – působil nebo působí na jevištích nej-
prestižnějších českých divadelních scén. Již jako student hostoval v Národním divadle, 
kde hrál až do začátku devadesátých let. Odtud odešel do Divadla na Vinohradech, kde 
hraje dodnes. 

Kromě televize a divadla se věnuje také dabingu – svůj sametový hlas propůjčil 
řadě zahraničních herců, dabuje například Antnonia Banderase nebo seriál Kri-
minálka Las Vegas.
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nakonec zemře: „Moje postava, tedy doktor Frynta, 
měla onemocnět a byla jí napsána nějaká diagnóza. 
Plánovalo se, že se s tou nemocí bude prát a že s tím 
bude dál pracovat. Bohužel až v okamžiku, kdy už 
bylo všechno v pohybu, se zjistilo, že tahle konkrétní 
diagnóza se prostě nedá přežít. Takže Frynta zemřel 
tak trochu zbytečně. V žádném případě jsem konec 
v Ordinaci neplánoval, nechtěl jsem odejít, jak se 
spekulovalo, já měl ten seriál moc rád.“

Ostatně lékařství je profese, které si Jan Šťastný 
velmi váží a kterou chtěl vždycky dělat. Poté, co 
složil zkoušky na DAMU, však bylo rozhodnuto, 
že se bude věnovat herectví. K medicíně měl vždy 
hodně blízko, protože jeho maminka i jeho první 
žena jsou lékařky. Mezi doktory si našel spoustu 
kamarádů a k lékařům obecně má velkou úctu.

Jan Šťastný na sebe prozradil, že je vášnivý motor-
kář a že se rád prohání v černé kůži na své osmi-
stovce Suzuki. Říká, že si tím dokonale vyčistí hla-
vu a odpočine. Jeho první žena nejprve tohle hobby 
rázně odmítala s argumentem, že motorkáři jsou 
pouze dárci orgánů. Ale časem se dala přemluvit 
a herec od ní dokonce dostal motorku jako dárek 
ke čtyřicátinám. A jeho druhá žena s ním jeho lás-
ku k jízdě na dvou kolech rovnou sdílí. 

Kromě motorek má Jan Šťastný také slabost 
pro dobré víno. Což jsme ocenili a – jak jinak 
– po skončení besedy jsme mu dali okoštovat 

k tomu, že divadlem se u nás uživit nedá, tak je to 
dobrý a spolehlivý výdělek. Nepřidal se však k ně-
kterým ze svých kolegů, když zdůraznil, že seriálo-
vou prací rozhodně nepohrdá. 

Zejména ženskou část publika zajímalo, jestli ho 
mrzelo, když zjistil, že jeho postava v Ordinaci 
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sklenku dobrého znojemského. A podle jeho reak-
cí jsme vybrali dobře, víno opravdu chutnalo.

Vzhledem k tomu, že jeho druhá žena je o dvacet 
let mladší a vychovávají spolu čtyřletého Ondráš-
ka, došlo i na otázky, které se týkaly soukromí. Při 
pohledu na spokojeného herce nezbylo než věřit, 
že díky mladé ženě a dítěti nemá prostě čas na kri-
zi středního věku a že se pořád cítí jako v pětadva-

ceti. Ostatně má přece podobné radosti a staros-
ti jako tehdy. Potvrdil, že je za to rád a že určitě 
nečeká doma na důchod. A dodal: „Někdo je starej 
ve dvaceti a někdo je v padesáti pořád mladej. Nedá 
se to porovnávat, věkový rozdíl mi problém opravdu 
nedělá.“

Jak jinak – ve vysokoškolském klubu musel herec 
promluvit i o své zkušenosti pedagoga na DAMU. 
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Sympaticky konstatoval, že jediné, co ho odlišuje 
od jeho hereckých žáků, je to, že má více zkušenos-
tí. Publikum mu věřilo, když se přiznal, že je nerad 
v roli autority, že chce vystupovat jako spolupra-
covník. To, že mladším kolegům může předat své 
zkušenosti a oni je pak předvedou na jevišti, mu 
dělá radost.

Diváci z Harvartu odcházeli s pocitem, že přijme-
ní našeho hosta je více než výstižné. A tak sym-
patickému herci nezbývá než popřát, aby byl dál 
hodně ŠŤASTNÝ.

Zdeněk: Zrovna večer s Janem Šťastným byl 
jedním asi ze dvou za těch deset let, kterých jsem 
se nemohl zúčastnit. Takže alespoň dodám, že 
o focení se tentokrát postaral tatínek kolegyně 
Leny pan Libor Dvořák.

Anna: Klid, pohoda, vstřícnost – to všechno mě 
napadá, když si vzpomenu na posezení s tímto 
hercem. Žádná otázka mu nebyla moc hloupá nebo 
jednoduchá. Ke všem byl vlídný, nikoho neodbyl. 
O své práci mluvil střízlivě a přitom s láskou. Nedělal 
ze sebe hvězdu, která si vybírá ze všech nabídek jen 
ty, které jí cele konvenují. Zaujalo mě, když přiznal, 
že český píseček je na takový přístup až moc malý. 
Že po dvou odmítnutých nabídkách už nemusí ta 
třetí přijít...
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V Harvartu bylo narváno. Není divu, vždyť přijel 
oblíbený divadelní a filmový herec, ikona Národ-
ního divadla, bývalý prezident Herecké asociace, 
která uděluje prestižní ceny Thálie. Diváci se těšili 
na herce z generace, která českému divadelnímu 
umění dodnes dává punc výjimečnosti. 

Přítomní se těšili na jeho povídání o filmových ro-
lích, ať už v komedii století, nebo ve filmu Černí 
baroni, kde ztvárnil nezapomenutelnou postavu 
generála. Většina diváků si vybavuje řadu hlášek 
z obou filmů, patří bezesporu mezi ty legendární. 
Kdo by neznal například scénu z ´Baronů´, v níž 
Václav Postránecký jako generál přijíždí na kon-
trolu do kasáren a hlášení mu podává Pavel Lan-
dovský:

„Súdruh minister, major Haluška! Dovolte mi…!“ 
„Já nejsem žádný ministr! Vy soudruhu neznáte ani 
svého nejvyššího představeného!“ 
„Prepáčtě Herr…, pán velkomož…!“ 
„Co?!“ 

Rytíř vína a humoru

Václav Postránecký
Herec, dabér, režisér. Nositel Ceny Thálie za mimořádný divadelní herecký výkon. 
Ale také skvělý vypravěč a moderátor. Výčet jeho divadelních rolí by byl velmi dlou-
hý, stejně jako výčet rolí televizních a filmových. A stejně si ho většina diváků nejvíc 
ztotožňuje s jeho rolí v legendárním rodinném filmu S tebou mě baví svět, kde si 
zahrál dirigenta Michala. 
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„Izvinítě továryšč geněral…!“ 
„Co?!“ 
„Prepáčtě, Herr…, súdruh…, pan generál, som z toho 
volajaký zmetěný.“ 
„To vidím! Pokračujte v hlášení.“ 
„Po dobu mojej služby se nič zvláštného něstalo…!“ 
„Ale stane se! Ale stane se a vám z toho, soudruhu 
majore, veselo nebude!“

Vystoupení pana Postráneckého se ovšem od vět-
šiny předchozích setkání v Harvartu trochu lišilo. 
Nebyla to ta klasická beseda, během které by si di-
váci s hostem mohli povídat o věcech, které je zají-
mají. Což však neznamená, že by nedostali příleži-
tost nahlédnout do hercova nitra. Významný herec 
a zkušený moderátor přivezl do klubu zábavný po-
řad, ve kterém nabídl divákům dvě hodiny skvělé 
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zábavy. Vyprávěl historky z natáčení, perličky z di-
vadelního zákulisí, podělil se o zkušenosti herecké 
i životní. Na svých četných štacích se totiž setkal 
s mnoha velikány českých jevišť i filmů, které na-
víc umí velice dobře imitovat. Vždy ale s pokorou 
a uznáním.

Kromě tradičních „historek z natáčení“ dostali 
harvartští diváci navrch i lekci z teorie herectví. 
Což bylo poučné i zábavné zároveň. V jednu chvíli 
se ale celý sál pěkně vylekal. Zdálo se, že se Mistr 
kácí k zemi. Omyl. Jen názorně (a velmi přesvěd-
čivě) předváděl, jak se na prknech, jež znamenají 
svět, herec hroutí k zemi. 

Samozřejmě na přetřes přišly i některé seriály. 
Hlavně Vinaři, ty se přece jen znojemských divá-
ků dotkly víc než Doktoři z Počátků. Herec prozra-
dil, proč se druhá řada seriálu Vinaři tak podivně 
přestěhovala z jižní Moravy do Čech. „Všechno je 
to o penězích. Tady to bylo trochu z ruky, produkce 
ušetří, když točíme blíž ku Praze.“ Pan Postránecký 
také přiznal, že už tolik nepije červené víno – pře-
sedlal na bílé, aby se mu stále nepředhazovalo, že 
si dopřává mléko starců. A před archivním vínem 
dává přednost mladému, svěžímu. Jak to vysvět-
luje? „Podle mého přítele-vinaře je to v pořádku. 
Pít archivy je podle něj jako vzít si mladou nevěstu 
a pak ji na pár let odložit, aby se uležela,“ usmíval se 
host, který se může chlubit titulem Rytíř vína, což 
je ocenění velmi prestižní.

Bohužel na podrobnější povídání o komedii S tebou 
mě baví svět nebo na to, jak daboval Dustina Hoff-
manna ve filmu Tootsie se už při besedě v Harvar-
tu nedostalo. Tak snad příště, pane Postránecký.
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Trvalo téměř rok, než se nám podařilo najít obou-
stranně vhodný termín, ve kterém by se mohla 
uskutečnit beseda v Harvartu. Ale snaha byla ko-
runována úspěchem. Jak známo, doktora Šmoldase 
objevila pro širokou veřejnost již před lety Halina 
Pawlovská, která ho pozvala jako hosta do svého 
pořadu Banánové rybičky. A národ se divil, kde se 
ten pán, který se na první pohled vyjadřuje jako 
suchar, vlastně vzal. Svými glosami si ovšem v prů-
běhu let získal spoustu lidí. 

Ivo Šmoldas je tak trochu přírodní úkaz. Jak tvrdí, 
všechno dělá pomalu, což by jeho typicky loudavá 
řeč jen potvrzovala. Věřit se mu dá i to, že nikdy 
neměl rád tělesnou výchovu, neboť je velmi těž-
ké si ho představit, že by snad byl ochoten popo-
běhnout, aby byl v cíli dřív než ostatní. „Nesnášel 
jsem cvičební nářadí. Třeba taková tyč na šplhání, 
nebo dokonce lano! Dostal jsem čtyřku z tělocviku, 
když jsem odmítl podniknout potupný výlet směrem 

Moudrý pán s veselou jiskrou v oku

Ivo Šmoldas
Ivo Šmoldas je nejen uznávaný filosof, ale také básník a překladatel. Do širšího divác-
kého povědomí se dostal hlavně jako moderátor a glosátor s pohotovými a vtipnými re-
akcemi. Je navíc i oblíbeným hostem v různých televizních show a zábavných pořadech. 
Jeho charakteristický hlas je slyšet i v rádiu. Vždycky má co říct, přičemž jeho zvláštní, 
pomalá dikce je nezaměnitelná. Proslavil ho jeho suchý humor a bonmoty pronášené 
s vážnou tváří.
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vzhůru. Ostatně ptal jsem se spolužáků, cože je tam 
nahoře tak zajímavého? Prý jenom prach. Ten si 
ale přece můžu pohodlně obstarat dole, proto se 
nemusím nikam trmácet,“ tvrdil v Harvartu s váž-
nou tváří. 

Pan Šmoldas patří k těm obyvatelům Prahy, kteří 
stále více svého času prožívají na chalupách. Poří-
dili si s manželkou staveníčko ve vesnici, kde prý 

není ani prodejna, ani hospoda. A protože nikdy 
neví, kdy bude muset vyjet pro něco potřebného 
do města, musí být stále ve střehu a nemůže si prý 
dát ani panáka. I když si údajně dříve s alkoholem 
docela rozuměl, tímto má tuhle otázku vyřešenou. 

Chalupu prý koupil před lety nedaleko Temelína, 
takže se rekreuje v energeticky výživném kraji. Za-
ujalo ho, co všechno se dá na atomovou katedrálu 
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svést. Když hodně prší, je to kvůli elektrárně – při-
tahuje mraky. Když je hodně sucho, je to kvůli elek-
trárně – rozhání mraky. Jinak si však život na ves-
nici pochvaluje. Chalupu renovuje už pěkných pár 
let. Řemeslníci jsou tu šikovní a ochotní a své slovo 
drží: „Jen už vím, že ohlásí-li svůj příchod na středu, 
věru to neznamená hned tu příští,“ stoicky konsta-
tuje zkušený chalupář. 

Na chalupu si manželé Šmolasovi berou vždycky 
i své kočky, které bohužel nemají rády cestování. 

„S manželkou balíme v Praze velmi potajmu, vůbec 
přitom nemluvíme. A ony to přece poznají, zalezou 
a já je musím dolovat ven – což je můj jediný sportu 
se podobající pohyb. Pak nám to ale po cestě spočí-
tají. Nejdřív zvracívaly, teď už i blejou...“ postěžoval 
si chovatel. 

Pan Šmoldas jako glosátor zpravidla reaguje na to, 
co odposlechl. A vtipně dodává: „Čím blbější řeč, tím 
pro glosátora lépe. Zásobuje mě dost politická scéna, 
jako občan jsem zděšen, jako glosátor nadšen.“ 
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Pavel: Osobně jsem se nemohl besedy zúčastnit, 
protože jsem měl v Praze důležité služební jednání. 
O to víc mě překvapilo, že den po besedě mi osobně 
zavolal pan Šmoldas a poděkoval za ubytování 
v našem penzionu a pochválil, jak se mu líbilo nejen 
v klubu, ale vůbec ve Znojmě, když si ho před besedou 
mohl prohlédnout. Musím říct, že takové osobní 
poděkování vystupujících umělců není rozhodně 
běžné a že mě potěšilo. Využil jsem tohoto telefonátu 
a zeptal jsem se pana Šmoldase, zda bych mu 
mohl někdy zase zavolat a domluvit novou besedu. 
Odpověděl jeho typickým humorem: „Pokud se toho 
dožiju, rád přijedu.“ 

Anna: Pan Šmoldas hraje taky divadlo. Ve hře Liga 
proti nevěře je mu partnerkou i Michaela Kuklová. 
Rozesmálo mě, když poznamenal, že právě ona mu 
prozradila sladké tajemství, že to, co se odehrává 
na jevišti, je předem domluvené.

Zdeněk: Chalupáře Šmoldase vždy velice potěší, když 
sežene v okolních chalupách staré krámy, ze kterých 
dělá „noblesu“. Rád přetváří staré věci na nové a pak 
je vydává za vzácnost. To prý jeho údajné lakotě velmi 
konvenuje. – Kdo by to do spisovatele, moderátora, 
ale už i divadelního a filmového herce řekl?
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Mnozí návštěvníci, kteří přišli do Harvartu na be-
sedu s Marianem Jelínkem, byli zvědaví na zajíma-
vosti ze života hokejové legendy Jaromíra Jágra. 
Bylo to logické, protože host, který před nimi stál, 
prožil deset let po boku české hokejové mega-
star. Tito diváci možná byli trochu zklamaní. Hned 
na začátku besedy se totiž dozvěděli, že o Jágrovi, 
jeho úspěších ani o jeho láskách se mluvit nebu-
de. Což ovšem neznamená, že by se tématu „Jarda“ 
jeho bývalý kouč úplně vyhýbal. To by ostatně ani 
nebylo možné, když uvážíme, o čem byla řeč.

Marian Jelínek totiž hovořil o otázkách výkonu 
a motivace. Dle jeho názoru je třeba si stanovit cíl 
i způsob, jak se k němu dostat. Pokud jde o motiva-
ci, je podle autora řady knih zásadní otázka, jestli 
člověka baví cíl, nebo samotná činnost. Musí prostě 

Proč je třeba opouštět komfortní zónu

Marian Jelínek
Úspěšný hokejový trenér, který v roce 2005 s reprezentačním týmem zvítězil na mistrovství 
světa a dvakrát dovedl hokejovou Spartu k extraligovému titulu. Dlouhá léta spolupracoval  
s nejlepším českým hokejistou Jaromírem Jágrem, byl jeho osobním trenérem a spolu 
s ním založil firmu Jágr Team. 

Marian Jelínek, v době besedy působící jako asistent trenéra v extraligové Mladé Bole-
slavi, je v českém hokeji zvláštní úkaz. Léta se totiž zabývá také sportovní psychologií 
a mentálním tréninkem, má doktorát z filozofie. Působí jako kouč, který přednáší a vede 
různé workshopy. Postupy z trenérské kariéry úspěšně přenáší i do dalších oblastí života. 
Je autorem řady odborných publikací o lidském těle, o jeho tréninku a možnostech. 
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činnost, kterou dělá – a kterou chce dělat co nejlé-
pe – hlavně milovat. Peníze a obdiv okolí jsou sa-
mozřejmě velkou pobídkou, ale hlavní je vždycky 
chtít. Harvartští diváci se samozřejmě zajímali o to, 
jak to má česká hokejová hvězda. Hokej je pro něj 
prý vším, chce být víc než dobrý, neustále se touží 
zdokonalovat. „Někdy mě budil v noci a nutil mě, 

abychom šli do posilovny trénovat, protože zrovna 
přišel na to, co potřebuje zlepšit,“ vzpomínal kouč. 

V průběhu besedy často používal pojem „cílový fe-
ťák“. Podle Mariana Jelínka je to člověk, který dělá 
určitý proces jen z důvodu dosažení daného cíle. 
Chce za každou cenu vyhrát. Na jedné straně to zní 
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hezky, ale na straně druhé ho to nutí dělat eticky 
problematické věci, třeba dopovat, protože takový 
člověk chce cíle dosáhnout za každou cenu. Marian 
Jelínek říká: „Mám rád lidi, kteří si stanovují vysoké 
cíle, ale jen pod tou podmínkou, že milují také ces-
tu, která vede k tomuto cíli.“ A dodává: „Pro koho 
je hokej dřina, vybral si špatné povolání. Například 
Jaromír Jágr má k hokeji neskutečný emoční vztah, 
pro něj znamená nejen zápas, ale i trénink sebere-
alizaci. A díky tomu dělá hokej jinak. Seberealizace 
totiž energii nestojí, ale dodává“.

V této souvislosti 
Marian Jelínek sym-
paticky komentoval, 
že se mu nelíbí, když 
se po dětech příliš 
brzy chtějí výkony. 
Podle jeho slov totiž 
musí mít nejdříve 
rády sport jako ta-
kový a z toho se pak 
rodí i výkony. 

Náš host se také sna-
žil publiku vysvět-
lit, že o tom, jak má 
sportovec vypadat 
fyzicky, trenéři vědí 
hodně. Ale na to, jaké 
má mít v různých 
fázích sportovního 

výkonu mentální nastavení, už nikdo přesně od-
povědět nedokáže. „Pokud všechno dobře funguje, 
dostává se sportovec do stavu takzvané zóny, kdy je 
schopen podat maximální výkon. Jak přesně se ale 
k němu dopracovat, je tak trochu tajemství.“ Jelí-
nek to ilustroval třeba situací, v níž se hokejovému 
týmu povede po špatném vývoji zápasu dát kon-
taktní gól. A i když už hráč objektivně jeví známky 
únavy, má pak najednou energie na rozdávání, po-
sunutý práh bolesti a je extrémně zaujatý. Racio-
nální myšlení je v tomto stavu vyblokované.
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Pavel: Byl to pro Harvart naprosto netypický 
večer, který by možná svým tématem 
a pojetím spíše zapadal do prostředí 
vysokoškolské posluchárny. Celou 
přednáškou Mariana Jelínka se prolínalo, že 
pokud chce člověk něčeho dosáhnout, je třeba 
vystoupit z tzv. komfortní zóny a změnit 
energii chtění v energii záměru. Neumím to 
takto posoudit, ale určitě souhlasím s tím, že 
psychika hraje dneska ve sportu obrovskou 
roli. Dokonce se říká, že třeba takový Roger 
Federer není jeden z nejlepších tenistů 
světa jenom proto, že má nejlepší údery, ale 
i proto že umí zahrát výborně například 
i za stavu 15:40, kdy je pod tlakem. Proto je 
v současném vrcholovém sportu třeba mít 
kromě trenéra, který má na starosti více 
méně fyzickou přípravu, také mentálního 
kouče, který pracuje s psychikou sportovce. 

Anna: Lidé ten večer odcházeli z Harvartu 
v jiné náladě než obvykle. Nekonalo se žádné 
show, vyslechli si vlastně přednášku o tom, 
jak žijeme a kam směřujeme. Někteří se ale 
určitě zamysleli nad tím, zda je opravdu 
třeba, abychom se donutili vystupovat ze své 
komfortní zóny blahobytu a pohodlí – a pak 
se třeba víc hýbali nebo zdravěji jedli. Já 
jsem o tom tedy přemýšlela. Výsledek zatím 
nic moc J.
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I když moc nechybělo, aby Jakub vůbec nedorazil. 
I tak to totiž bylo na druhý pokus. Robert to vysvět-
luje následovně: „Když jsme měnili termín besedy 
kvůli jeho pracovním povinnostem poprvé, bylo to 
nepříjemné, ale dalo se to ještě ustát. Když mi řekl 
i podruhé, že má natáčení a je tedy třeba odložit ná-
vštěvu Znojma, odpověděl jsem mu, že si snad dělá 
legraci a že to prostě neexistuje.“ A Jakub reagoval 
po svém: „No, tak jsem to zkusil!“ 

Účastníci besedy by zřejmě potvrdili, že rozpoznat, 
kdy Jakub Kohák mluví vážně a kdy si dělá legraci, 
je téměř nemožné. Žertoval pořád, jeho odpovědi 
byly svérazné, nesmírně pohotové a hlavně vtipné. 
Nemuseli jste mu věřit vůbec nic, mohli jste o všech 

Je ho všude vlídně plno 

Jakub Kohák
Jakub Kohák je vynikající režisér televizních reklam, za které získal ocenění nejen v Če-
chách, ale i ve světě. Je známý jako herec, ale i jako vtipný glosátor a porotce populární 
soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Jakub Kohák je prostě právě v kurzu. To by tedy 

bylo, aby nezavítal i do Harvartu. Přivezl 
ho s sebou samozřejmě Robert Tamchy-
na. Což je normální, Robert přece přive-
zl do Znojma nejednu osobnost. Ale tohle 
bylo přece jen trochu jiné: oni totiž tihle 
dva pánové spolu bydlívali v jednom domě 
v Žitné ulici v Praze.
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jeho hláškách pochybovat, ale stejně všechny na-
konec skvěle pobavil. 

I o své práci mluvil s nadsázkou. Sám sebe ozna-
čuje za zevlouna, kterému se prostě daří. Když ale 
vážně vzpomínal na studentská léta a pak na své 
profesní počátky, bylo jasné, že štěstí opravdu pře-
je těm pilným a připraveným. Původně chtěl být 
herec, ale na DAMU ho nevzali. A jak zároveň dodá-
vá, na FAMU se dostal až napotřetí. Jeho originál-
ních výtvorů si nemohlo okolí nevšimnout. 

Jakub je fotbalista tělem i duší  a jak se skromností 
sobě vlastní dodává, je fotbalista více než nadprů-
měrný. Je fotbalem tak posedlý, že svému synovi 
dal jméno Zlatan podle známého fotbalisty Ibrahi-
moviče. Původně ovšem plánoval, že to bude Zla-
tan Lionel, kvůli babičkám ale musel zrušit Lionela 
a nahradit ho Janem. Syn se tedy jmenuje Zlatan 
Jan Kohák.

Je také předsedou Újezdské fotbalové asociace 
(UFA). Mají i vlastní soutěž o nejlepšího hráče. 
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A kdo myslíte, že jím je? Samozřejmě Jakub Kohák. 
Přitom hodnocení je tu poměrně svérázné: 4 body 
získává ten, kdo hrál za vítězné družstvo, 3 body 
ten z poraženého družstva, 2 body potom fotbali-
sta, který se přišel na zápas podívat a 1 bod patří 
tomu, kdo sice nehrál ani se nepřišel na zápas po-
dívat, ale aspoň se dostavil do hospody. 

Mluvit s Jakubem o fotbale a nezmínit se o seriálu 
Okresní přebor by bylo téměř nemožné. Ztvárnil 
v něm postavu místního brankáře. „Mohl jsem si 
vybrat, co budu hrát,“ komentoval své obsazení. 
„V reálném životě jsem na hřišti útočník, který nosí 
číslo 10 jako nejlepší hráč mužstva, v seriálu jsem 
si zvolil branku, abych se moc neunavil.“ Pro úpl-
nost je třeba doplnit, že kromě hraní také dva díly 
seriálu úspěšně režíroval.

Diváky zajímala také soutěž Tvoje tvář má známý 
hlas, která právě běžela v televizi. I tady měl údajně 
Jakub možnost volby. „Mohl jsem zpívat, moderovat 
nebo porotcovat. A vybral jsem si správně. Porot-
ce nemusí umět zpívat, nemusí se nic učit, nechodí 
na zkoušky. Je to pro mě ideální post,“ vtipkoval sa-
mozvaný předseda poroty, na jehož komentáře di-
váci u obrazovek nejvíc čekají. 

Takhle sám sebe dokáže shazovat jen člověk, kte-
rý hodně umí a má zdravé sebevědomí. Tím Jakub 
Kohák nesporně je. A diváci v Harvartu byli rádi, 
že se mu nepodařilo besedu i napodruhé přeložit 
„na jindy“ a mohli si užít jeho přítomnosti.

Anna: V Harvartu bylo ten večer příjemně tak nějak 
jinak. Každý člověk s sebou přináší vlastní energii, 
přičemž v případě Jakuba Koháka je to energie jako 
z jaderné elektrárny. Jeho humor, kterým odstřeluje 
sebe i okolí, je až překvapivě vlídný. Hodně jsem 
záviděla Robertovi, že s ním může ještě pobýt 
na zpáteční cestě. Zvlášť když mi napsal: Happening 
pokračoval až do Prahy.

Pavel: Byl to zase naprosto jiný večer než předchozí 
besedy. Jakub byl opravdu neřízená střela, během 
besedy, ale i po ní překvapoval všechny přítomné. Jako 
třeba moji přítelkyni, která mu předávala na jevišti 
dárek jako poděkování za skvělé vystoupení. Když 
zpozoroval, že je těhotná, okamžitě přítomným v sále 
oznámil: „To není moje. Vidíme se dneska poprvé!“
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odpověděl: „Získat lidi, kteří poplují s vámi. Je hod-
ně lidí, kteří mají silné řeči, ale když přijde na věc, 
nechtějí obětovat svoje pohodlí. Ještě tak měsíc, ma-
ximálně dva. Ale několik let? Ani náhodou.“ Naštěstí 
objevil dva zemědělce: „A jak se ukázalo, byli to ti 
nejlepší parťáci pro plavbu.“ 

Svoji první jachtu začal stavět na řece Dyji. Moře 
spatřil poprvé, když mu bylo šestnáct let. Nejpr-
ve se plavil na cizích lodích, ale snil o vlastním 
plavidle. Začal stavět svoji jachtu. Uznání mezi 
světovými jachtaři získal zejména díky plavbám 
na svých lodích Vela, Polka, Victoria a Polárka. 
Na té posledně jmenované vykonal plavbu ko-
lem Antarktidy. 

Česká mořeplavecká legenda 

Rudolf Krautschneider
Mořeplavec a stavitel jachet, který se – přestože pochází ze země bez moře – stal 
mořeplaveckou legendou. Stál na všech kontinentech, obeplul Antarktidu a pat-
náctkrát překonal Atlantik. Na moře nevyráží vždy jen za dobrodružstvím, ale 
na loď bere i děti z dětských domovů nebo lidi, kteří se léčí ze závislosti na alko-
holu a drogách. 

Jeho příběh je v mnoha směrech až neuvěřitelný. Oficiální vzdělání ukončil v sedmé 
třídě, ale napsal desítku knih a některé z nich byly přeloženy do polštiny, němčiny 
a angličtiny. A určitě není běžné, aby český důchodce dva roky stavěl obří vor ze 
stoletých smrků, dopravil ho k moři do Portugalska, a nakonec s ním kvůli byrokra-
tickým úřadům na moře nevyplul.

Rudolf Krautschneider se narodil ve Vídni, ale dět-
ství strávil ve Znojmě, kde, jak říká, prožil krásné 
roky. Ostatně do rodného města se stále rád vrací. 

Diváky v Harvartu zajímalo, jak mohlo moře to-
lik okouzlit kluka z města na jižní Moravě? Jak se  
k němu vůbec dostal? Touhu stát se námořníkem 
zdědil prý po svém dědečkovi, který sice nikdy 
moře na vlastní oči neviděl, ale zato mu o něm ne-
ustále četl, vyprávěl o dálkách a velké vodě. Moře 
se stalo Rudolfovým životem, strávil na něm osm 
let čistého času. 

Je evidentní, že bylo na co se ptát. Na otázku, co 
je nejtěžší, když se chce člověk plavit po oceánech, 
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V Harvartu se Rudovi od samého počátku zalíbilo. 
Po celý večer bylo jeho vyprávění nejen zajímavé, 
ale i poučné. Velkou část věnoval dětství na sta-
rém městě, hodně mluvil o škole a nezapomněl 
zdůraznit, že nemá ani úplné základní vzdělání. 
Je ovšem evidentní, že to, co potřeboval znát, se 
naučil. Jeho moudré úsudky zas napovídají, že ho 
hodně naučil sám život. Ostatně říká, že výbor-
ným učitelem je moře.

Silný dojem na posluchače udělal Rudolf vyprávě-
ním o své snaze splnit si sen – přeplout Atlantik 
na voru. Dva roky stavěl s pomocí přátel vor, který 
měl hmotnost 22 tun, délku přes 12 metrů, šířku 7 
metrů a stěžeň vysoký 11 metrů. Náklady na stav-
bu vyšly na půl miliónu korun, o množství hodin 
práce zdarma nemluvě. Vor dopravili do Portugal-
ska, na jediné místo, ze kterého mohl vyplout, pro-
tože vor je závislý na proudu a větru a takové pod-
mínky nejsou nikde jinde v Evropě. Z Portugalska 
ale nakonec vůbec nevypluli kvůli byrokratickým 
přístavním úředníkům. Ujištění místních, že by to 
úplatek ve výši několika tisíc euro vyřešil, neak-
ceptoval. A dodává: „Říká se, že kdo maže, ten jede. 
Já jsem ale nikdy nemazal a mazat nebudu.“ Po ne-
úspěšných jednáních s portugalskými úřady moře-
plavec vor prodal za jedno euro a odjel domů.

Posluchače v Harvartu muselo zaujmout, když bě-
hem besedy mnohokrát vzpomínal na lidi, které 
potkal. Vypadá to, že má na výjimečná setkání vel-
ké štěstí. Ale v tom to asi nebude. Jeho optimismus, 
otevřené srdce, smysl pro spravedlnost a hlavně 
pokora prostě přitahuje lidi. Když už nic jiného, 
nesou si pak životem jeho krédo: „Je krásné, když 
na věcech nelpíte. To, co vás činí opravdu šťastnými, 
si za peníze nekoupíte. To musíte prožít.“ 

Rudolf Krautschneider je neobyčejnou osobností, 
stihl toho už v životě opravdu dost. To, co dokázal 
na mořích, je obdivuhodné. Ale obdiv si zaslouží 
i za to, že se věnuje dětem v dětských domovech. 
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Staví jim lodě, bere je na vodu, ukazuje jim, že život 
se dá žít různým způsobem. Za toto všechno, ale 
také za propagaci Znojma u nás i ve světě obdržel 
cenu Osobnost města Znojma. 

Pavel: „Tak trochu se stydím. Jméno Rudolf 
Krautschneider jsem slyšel poprvé až před pár týdny. 
Vystoupil totiž na konferenci znojemské vysoké školy 
a Zdeněk mi potom vyprávěl, jaký měl s přednáškou 
úspěch. Proto jsem začal zjišťovat, kdo to vlastně 
R. Krautschneider je a jestli by přijel do Harvartu. 
Nakonec se to podařilo a jsem za to moc rád. Věřím, že 
si jako já většina diváků zapamatovala jeho odpověď 
na otázku, co je podle něj úspěch: „Nežít jenom pro 
sebe, někoho milovat a mít přátele.“ 

Zdeněk: Pro mě, jako klasického pecivála, který 
nikdy neletěl letadlem, na lodi jel maximálně 
parníkem po Vranovské přehradě a moře viděl poprvé 
ve svých pětačtyřiceti letech, je Rudův životní příběh 
zcela fascinující. Myslím, že od takových lidí, i když 
se zrovna nehonosí výčtem titulů před a za jménem, 
bychom se měli učit nadhledu, moudrosti a pokoře.

Mou nejistotu, jestli jsem přece jen v životě něco 
podstatného nepropásl, zahnal Ruda tím, když řekl, 
že není důležité, po jak velké vodě plujete, ale s kým 
ten zážitek sdílíte, a že i plavba po rybníku v pramici 
s dětmi může mít pro člověka stejnou hodnotu, jako 
zdolat Severní ledový oceán. 
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Nela Boudová je výborná herečka, ale v Harvartu 
zaujala diváky nejen vyprávěním o hereckém ře-
mesle. Měla co říci i v mnoha jiných směrech. 

O herectví mluvila s velkým zaujetím, zasvěceně 
a její názory byly zajímavé. Je například přesvěd-
čena, že v tomto oboru by si každý měl vyšlapat 
cestičku pěkně zdola. V dnešní době se začínající 
herec většinou objeví v některém z řady seriálů, 
má pak sice známý obličej, ale s kvalitou hraní to 
bývá horší. Jako pro většinu zkušených herců je 
i pro Nelu základem všeho zvládnutí divadelního 
řemesla. Jen tam se ukáže, kdo co umí.

Ovšem herečkou prý chtěla být Nela odjakživa. 
Na konzervatoři se sešla se spolužáky, jako byli 
Mahulena Bočanová, Tereza Kostková nebo Martin 
Zounar. 

Diváci se zajímali, proč odešla z Činoherního klu-
bu, kde byla ve stálém angažmá, na volnou nohu. 
O tomto kultovním divadle sice mluvila velmi hez-
ky, ale připustila, že ho opustila, aby měla možnost 
více rozhodovat o svém čase. Uvědomila si prý, že 
život utíká a že je na světě plno věcí, které by chtěla 
vidět nebo zažít. Nela například moc ráda cestuje 

Nenechává život proklouznout mezi prsty 

Nela Boudová
Oblíbená divadelní, filmová a televizní herečka. Vynikající dabérka, která propůj-
čuje hlas slavným hollywoodským hvězdám, jako například americké herečce Julii 
Roberts. Po zkušenostech z oblastních divadel zakotvila v rodné Praze jako členka 
Činoherního klubu. Hraje v něm dodnes, i když pracuje na volné noze. Nezapome-
nutelná je z filmů Vratné lahve nebo Kolja.
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a pevné angažmá samozřejmě v tomto ohledu člo-
věka dost omezuje. 

Jako maminka dvou synů má i Nela Boudová oby-
čejné rodičovské starosti. Každé z dětí je jiné, tak-
že to občas bývá náročné. Jeden syn hraje na vio
loncello, druhý tančí. Ten první žije pro umění, 
cvičí až deset hodin denně. Ten druhý studuje 
taneční konzervatoř, ale prý si přitom taky umí 
užívat světa. Což je podle Nely velké štěstí, proto-

že člověk by si neměl nechat proklouznout život 
mezi prsty.

Nad konstatováním, že je duchovně založená, se 
sice ošívala, ale nakonec uznala, že vlastně ano. 
Procestovala Tibet, přečetla množství duchov-
ní literatury, zamýšlí se nad vážnými otázkami 
současnosti.

Jak bylo řečeno, Nela Boudová ráda cestuje. Pár 
dní před besedou v Harvartu se vrátila z dovolené 
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v Gruzii a mluvila o ní v superlativech. Země přeje 
milovníkům horských túr po Kavkaze i těm, kte-
ří dávají přednost překrásným plážím na pobřeží 
Černého moře. Při neformálním posezení vyprá-
věla Nela příběh o tom, proč je Gruzie tak krásná 
země: „Obyvatelé Gruzie si stěžovali Pánu Bohu, že 
na ně při rozdělování Země žádné území nezbylo. 
A ten se zamyslel a řekl: ‚Tak vám tedy dám kus ze 
svého.‘ “

Herečka má ráda Asii, navštívila ji už několikrát. 
Na cestu po Indii dokonce vzala i své syny, aby prý 

viděli jiný svět, poznali bídu i jiné náboženství. „My 
tady žijeme v absolutním přepychu a nikdo nemá 
právo si na cokoliv stěžovat,“ říká.

Při besedě došlo i na aktuální téma, na migrační 
vlnu. Nela současnou situaci hodně prožívá, pro-
tože je napůl Tunisanka, má arabské kořeny. „My 
Evropani jsme se mnoho let nechovali dobře, dran-
covali jsme Afriku, nebrali jsme ohledy na chudé stá-
ty, a tak se nám vrací to, co jsme zaseli,“ říká. „Vidím 
to jako konec Evropy takové, jak jsme ji znali doteď. 

Měli bychom se postavit 
věci čelem. Vstoupili jsme 
do Evropské unie, ale zod-
povědnost převzít nechce-
me. To také není v pořád-
ku.“

Po besedě s námi sym-
patická herečka posedě-
la ještě dlouho u sklen-
ky dobrého vína, a tak 
jsme mohli pokračovat 
v zajímavé debatě. Mi-
mochodem – ve víně se 
vyzná. Když jí Pavel Što-
hl ve snaze vyhovět její 
chuti (polosladké víno) 
nalil pozdní sběr jedno-
ho znojemského vinař-
ství, bez servítků řekla, 
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že to není nic moc. „Tohle je jenom cukr, chybí 
tomu chuť vína,“ zhodnotila svoji skleničku. 

Byl to opravdu milý a zajímavý večer. Harvart ten-
tokrát znovu objevil člověka, se kterým je radost 
posedět a popovídat si. Díky za to.

Pavel: Postávala ve tmě v chodbě domu 
na Václavském náměstí ve Znojmě, kde sídlí Harvart. 
Přijela dřív, než se předpokládalo, takže ji bohužel 
nikdo nevítal. Ale nevypadala, že by jí to vadilo. Čekání 
si krátila prohlížením fotografií na nástěnce: „Dívám 
se, kdo všechno tady vystupoval. Klobouk dolů, jsou to 
zajímavá jména, řada opravdu slavných lidí,“ vysekla 
poklonu harvartské fotokronice. Samozřejmě že mě 
to potěšilo.

Anna: Už dlouho se mi nestalo, abych si znovu 
přehrávala, co bylo ten večer řečeno. Byl to příjemně 
strávený čas. Nela byla bezprostřední a přímá. 
Vypadalo to, jako by se po besedě u stolu sešli staří 
známí. Probrali jsme kdeco a kdekoho. Jak jinak než 
u dobrého vína.
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Klub byl opět plný. Všichni chtěli vidět a slyšet Chan-
tal. Přijela do Harvartu zazpívat šansony. A protože 
je zpívala ve francouzštině, tak před každou písní 
nejprve v češtině probrala děj. Ne že by text mecha-
nicky překládala, spíš mluvila o svých zkušenostech, 
zážitcích a pocitech, které s písní souvisely. Bylo pa-
trné, že o textech hodně přemýšlí a že prostřednic-
tvím šansonů vyjadřuje to, co cítí. Její mluvené slovo 
bylo důležité k tomu, aby diváci porozuměli obsahu. 
A přitom vůbec nevadilo, že čeština Chantal není 
dokonalá, čehož si je samozřejmě sama dobře vědo-
ma. Ale vůbec se tím nestresuje, říká: „Pro mě není 
podstatná jazyková správnost, důležitější je to, jaký 
vzkaz dávám lidem, aby tam bylo srdíčko a city.“

Chantal hned na úvod také pochválila prostředí, 
ve kterém se ocitla: „Jsem nadšená z vašeho klubu. 
To je nádhera. Závidím vašim vysokoškolákům, 

Má v sobě hloubku a empatii

Chantal Poullain
Život jí od základů změnilo setkání s českým hercem Bolkem Bolívkou. Byla to láska 
na první pohled, a tak Chantal šla za hlasem svého srdce do tehdejšího Českosloven-
ska. Za Bolka se provdala a v Čechách se usadila natrvalo. 
Do povědomí široké veřejnosti se zapsala jako filmová a divadelní herečka již  
v osmdesátých letech, kdy po boku svého manžela excelovala ve hře Šašek a králov-
na. V poslední době je známá také jako šansoniérka. 
Je zakladatelkou a patronkou nadace Archa Chantal, jejímž cílem je zlepšení prostředí  
v dětských nemocnicích a léčebnách.
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že mohou trávit čas v tak příjemném prostředí. Mož-
ná bych taky ještě měla začít něco studovat.“

Diváky upozornila, že není zpěvačka, ale šanso
niérka. A že v šansonu až tak moc o zpěv nejde, jako 
by ospravedlňovala svoji interpretaci. Ale opak byl 
pravdou. Její hluboko posazený hlas v kombinaci 
s její lahodnou francouzštinou způsobily, že diváci 
byli jejím přednesem okouzleni. Když k tomu při-
počteme výbornou jazzovou kapelu pod vedením 
Štěpána Markoviče (hrajícího na saxofon), bylo 

o skvělý zážitek postaráno. Pro úplnost je třeba do-
dat, že kapelník patří k nejvýraznějším postavám 
české jazzové scény. Spolupracoval i s řadou zahra-
ničních hvězd, například s Ray Charlesem či Lizou 
Minnelli, byl i u koncertu s Billem Clintonem. 

Chantal mezi jednotlivými písničkami vyprávěla 
o životě, o lásce. A netajila se tím, že Bolek Polív-
ka je její osudový muž: „Vždyť kdyby nebylo Polívky, 
tak tady teď nestojím,“ zdůraznila. Z jejího povídání 
bylo znát, že má ráda obyčejné lidi. „Jednou jsem 
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musela jít do Voroněže na ples, kvůli své nadaci. Nej-
sem vůbec plesová holka – a když jsem kolem sebe 
viděla to snobství, potřebovala jsem se někam scho-
vat. Kam jinam než na záchod. A tam seděla paní to-
aletářka, udělala mi kafe a dlouho jsme si povídaly. 
O jejích dětech, jak je živí, vychovává… Tohle jsou ti 
lidé, na které myslím, když zpívám.“ 

Řeč přišla také na teroristické útoky v Paříži. 
Vzhledem k tomu, že má ve Francii mnoho přá-
tel i příbuzných, je to pro ni o to citlivější. Na věc 
má poměrně jasný názor: „Víra nemá s vraždami 
nic společného. Nesmíme zapomenout na to, že to 
nejsou věřící, ale vrahové. Nemyslím si totiž, že člo-

věk, který je věřící, je schopný dělat něco takové-
ho. Oni chtějí, aby byla válka mezi lidmi. Pro mě 
extrémní islám není náboženství, to jsou vrazi,“ do-
dala Chantal.

Ale pak se vrátila ke zpěvu. V průběhu večera zpí-
vala nejen klasické francouzské šansony, ale také 
své vlastní. Jak sama říká, nechá se v textech inspi-
rovat životem. „Objevují se momenty, pocity, zážitky, 
které jsou natolik ojedinělé nebo emotivní, že je chci 
dát na papír.“ Velký úspěch měl duet Co s námi bude 
dál, který na své desce zpívá s Oldřichem Kaiserem 
a v klubu jej zazpívala se Štěpánem Markovičem.
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Po posledním šansonu vyprodaný Harvart odmě-
nil jak Poullain, tak doprovodné trio dlouhotrva-
jícím potleskem, který přinutil hudebníky k pří-
davku. Chantal se přitom omlouvala, že zatím víc 
šansonů nacvičených nemá, že je teprve s kapelou 
připravují. Tak zopakovala jeden z těch, který už 
v průběhu večera jednou zazněl, ale divákům to 
vůbec nevadilo. 

Jako všechno i tento příjemný večer se uzavřel. 
V myšlenkách však stále zůstává. Byl smutný i ve-
selý. Prostě jak už to v šansonech a v životě bývá.

Anna: Vždycky je příjemné setkat se s člověkem, 
o kterém jste si udělali obrázek jen zprostředkovaně, 
a zjistit, že je opravdu takový, jak jste doufali. Chantal 
je krásná, milá a chytrá. Ale především je to člověk, 
který myslí na druhé. Což není úplně běžné. Jsem ráda, 
že takoví lidé jsou mezi námi. Obdivuji, jak s noblesou 
uchovává svůj vztah k Boleslavu Polívkovi. „Mám ho 
doma na fotkách všude,“ přiznala. „A proč ne? Patří 
k mému životu a vždycky patřit bude.“

Pavel: Osobně jsem moc nevěděl, co od tohoto 
večera čekat. Ale vystoupení se mi moc líbilo 
a myslím, že nejenom mně. Věřím, že spokojenost 
byla oboustranná. Chantal i muzikanti si po skončení 
koncertu harvartské publikum moc pochvalovali 
a Chantal přiznala, že nebývá zvykem, aby se divákům 
tolik svěřila se svými pocity a názory na život.
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V létě roku 2015 nás oslovil Václav Koubek s na-
bídkou uspořádání sedmi koncertů v rámci cyklu 
Hudební sklepy. Festival Hudební sklepy založil 
Václav Koubek před více než deseti lety „na pod-
poru nezávislé klubové scény a jako alternativu 
k všudypřítomné konzumní kultuře“. V Hudebních 
sklepech se objevují jak známé osobnosti českého 
folku, tak mladí a talentovaní písničkáři, kteří našli 
ve folku zalíbení. Festival probíhá dnes již ve více 
než dvaceti českých a moravských klubech. My 
jsme pro sedm koncertů v Harvartu vybrali z bez-
mála padesáti interpretů zapojených do Hudeb-
ních sklepů.

Ve výběru jsme upřednostnili interprety, kteří ješ-
tě v Harvartu nehráli – s jednou výjimkou, a sice 
s koncertem, dalo by se říci „harvartského štam-
gasta“, Luboše Pospíšila, který má i ve Znojmě své 
věrné publikum a na něhož se v Harvartu vždy moc 

Nejen besedami živ je Harvart

Hudební sklepy
Že je v Harvartu úžasná akustika si pochvalují všichni muzikanti, kteří v tomhle klenutém 
prostoru kdy rozezvučeli svoje hudební nástroje nebo hlasivky. Nekorunovaným dramatur-
gem hudebních vystoupení je – i když by to určitě vehementně popíral – Zdeněk Mikeš, sym-
paťák, kterého návštěvníci znají hlavně s fotoaparátem v ruce. Ostatně inicioval i Hudební 
sklepy. Takže kdo by o nich i o dalších muzikantských vystoupeních mohl psát fundovaněji 
a zaujatěji než on? V následujících řádcích najde čtenář nejen výčet toho, co bylo možné 
v posledních letech ve vysokoškolském klubu slyšet. Při pozorném čtení se dozví, jak hezké 
je, když to lidem ladí v hudbě i mimo ni.
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těšíme. Vlastně ještě jeden interpret hrál u nás po-
druhé, a to duchovní otec celého projektu, který 
Hudební sklepy v Harvartu odstartoval – Vašek 
Koubek.

O Vaškovi a jeho prvním vystoupení v Harvartu 
v prosinci 2012 jsem referoval v předchozí knize 
Harvart – Otisky večerů. Vystoupil tehdy v klubu 
i s kapelou. Tentokrát přijel sám a večer byl tedy 
o to komornější a přemýšlivější. Já jsem se jen utvr-

dil v tom, že můj mladický dojem, že harmonika je 
z hlediska „balení holek“ asi ten nejnevhodnější 
nástroj, ve Václavově případě tak úplně nemusel 
platit a věřím, že při jeho produkci nejedno dívčí 
srdce roztálo. Pro sebe jsem si řekl, že bych mohl 
oprášit starou heligónku, kterou jsem zdědil po ta-
tínkovi, a pokusit se oslnit „holky“ vrstevnice. Ne-
dávno jsem si hraní vyzkoušel, zatím beze svědků, 
a je zřejmé, že to dá ještě dost práce!
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Listopadový díl Hudebních sklepů obstaral legen-
dární Jaroslav Hutka. Jarda byl po Karlovi Krylo-
vi asi prvním protestním zpěvákem, kterého jsem 
v dobách hluboké totality začal vnímat a poslou-
chat. Kamarád tehdy odněkud získal dvě kazety 
s nahrávkami desek Litvínov a Pravděpodobné 
vzdálenosti a já zakrátko uměl všechny písně té-
měř nazpaměť. Vybavuji si, že i v bytě Pavlových 
rodičů (když nebyli doma) tehdy proběhl nějaký 
protestněfolkový večírek, kde byly Jardovy songy 
v hlavní roli. 

S Jaroslavem jsem se v ten listopadový večer naži-
vo potkal poprvé a musím říct, že je to přesně ten 
sympatický, usměvavý a vlídný člověk, jak jsem ho 
poznal prostřednictvím jeho písní. Dlouho jsem ty 
staré nahrávky neposlouchal, možná od té doby, 
co se Jarda vrátil po revoluci z exilu a jeho Náměšť 
na Letné, kdy s ním statisícový dav zpíval „Co je 
však největší, co je však největší, ta lidská svoboda“, 
se stala pro mě jedním ze symbolů sametové revo-
luce. A když Jardovi v písni Kamna vypadlo pár slo-
víček, mně to i po těch pětadvaceti letech naskočilo 
a napověděl jsem mu.
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V prosinci přijela do Harvartu další legenda naší 
folkové scény Zdeněk Vřešťál. Zdeňka mám spo-
jeného hlavně se skupinou Nerez, s Vítem Sázav-
ským a s milovanou Zuzanou Navarovou. Ve Wiki-
pedii se můžete dozvědět, že v době Nohavicovy 
nahrávky Nohavica a Kapela byl právě Zdeněk 
Vřešťál jejím kapelníkem a tato kapela následně 
vyústila v Neřež, se kterou s Vítem Sázavským 
hrají dodnes. Jako producent spolupracoval s Bra-
try Ebeny, Jaromírem Nohavicou, Karlem Plíha-

lem, Marií Rottrovou, Jiřím Schmitzerem. Je auto-
rem několika písní Krausberry a Marie Rottrové, 
hudby k filmu Román pro muže, autorem hudby 
k dvěma řadám TV seriálu Vinaři a spoluautor 
megahitu Víno skupiny Chinaski. Jenom mě mrze-
lo, že si na takovou osobnost naší folkové, a dá se 
říct populární hudby vůbec, nenašlo do Harvartu 
cestu víc posluchačů. Možná to bylo i tím, že o pár 
dní později vystupoval s kapelou Neřež na zno
jemských adventních trzích.
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Já jsem si z televize představoval urostlého chla-
píka, trošku možná pedanta nebo perfekcionistu 
– vzhledem k propracovanosti hudby, kterou jsem 
poslouchal a obdivoval ať v podání Nerezu, nebo 
později Neřeže. A u baru před koncertem jsem se 
potkal s moc příjemným a komunikativním člo-
věkem, o půl hlavy menším, než jsem já, kterému 
byste ani zdaleka nehádali, že za pár dní oslaví 
šedesátku.

Do Harvartu dorazil Zdeněk s kamarádem z No-
vých Dvorů Lukášem Kratochvílem, který je vůd-
čí osobností kolínské punkrockové kapely New 
Dvork City. A ukázku svojí tvorby nám taky ve vlo-
ženém bloku přiblížil. I když jenom s akustickou 
kytarou, byl to pravý bigbít, plný vtipu a energie.

Důkazem, že jsme si tento večer i v hodně ko-
morní atmosféře všichni užili, jsou následné 
maily od obou protagonistů. Lukáš: „Ahoj Zde-
ne, díky za fotky, super večer, škoda že nedorazilo 
více lidí, nevadí, i tak jsme si ho udělali parádně.“ 
Zdeněk V.: „Ahoj, děkujeme, byl to příjemný večer 
– díky vám! Dojeli jsme v pořádku po půlnoci a ani 
to neklouzalo!“
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Luboš Pospíšil je pro mě srdeční záležitost. Vzpo-
mínám, jak jeho první písničky, které jsem jako 
teenager poznal – hlavně díky nadšeným recen-
zím v časopisu Melodie – Hudba z roku Nahlas, 
Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku roku 
1965, Džíny barvy kůže nebo Lásko, lásko s C&K 
Vocalem, na mě zapůsobily jako absolutní zjeve-
ní. A jeho první elpíčko Tenhle vítr jsem měl rád je 
jedno z mých nejoblíbenějších.

Luboš přijel do Harvartu už počtvrté, ale tentokrát 
poprvé sólově. Bylo to trošku jiné než ve dvoji-
ci s Bohoušem Zatloukalem, ale mělo to zase jiné 
kouzlo a mě třeba fascinovalo, jak se dá na kyta-
ru zahrát i syntezátorový part v písni Tenhle vítr 
jsem měl rád – když se to umí. Už teď se těším, až 
se s Lubošem v Harvartu setkáme popáté.
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Únorové Hudební sklepy zavály do hlubin klubu 
další velkou osobnost českého folku a písničkářství 
Jiřího Dědečka. Jiří Dědeček je člověkem mnoha 
profesí a tváří. Absolvent Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy je v jedné osobě písničkářem, bás-
níkem a textařem, překladatelem, spisovatelem 
i autorem rozhlasových a televizních pořadů. V se-
dmdesátých letech minulého století se stal dokon-
ce dorosteneckým mistrem republiky ve veslování 

na skifu. Mnozí si jej pamatují z více než deseti let 
společného vystupování s Janem Burianem.

Užili jsme si večer inteligentních textů starších 
„hitů“ i aktuálních novinek, prokládaných šansony 
Jacquese Brela či hravými básněmi z knížek pro 
děti i jejich rodiče. 

Slávek Janoušek zase jezdí s Lubošem Vondrá-
kem, stejně jako když spolu v polovině osmdesá-
tých let tvořili folkovou veřejností uznávané duo. 
A s Lubošem Vondrákem přijel Slávek i v březnu 
do Harvartu. Na půdě znojemské vysoké školy 
vlastně nebyl úplným nováčkem, v roce 2010 vy-
stoupil společně s Vlastou Redlem a Jaroslavem 
Samsonem Lenkem na zahradní slavnosti k ukon-
čení akademického roku. Na ten večer plný chrous-
tů jsme u baru s úsměvem zavzpomínali.
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V příjemném večeru si naše Spokojená společnost 
užila konce světa s Halleyovou kometou, navštívila 
Imaginární hospodu, zjistila, Kdo to zavinil, nebo 
se projela Škodou 1000 MB. 

Mě ale nejvíc z celého koncertu zaujala písnička 
Alzheimer a Parkinson, kterou myslím Slávek na-

psal k životnímu jubileu některému ze svých ka-
marádů. Text této písně shledávám z pohledu taky 
už starého chlapa vysoce pravdivým a refrén „še-
desát (sedmdesát, osmdesát), co dnes je nám, to dřív 
bylo starým lidem“ si často notuju, když potkávám 
ty čupr šedesátníky(ce) a sedmdesátníky(ce). 
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Cyklus Hudebních sklepů završila v dubnu „mla-
dá krev“ českého folkového písničkářství Lucie 
Redlová. Jak jméno napovídá, je Lucie dcerou dal-
ší naší folkové legendy Vlasty Redla. A já v jejím 
vzezření i projevu Vlastu často vidím, i když Lucie 
je samozřejmě nesrovnatelně hezčí a srovnávání 
se slavným otcem jí myslím není úplně příjem-
né. Rozhodně na mě Lucka zapůsobila jako velká 
osobnost, která si dělá muziku po svém, a z mého 
pohledu ji dělá moc dobře a poctivě. Do Znojma si 
Lucie přivezla dvě kamarádky, které zprvu vypada-
ly, že budou tvořit jen kompars v publiku. Když ale 
s Markétou Tulisovou na závěr vystřihly unplug

ged předělávku hitu 9 Crimes Damiena Rice, nikdo 
už si nemohl myslet, že holky jsou jen náhodné 
stopařky, které si Lucku stoply u Pohořelic. Byl to 
zase jeden z těch výjimečných okamžiků, který se 
v Harvartu čas od času stává, kdy se hranice mezi 
jevištěm a hledištěm absolutně vymaže.

Všem, kdo Lucii ještě nepoznali, doporučuji najít si 
na Youtube video, kde na Folkových prázdninách 
2015 v Náměšti nad Oslavou, jako děvče z publika, 
bravurně doprovodila Glena Hansarda v oskarové 
baladě Falling Slowly. Zdá se, že i Glen byl hodně 
překvapený. Nakonec – je to holka z Valmezu.

A ještě něco má Lucie s vysokoškolským klubem 
Harvart vzdáleně společného. Vystudovala eko-
nomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Kar-
lovy v Praze.
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Pavel: Nabídka Vaška Koubka uspořádat v Harvar-
tu Hudební sklepy mě potěšila, a to hlavně ze dvou 
důvodů. První byl ten, že tím máme v podstatě 
na tři čtvrtě roku zabezpečený hudební program 
v našem klubu, protože se jednalo o 7 koncertů, 
vždy 1 x za měsíc. Ten druhý důvod byl ale pro 
mě daleko důležitější, do klubu tímto způsobem 
dostaneme výborné písničkáře a osobnosti fol-
ku, na které jsem s kamarády jezdil v 80. letech 
a na jejichž koncerty bylo tehdy vždy narváno. 

Moje představy se však splnily jenom částeč-
ně. Z hlediska kvality bylo samozřejmě všech-
no OK, vystoupení všech účinkujích byla super, 
takže po této stránce jsem musel být naprosto 
spokojen. 

Z hlediska návštěvnosti to však bylo bohužel 
výrazně horší a až na pár výjimek chodilo málo 
diváků. Dokonce na jednom vystoupení to do-
padlo tak, že organizátoři spolu s obsluhou baru 
měli převahu nad počtem ostatních návštěvní-
ků. A to samozřejmě svým způsobem ovlivnilo 
atmosféru večera.

K jednotlivým koncertům aspoň dvě poznámky. 
Jednak musím potvrdit, co psal Zdeněk o vystou-
pení Jaroslava Hutky. Jeho písničky jsem hodně 
poslouchal v 70. letech, potom jsem je více než 
30 let neslyšel, a když je Jarda Hutka začal zpívat 
v Harvartu, tak se mně texty znovu vybavily. Jako 
příklad můžu uvést text písničky Havlíčku, Havle, 
kterou jsem si po dlouhé době rád zazpíval.

Mají tě v ohrádce, za mříž tě vsadili     
 andělé z Brixenu, co vzývaj‘ násilí,      

 pohádka pro děti, loutkové divadlo, 
 tahají za nitky, nevyjdou na světlo.

A podle litery „paragraf – šavle“ 
 teď dumej o právu, Havlíčku, Havle,

 a podle litery „paragraf – šavle“
 teď dumej o právu, Havlíčku, Havle!

Trochus‘ je popletl, řídil ses zákonem,
 co platí nad lidmi a také nad pánem,
 pán se však urazil – jaképak zákony,

 on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný.

Co tě to napadlo, foukat jim do kaše,
 nejezdils‘ na koni, cválal jsi na bleše,

 pan Bach má básníky ve velké vážnosti,
 jak rád je v erárních komůrkách pohostí.

Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přít,
 mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit,

 a při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal,
 stačilo pochopit, stranou bys nezůstal.

Potichu, bez hluku přišli tě navštívit,
 korektně, zdvořile, nemoh‘ jsi odepřít:
 „Hostinské pokoje, mistře, už čekají,
 oblek si neberte, lepší tam dávají.“
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Nedá mi to nezmínit se také o koncertu Luboše Po-
spíšila, který byl jako vždy skvělý a moc jsem si ho 
užil. Musím přiznat, že při poslouchání jeho hudby 
jsem si nikdy neuvědomil nadčasovost textu písně 
„Secesní hotel Embassy“. A jak sám Luboš při uvá-
dění této písničky poznamenal, koho by při jejím 
vzniku (před více než 20 lety) napadlo, jak tento 
text bude bohužel aktuální. Stejně jako u písničky 
Jaroslava Hutky, je část textu níže uvedena.

Drožkáři koně pobídni 
ať navečer jsme ve Vídni 

secesní hotel Embassy 
zná předválečné počasí

...
Válka se ještě neblíží 

pojďme se toulat Paříží 
secesní hotel Embassy 

zná předválečné počasí 
zná předválečné počasí
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Jiří Roupec ve skutečnosti do křesla pro hosta 
v Harvartu nikdy neusedl. Ale jako by se stalo. Di-
váci a posluchači si k němu cestu našli, když v klu-
bu organizoval své vzpomínkové koncerty. Ostat-
ně tomu, kdo se chce o Cmundovi (jak zní Jirkova 
přezdívka snad už od nepaměti) dozvědět něco 
víc, poslouží následující řádky z pera samotného 
Jiřího Roupce:

„V této oblasti se pohybuji více než padesát let jako 
aktivní hudebník – písničkář i jako organizátor. V le-
tech 1973–1982 se mi podařilo zorganizovat deset 
ročníků Přehlídky znojemských country kapel. V prů-
běhu té doby se jich zúčastnilo osmnáct country sou-
borů (!). Které město, velké jako Znojmo, se tak širo-
kou platformou tohoto žánru mohlo pochlubit? 

Přehlídky znojemských kapel aneb od Westerníčků k Harvartu 

Jiří C. Roupec 
Muzikant, novinář, cestovatel. Prostě muž mnoha zájmů a profesí. To je Jiří Roupec, 
znojemský patriot, který se do města, v němž vyrůstal a dlouhá léta působil, vrací 
často a rád. Patří k zakladatelům country skupiny Voraři, která stále zůstává v po-
vědomí řady Znojmáků. Svoji žurnalistickou kariéru začínal jako redaktor znojem-
ských okresních novin a dopracoval to až na šéfredaktora vlivného deníku. V po-
sledních letech procestoval kus světa a své postřehy dal prostřednictvím článků 
a knih k dispozici svým čtenářům. Stále něco píše, skládá, organizuje. Tak se dostal 
i do Harvartu. Přivedl tam místní hudebníky a posluchači mu jsou za to vděčni. 
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Aby bylo možno poměřovat kvalitu, organizoval 
jsem ve Znojmě se svou kapelou Rafters-Voraři dvoj-
koncerty za účasti špičkových kapel z Brna, Prahy, 
Prostějova… Souběžně jsem organizoval a modero-
val klubový, částečně už i osvětově laděný country-
ový pořad Westerníček. 

V polovině osmdesátých let jsem ze Znojma odešel 
za svou žurnalistickou profesí do Brna, ale jakmile 
jsem se na začátku nového milénia oprostil od re-
dakčních povinností, začal jsem se do Znojma čas-
těji vracet a snažil jsem se navázat na někdejší čin-
nost. Uvědomil jsem si, že mnohé z toho, co se nám 
tehdy společně, vzdor zmíněné složitosti, dařilo, už 
nefunguje. Ne zcela podle mých představ dopadl na-
příklad pokus o obnovení tradice společného vystou-
pení znojemských country skupin. Rozhodl jsem se 
pro činnost méně závislou na kolektivní spolupráci. 
Předzvěstí byl publicisticko-hudební pořad Klub 47, 
v němž jsem využil výhradně znojemské hudebníky 
a zpěváky. Zájem a ohlas publika mě utvrdil v pře-
svědčení, že lze stavět na místních kulturních zdro-
jích napříč žánry i generacemi. 

S touto myšlenkou jsem šel i do projektu Čechr. V po-
řadech komponovaných ze slova, hudby a písniček 
vystoupili protagonisté dřívějších i současných ka-
pel, písničkáři, recitátoři, baviči i sportovci. V Čech-
ru předvedla své umění a dovednosti bezmála stov-
ka domácích aktérů. 

Ve snaze uplatnit v tomto typu pořadů i celé kapely, 
zvolil jsem za scénu nového pořadu s názvem Zno-

jemská hudební Apatyka klub Harvart ve sklepení 
Soukromé vysoké školy ekonomické na Václavském 
náměstí ve Znojmě. I v tomto případě jsem při sesta-
vování programu stavěl pouze na místních amatér-
ských umělcích. Sám jsem se za mikrofonem, kromě 
moderování pořadu, převtěloval z countristy na fol-
kaře, trempíře, bluesmana i rockera. První Apaty-
ka se v Harvartu konala v září 2014 s countryovým 
programem. Vedle kapel Jezdci a Sebranka vystou-
pili jako sólisté Jarda Pytlák Říha, Marek Rubeš, 
Michal Malč a Pavel Morysek. Při této příležitosti 
byl třem muzikantům, kteří se zasloužili o rozvoj 
znojemské country hudby, udělen titul Mr. Country-
man. Následující měsíc pódium v Harvartu obsadili 
místní rockeři, zastoupeni Vildou Beranem, Petrem 
Nešetřilem s dcerou Idou, obdobně generační dvoji-
ce otec–syn Moravcovi a posmrtně z videozáznamu 
zazpíval i Tony Škrášek. V únoru 2015 jsem pozval 
do Harvartu vyznavače blues – Boba Šťastníka, 
Išku Havlíkovou a kapelu B-jam Romana Havlíka. 
V březnu se publikum mohlo v Harvartu seznámit 
se znojemským folkem v podání Aladina Langera, 
Tondy Macečka a vokálního kvarteta Vokap. Veli-
ce úspěšnou byla trampská Apatyka s kapelou Mi-
chala Malče, písničkářkou Magdou Skřipskou, Pa-
roháči a kvartetem vedeným Ludvou Leischnerem. 
Na podzim 2015 vytvořili rámec dalšímu pasování 
na Countrymana znojemsko-zlínská kapela Pancho, 
muzikanti ze Sebranky doprovodili sólové party 
mandolinisty Libora Svobody a old timers country-
ové duo Komanč a Lena. Ve všech případech byl klub 
Harvart obsazen do posledního místa.“ 
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Křeslo pro hosta
Programový formát Křeslo pro hosta mívá v Harvartu úspěch. Asi proto, že se di-
váci setkávají nejen s významnými osobnostmi, které ve svých oborech dosáhli vý-
razných úspěchů a mají vztah ke Znojmu nebo Znojemsku, ale také s jejich hosty. 
Většinou jde o známé umělce nebo sportovce, kterých si uznávané osobnosti váží, 
se kterými si mají co říci nebo s nimiž je dokonce pojí přátelství. 

Křeslo pro hosta je formát pro organizátory docela záludný, nechtějí-li slevovat 
z požadavků na exkluzivitu svých hostů. Což je jedna záludnost. Ta druhá spočívá 
v tom, že mnozí potenciální hosté, kteří by si zasloužili do křesla usednout, se tomu 
z různých důvodů brání. Což je samozřejmě škoda – ale tohle konstatování je také to 
jediné, co se s tím dá dělat...

V tomto díle jsme sice zařadili jenom jedno křeslo pro hosta, ale o to výjmečnější. 
Však můžete posoudit sami.
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KŘESLO PRO HOSTA

s Jiřím Hamzou a jeho hostem  
         Gabrielou Soukalovou
Klub Harvart přivítal v pořadu Křeslo pro hosta výraznou znojemskou osobnost, pre-
zidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzu. Jako hosta s sebou přivedl sympatic-
kou českou biatlonovou reprezentantku Gabrielu Soukalovou (dnes již Koukalovou). 

GABRIELA KOUKALOVÁ, rozená SOUKALOVÁ 
Česká reprezentantka v biatlonu, celková vítězka Světového poháru 
v biatlonu 2015/2016, dvojnásobná stříbrná medailistka ze Zimních 
olympijských her 2014, mistryně světa ve smíšené štafetě a stříbrná 
medailistka z vytrvalostního závodu z Mistrovství světa v biatlonu 2015, 
vítězka dvanácti individuálních závodů světového poháru. 

JIŘÍ HAMZA
Narodil se ve Znojmě. Tady se také závodně věnoval atletice. Posléze se 
zaměřil na letní biatlon. V této disciplíně vyhrál mistrovství Československa. 
Profesní manažerský úspěch Jiřího Hamzy je spojen s basketbalem 
a biatlonem. V minulosti byl manažerem basketbalového klubu v brněnských 
Žabovřeskách, s nímž získal čtrnáct českých titulů a jeden titul v Eurolize. 
Jako generální manažer české reprezentace dovedl tým basketbalistek 
k titulu mistryň Evropy. 
V posledních letech je znám hlavně díky biatlonu. Stanul jako předseda v čele 
organizačního výboru biatlonového Mistrovství světa 2013, které se mu se 
spolupracovníky podařilo přivést do Nového Města na Moravě. V roce 2014 
se stal i předsedou biatlonového svazu, jehož reprezentanti získali na ZOH 
2014 v Soči pět medailí a vloni titul mistrů světa ve smíšené štafetě.
V roce 2011 založil vinařství Vinice Hnanice. V roli majitele vinařství slavil 
v roce 2015 třetí místo v anketě Vinař roku.
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Znojemští vysokoškoláci měli možnost vidět a sly-
šet jednoho z nejuznávanějších českých sportov-
ních manažerů, kterým Jiří Hamza bezesporu je, již 
podruhé. Poprvé to bylo před dvěma roky na ma-
nažerské konferenci, kterou pořádala SVŠE Znojmo 
na téma současného sportovního managementu. 

Zdálo by se, že na jednoho člověka je starost o čes-
ký biatlon až příliš. Ale den Jiřího Hamzy má snad 
osmačtyřicet hodin. Nebo i víc? Protože kromě 
biatlonových starostí ještě stíhá přednášet spor-
tovní management na vysoké škole, vybudoval 

v Hnanicích na Znojemsku penzion, vysadil hek-
tary vinic, založil vinařství, které vyrábí skvělá 
vína (i účastníci besedy měli možnost ochutnat), 
a postavil hotel na nejkrásnějším místě v širém 
okolí. O tom, že s manželkou Romanou, bývalou 
vynikající basketbalistkou, vychovává čtyři děti, 
ani nemluvě.

Je mužem s tahem na branku, kterému se dařilo, 
na co sáhl. Sám říká: „Když něčemu opravdu věříte 
a jste ochotni tomu obětovat spoustu času, pak sto-
jíte na šťastné hvězdě.“ 



99

Jiří Hamza podrobně mluvil o tom, co publikum za-
jímalo nejvíc – o zrození českého biatlonového zá-
zraku. V době, kdy o biatlonu neměla řada lidí žád-
né povědomí, začal budovat areál v Novém Městě. 
Když před deseti lety předložil světu projekt vybu-
dování areálu a následně pořádání světového šam-
pionátu, všichni to brali jako fantazie a sny, které 
nemají šanci uspět. O deset let později už coby pre-
zident biatlonového svazu nadšeně – ale současně 
s velkou pokorou – sleduje, jak se malé Česko stalo 
biatlonovou velmocí. A to jak na poli závodnickém, 
tak na poli organizátorském. 

„Je úžasné, že se na biatlon kouká v televizi milion 
lidí, že si děcka ve školkách hrají na Soukalovou 
a Moravce. Ale je třeba říct, že základ je v celém 
realizačním týmu – od závodníků přes „bafuňáře“ 
až po servismany. Sešla se parta lidí, kteří to dělají 
srdcem a kteří táhnou za jeden provaz. Což je podle 
mě velmi důležité,“ komentuje situaci jeden z jejích 
iniciátorů. 

Z besedy v Harvartu si připomeňme alespoň něko-
lik odpovědí na dotazy diváků, které charakterizují 
naturel našeho hosta.

Kým se cítíte víc: sportovním funkcionářem 
nebo vinařem?

Srdcem jsem celoživotně sportovec. Ale mě a moji 
rodinu živí vinařství. 

Coby předseda biatlonového svazu řídíte tým 
mnoha lidí. Občas s úsměvem říkáte: My jsme 
demokratická instituce. Ale funguje to tak 
opravdu?

To nelze. Ve sportu stejně jako v podnikání musí 
na konci vždy někdo převzít odpovědnost. Ale chci, 
aby lidé, s nimiž pracuji, věděli: i když přijde průser, 
neuteču od něj a pokusíme se ho vyřešit. Jsme schop-
ni vyříkat si věci na férovku. Není to sice se mnou 
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komunikativně vždy jednoduché, protože si rád pro-
sadím svou. Ale takových je nás tam spousta. Přesto 
se pokaždé domluvíme.

V Brně-Žabovřeskách jste v minulosti společně 
s trenérem Bobrovským stvořili nejlepší ženský 
basketbalový klub Evropy. Jak se to podařilo?

Mimo jiné i díky našemu výjimečnému lidskému spo-
jení. Je mezi námi 25 let, dodnes si vykáme, ale celou 
dobu jsme byli parťáky, kteří se dokázali podržet.

U basketbalu jste našel manželku. Prý jste se 
seznámili tak, že jste ji koupil do Brna.

Byl to první přestup, který jsem organizoval. Přečetl 
jsem si, že všichni chtějí koupit nějakou Romanu Ja-
nálovou z Hradce. Tak jsme si s panem Bobrovským 
řekli, že ji koupíme (Romana byla v roce 2003 za-
řazena do All Star sestavy mistrovství Evropy a poz-
ději hrála i v Americe v lize WNBA). A v Brně jsme 
pak s Romčou rok chodili na pivo a potom už nejen 
na pivo. 
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Současný prezident Českého svazu biatlonu spolu 
s Gabrielou tvořili i na pódiu sehranou dvojici. Ne-
bránili se žádné otázce. Sympatická sportovkyně 

vzpomínala i na to, jak se s manažerem Hamzou 
viděla poprvé: „Měla jsem tehdy pověst rebelky, tak-
že jsem šla na kobereček s pro mě neznámým funk-

cionářem. Dotyčný si servítky nebral. 
Otočila jsem se tedy na podpatku 
a práskla dveřmi. Nakonec naštěstí 
stejně bylo po jeho. Tak dopadlo naše 
první setkání,“ směje se závodnice. 
A na první pohled je vidět, že Jirka 
a Gabča (jak si říkají) jsou dnes přá-
telé. 

Když sportovkyně mluvila o trénin-
kovém drilu, nezbývalo než s obdi-
vem naslouchat, kolik toho je schop-
na ona i její kluboví kolegové unést. 
„Smějí se mi, že mám na sobě pár kilo 
navíc, takže když běžíme po nezasně-
žených sjezdovkách nahoru, tahám 
s sebou ještě tenhle batoh,“ utahovala 
si ze sebe štíhlá usměvavá dívka.

Gabriela Soukalová je mistryní svě-
ta, má dvě stříbrné olympijské me-
daile, vyhrála závody světového 
poháru. Účastníci besedy se mohli 
osobně přesvědčit, že přes všechny 
úspěchy je to pořád skromná a vel-
mi příjemná mladá žena, která zají-
mavě a vtipně vypráví – a navíc také 
dobře zpívá. Na závěr besedy totiž 
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za doprovodu houslí zazpívala posluchačům jednu 
ze známých lidových písní. 

Anna: Byl červen, venku nádherný podvečer. Vůbec 
bych se nedivila, kdyby se v klubu sešlo jen pár 
opravdových nadšenců. Ale bylo narváno – zřejmě je 
takových nadšenců plné Znojmo, pomyslela jsem si. 
Mezi diváky byli i osobní přátelé pana Hamzy a taky 
lidé, kteří o biatlonu hodně věděli a diskutovali třeba 
o tréninkových metodách. Celé to bylo mimořádné, 
milé, prostě miliónové.

Zdeněk: Gabriela nehýřila dobrou náladou jen 
na pódiu. Byla plná elánu, i když si sedla po besedě 
ke stolu a s bezprostředností sobě vlastní si povídala 
s každým, kdo si chtěl užít její přítomnosti. A nebránila 
se žádnému tématu.

Pavel: S Jirkou se známe ještě z období, kdy jsme oba 
dělali závodně atletiku. On samozřejmě na daleko 
vyšší úrovni, ale když jsme se po letech setkali 
ve sklípku v jeho vinařství, tak jsme si připomenuli 
naše závodní roky. Musím říct naprosto upřímně 
– klobouk dolů za to, co všechno ve svém životě 
profesně dokázal.
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Setkání s Pavlem Štohlem (a jeho „neviditelným“ 
týmem v pozadí) vnímám jako jednu z milých ná-
hod svého života. Ale protože náhody neexistují, 
tak vlastně – kdo ví?  

Na začátku bylo pozvání do Harvartu společně 
s Tomášem Töpferem. Tehdy jsem ještě samozřej-
mě netušil, kolikrát se  do útulného prostředí ma-
lého vysokoškolského klubu vrátím. A vracím se 
rád. S dalšími hosty, kteří nejprve trochu nevěříc-
ně kroutí hlavou, aby  při zpáteční  cestě do Prahy 
znovu nevěřícně kroutili hlavou nad tím, co jim 
znojemské podzemí přineslo a čím je obdarovalo 
během rozhovoru s diváky. V Harvartu je každý 
na dotek. Divák i účinkující. Harvart – to je ticho 
při pozorném naslouchání životním příběhům, ale 
i smích a potlesk a jejich ozvěna. Všechno se tam 
násobí a nemá kam utéct. Zdá se mi, že si diváci 
odnášejí  často emoce po kapsách s sebou domů. 
Na Harvart se hezky vzpomíná. 

I proto mám ten klub, jeho tvůrce a dramaturgy 
(Aničko) v takové vážnosti. Pro tu neopakovatel-
nou atmosféru a genia loci.  Každý jsme tam zane-
chali svůj otisk (Zdeňku!) a fotografie v této knížce 
nám to pěkně připomínají (Zdeňku, díky).  Kama-
rádi, brzy s vámi se všemi zase na viděnou!

Robert Tamchyna

Rád se vracím
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HARVART A STUDENTI
Pavle, když jsi klub zakládal, chtěl jsi, aby slou-
žil mimo jiné jako studentská hospůdka, kam 
chodí nejen studenti, ale i vyučující, a kde na-
razíte téměř vždy na známé tváře.

Původně jsem si opravdu myslel, že by Harvart mohl 
sloužit jako studentská hospůdka, ale vzhledem 
k tomu, že výuka probíhá v prostorách na Loucké 
ulici a klub se nachází na Václavském náměstí, tj. asi 

Pavel Štohl

Bilancování uplynulých deseti let
Harvart je na světě už deset let. První opravdu kulaté výročí, které vybízí k ohléd-
nutí a současně nutí klást si otázku co dál? Na obojí může nejlépe odpovědět zakla-
datel klubu Pavel Štohl.
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dvacet minut chůze od školy 
i od VŠ kolejí, napadla mě lepší 
možnost, jak by klub studenti 
mohli využívat. Nabídli jsme 
studentům, že si budou moci 
po domluvě s provozovatelem 
Harvart kdykoliv rezervovat, 
samozřejmě zdarma, a tak jej 
využít k pořádání svých stu-
dentských akcí.

A jak se tento nápad ujal?
Tato nabídka se setkala u stu-
dentů s velkým ohlasem. 
Od samého počátku fungování 
školy se tu pravidelně konají 
například afterparty po spor-

tovních akcích, pořádají se zde různé ve-
čírky a oslavy, ať už je to mikulášský večí-
rek, haloweenparty apod. V poslední době 
mají velký úspěch také soutěže v deskových 
hrách. Letos si dokonce studenti společně 
s některými vyučujícími zahráli na prknech 
klubu tzv. improvizované divadlo. A hezkou 
tradicí je i to, že vedení školy zve studenty, 
kteří úspěšně ukončili bakalářské stu dium, 
do Harvartu na popromoční večírek.
Jedná se vesměs o akce, na které se studenti 
dlouho dopředu těší a o kterých se pak ještě 
dlouho mluví.
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Abychom měli pohled na využívání klubu studenty 
z první ruky, je třeba dát slovo také jim samotným. 
Proto jsme požádali studentku třetího ročníku SVŠE 
Michaelu Sobotovou, aby řekla, jak to vidí ona.

„Můj příběh se zde začal psát při nástupu do prvního 
semestru na našem seznamovacím večírku v rámci 
Indexu. Všichni byli nesmělí a tvořily se skupinky 
podle toho, kdo a jak se znal ze střední nebo kdo 
spolu bydlel na koleji. Pak uplynul nějaký čas, pár 
tematických večírků, jako mikulášská, retro večer 
nebo deskové hry – a najednou skupinky zmizely 
a z nás se stala jedna velká skupina, jedna velká SVŠE 
Family. A od té doby se začaly dít věci. Některý večer 
jsme pobavili kamarády a členy rodiny jako herci 
v improvizační show, jindy si jdeme poslechnout 
zajímavou přednášku některé ze slavných osobností, 
které přijedou do Harvartu popovídat o svém životě 
a profesi. Ale nejčastěji si uděláme večírek přesně 
podle toho, jak sami chceme. Ať už jdeme převlečení 
za anděly, čerty, nebo se vyfikneme jako milionáři 
na párty Velký Gatsby, vždy je to paráda. Z poklidného 
večerního posezení se pak nenásilně stane noční 
diskotéka, kde DJ jsme my sami.

Mohla bych o tom napsat celou knihu, než bych 
popsala všechny zážitky, ale pocity se stejně popsat 
nedají. Dokud si to zde s námi neprožijete, nepoznáte, 
proč tuhle školu i Harvart milujeme :-)“.
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Vzhledem k tomu, že Harvart jsi nejen zalo-
žil, ale sám si zde děláš také manažera i pro-
gramového pracovníka, zkus se ohlédnout 
za uplynulými deseti lety. Která z harvart-
ských akcí nebo kdo z vystupujících hostů ti 
udělal největší radost?

Budu se zřejmě opakovat. Seznam večerů, na které 
nikdy nezapomenu, by byl hodně dlouhý. Proto ales-
poň pár čísel: za 10 let zde vystoupilo celkem na sto-
padesát účinkujících, k nejčastějším hostům patřili 
Ivan Hlas, Olin Nejezchleba, Norbi Kovács, Mirek Pa-
leček, Ivo Jahelka, Luboš Pospíšil.

A konkrétní jména? V minulé knížce jsem zmínil 
Václava Neckáře a Petera Dvorského. Nyní si dovo-
lím uvést další dvě úžasná jména. Je to jednak Josef 
Fousek, který mě už při své první návštěvě v klubu 
naprosto fascinoval svým krásným přístupem k ži-
votu. Podruhé byl v klubu v březnu 2014 a zjistili 
jsme, že máme téměř stejné datum narození, Pepík 
je narozen 12. března a já jsem se narodil čtrnácté-
ho. Když jsme domlouvali jeho vystoupení, slibovali 
jsme si, že naše narozeniny v klubu společně oslaví-
me. Což se podařilo, ale navíc jsem dostal od Pepíka 
jako dárek básničku „Tenhle krásnej svět“. Dovolím 
si její text uvést.

TENHLE KRÁSNEJ SVĚT

Kdyby mě Pán Bůh znovu vrátil
na tenhle krásnej svět

chytil bych šanci za pačesy
a ze země ji zved´

Začal bych žít a zcela jinak
než jak jsem před tím žil

teprve pozdě pochopil jsem
co vše jsem promarnil

Že krása není v lesklých fárech
a majetek je brak

co lidská srdce zotročuje
a z duší dělá vrak

Já vážil bych si každé lásky
pro děti blázna hrál

co rozdá úsměv s pohlazením
a jde zas o dům dál

Já vážil bych si prosté písně
a slova která nosí žal

bych na úhory opuštěné
jak plevel v noci zakopal

Jen trochu zdraví chléb a vodu
a cesty, které skrývá les

pokorně šel bych za hvězdami
bez diplomů a bez peněz

VYSTUPUJÍCÍ HOSTÉ V HARVARTU
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Odpouštěl jiným a také sobě
a zlobu nechal v koutě tlít
tuhletu pravdu za života

já blázen měl jsem pochopit
Že světem nejdou jen mé kroky

že stejní jsme jen jiný šat
že kdo chce dostat trochu štěstí

sám druhému je musí dát

Že kolem mne je spousty očí
co samotou jsou zemdlené
že spravedlnost nepodplatíš

a každého Smrt dožene
Kdyby mě Pán Bůh znovu vrátil

na tenhle krásnej svět
chytil bych šanci za pačesy

a ze země ji zved´…
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A druhé jméno vlastně není jedno jméno, ale 
celá sestava Ivan Hlas Trio, to znamená Ivan 
s Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovaczem. 
I když jim bylo v předchozích harvartských kro-
nikách věnováno poměrně dost místa, nedá mi 
to, abych se znovu nezmínil. Přijeli do Harvartu 
asi po čtyřech letech, což na nás byla poměrně 

dlouhá doba, ale o to víc se koncert podařil. Ne-
uvěřitelný zážitek jak pro návštěvníky, tak pro 
muzikanty. Snad za všechno mluví, to, že místo 
standardního hodinu a půl trvajícího koncertu 
hráli dvě a půl hodiny. I fotografie na této a ná-
sledující stránce věrně ilustrují atmosféru, kte-
rá v klubu ten večer panovala.



110

V úvodní knize o Harvartu jsi napsal, že bys rád 
do klubu pozval například pana Zdeňka Svěrá-
ka. Jak to vypadá s naplněním tohoto přání?

Pana Svěráka jsme do Harvartu opravdu zkusili po-
zvat, ale bohužel to nevyšlo. Musím říct, že jsem byl 
ale velmi mile překvapen, když mi osobně zavolal, 
že se moc omlouvá, ale vzhledem ke své vytíženosti 
i věku prostě do Znojma přijet nemůže. Myslím, že 

i takováto drobnost, to, že se osobně omluvil (což ur-
čitě nebývá zvykem ani u daleko méně významných 
osobností), potvrzuje, jaký je to člověk. 

Myslím si, že opravdu velká vzdálenost Znojma 
od Prahy je pro řadu osobností důvodem, proč je 
poměrně složité přesvědčit je k návštěvě našeho 
malého klubu.
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Neskromně si dovolím říct, že není moc takových 
míst, kde se člověk může setkat tváří v tvář s vý-
znamnými, populárními, vtipnými a chytrými 
osobnostmi. Proto budeme dál pokračovat v těch-
to setkáních, i když už třeba nebudou zaznamená-

na v žádných knihách. Takže se neloučíme. Těšíme 
se na další večery, lidi, zážitky.

Dovolte mi proto na závěr prvních deseti let zvolat

                                    HARVART FOREVER!

A CO BUDE S HARVARTEM DÁL?
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Jak šel v Harvartu čas            duben 2006 – únor 2009
21. dubna 2006

Ivo Jahelka
9. května 2006

Paleček & Janík
18. května 2006

Znojemští Orli

2. listopadu 2006

Ivan Hlas trio
16. listopadu 2006

Wabi Daněk
16. března 2007

Ivan Hlas trio

24. března 2007

Dobeš & Kotrba
4. dubna 2007

Viewegh & Reiner
12. dubna 2007

Pospíšil & Zatloukal

2. května 2007

Znojemští Orli
17. a 18. května 2007

Vlasta Redl
1. října 2007

Žalman & Jíšová & Hlaváč

23. října 2007

Mišík & Hladík & Nejezchleba
9. listopadu 2007

Prokop & Hrubý & Andršt
22. listopadu 2007

Záviš

7. prosince 2007

T 4
12. února 2008

Ivo Jahelka
26. února 2008

Njorek

27. března 2008

– 123 minut
10. dubna 2008

Ivan Hlas trio
16. dubna 2008

Pavlína Jíšova a přátelé

22. dubna 2008

Lucie & Michal
1. května 2008

Vladimír Merta
1. října 2008

Zdeněk Troška

10. října 2008

Pospíšil & Zatloukal
21. října 2008

Jan Hřebejk
4. listopadu 2008

Jiří Schmitzer

11. listopadu 2008

Mišík & Nejezchleba & Skála
19. listopadu 2008

Viewegh & Reiner
24. listopadu 2008

Jablkoň

11. prosince 2008

Poutníci
26. ledna 2009

Pavel Bobek a přátelé
10. února 2009

Jaromír Bosák
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únor 2009 – říjen 2010
16. února 2009

Paleček & Janík
6. března 2009

Robert Křesťan a Druhá Tráva
13. března 2009

Plavci

1. dubna 2009

Žalman & Jíšová & Hlaváč
15. dubna 2009

Ivan Hlas trio
22. dubna 2009

Karel Šíp

27. dubna 2009

Jan Burian
7. května 2009

Vlasta Redl
21. května 2009

Josef Fousek

29. června 2009

Němcová & Nejezchleba & Reiner
25. srpna 2009

Peter Dvorský
14. září 2009

Václav Žák

18. září 2009

Paleček & Jahelka
5. října 2009

Jan Budař a Eliščin band
12. října 2009

František Ringo Čech

20. října 2009

Daněk & Dvořáček
22. října 2009

Radim Uzel
6. listopadu 2009

Pospíšil & Zatloukal

9. listopadu 2009

Josef Alois Náhlovský
12. listopadu 2009

Aleš Brichta trio
16. prosince 2009

Nezmaři

14. ledna 2010

Pavel Bobek a přátelé
17. února 2010

vedení SVŠE
19. února 2010

Mišík & Pokorný & Nejezchleba

1. dubna 2010

Jan Nedvěd
7. dubna 2010

Josef Klíma
19. dubna 2010

Zdeněk Troška

28. dubna 2010

Schneiderová & Nezveda
1. dubna 2010

Dusilová & Burian
6. května 2010

Vojtěch Bernatský

13. května 2010

Pavel Dungl
18. září 2010

Paleček & Jahelka
8. října 2010

Poutníci
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říjen 2010 – březen 2013
20. října 2010

Mrňa & Trávníček & Šporcl
23. října 2010

T 4
2. listopadu 2010

Pavel Žalman Lohonka a hosté

22. listopadu 2010

AG Flek
3. prosince 2010

Robert Křesťan a Druhá Tráva
18. prosince 2010

Dušek & Poltikovič

24. března 2011

Pavlína Jíšová a přátelé
26. března 2011

Petr Rychlý
6. dubna 2011

Vladimír Hron

11. dubna 2011

Paleček & Jahelka
14. dubna 2011

Radim Uzel
15. dubna 2011

Ivan Hlas trio

17. září 2011

Paleček & Jahelka
18. října 2011

Skoumal & Nejezchleba & Kovács
4. listopadu 2011

Vančurová & Okamura

11. listopadu 2011

Viliam Poltikovič
15. listopadu 2011

Roman Dragoun
9. prosince 2011

Aleš Brichta & AB BAND

14. prosince 2011

Věra Martinová
6. března 2012

Aleš Háma
16. března 2012

Smola & Klíma

27. března 2012

Ondřej Vetchý
3. dubna 2012

Vajčner & Adamovská
6. dubna 2012

Pavlína Jíšova &

20. dubna 2012

Rangers – Plavci
17. května 2012

Viewegh & Reiner
5. září 2012

Pucher & Uram

25. října 2012

Nezmaři
17. listopadu 2012

Tomáš Töpfer
26. listopadu 2012

Wirgler & Novák

7. prosince 2012

Josef Dvořák
18. prosince 2012

Václav koubek s kapelou
22. března 2016 

Rotunda Znojmo
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březen 2013 – duben 2014
12. dubna 2013

November 2nd
18. dubna 2013

opory I. SC Znojmo
19. dubna 2013

Viktor Preiss

15. května 2013

Gabrhel & Svěcený
31. května 2013

Jiří Grygar
6. září 2013

Ludvík & Preissová

27. září 2013

Petr Kostka
7. října 2013

Svoboda & Valenta
18. října 2013

Petr Nárožný

28. listopadu 2013

Petr Rychlý
18. prosince 2013

Poutníci
11. ledna 2014

Václav Kopta

9. března 2014

Josef Fousek
2. dubna 2014

Záviš
25. dubna 2014

Jan Kanyza
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13. května 2014

Hana Maciuchová
18. května 2014

Marek Eben
24. října 2014

Jiří Menzel

květen 2014 – červen 2015

3. listopadu 2014

Rangers
22. listopadu 2014

Naďa Konvalinková
2. dubna 2015

Bára Hrzánová

15. května 2015

Tereza Kostková
18. května 2015

Viewegh & Reiner
7. června 2015

Hamza & Soukalová
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14. října 2015

Václav Koubek
11. listopadu 2015

Jaroslav Hutka
27. listopadu 2015

Jan Šťastný

říjen 2015 – únor 2016

1. prosince 2015

Václav Postránecký
9. prosince 2015

Vřešťál & Kratochvíl
20. ledna 2016

Luboš Pospíšil

10. února 2016

Jiří Dědeček
12. února 2016

Robert Křesťan a Druhá Tráva
23. února 2016

Ivo Šmoldas
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9. března 2016

Janoušek & Vondrák
23. března 2016

Ivan Hlas trio
13. dubna 2016

Lucie Redlová

březen 2016 – listopad 2016

23. května 2016

Marian Jelínek
26. května 2016

Jakub Kohák
2. září 2016

Rudolf Krautschneider

10. října 2016

Nela Boudová
24. října 2016

Nezmaři
13. listopadu 2016

Chantal Poullain
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