
Napovídání pro radost 

 

Život někdy píše román, který by nevymyslel ani nejlepší spisovatel. 

Také nyní prožíváte situace, které, kdybyste uměli vyjádřit písemně, bylo 

by to (ne)veselé, poučné, zajímavé čtení? Také si někdy uvědomíte, že 

hlavní potíž dnes možná není ani v tom, že lepší časy vystřídalo špatné 

období, ale větším problémem je, jak už přemýšlíme, jestli horší časy 

nebudou trvat i během časů tzv. dobrých?  A to, že je dobře, budeme umět 

vnímat?  

Tím, jak jsme nyní uzavřeni v bludišti vztahů úzkého okruhu lidí, 

můžeme hledat, jak chceme, ale stejně není ještě jasné, že to, co objevíme, 

nás uspokojí. Do našich úvah nyní vkládáme víc než jen naše city, pocity, 

přání. Život každého z nás se mění…ať už si to připustíme nebo ne. Jedno 

je ale jisté. Když je člověk starší, ale stále aktivní, přečká špatné časy líp a 

pro ty lepší už má další plány. Jako třeba Jarmila Ptáčková. 

 

Vzpomínky na Španělsko, aneb jak jsem se stala (málem) teroristkou…  

 Mám moc ráda Španělsko, jeho kulturu, historii, zemi, moře a lidi, kteří zde žijí 

a pracují. Proto se mne nyní velmi dotýká, jak tato země, stejně jako řada 

ostatních, včetně té mé, zápasí s terorem nové, neznámé nemoci. 

Přiznám se, že španělsky moc neumím, takže abych to napravila, 

přihlásila jsem se až v důchodu do jazykové školy, abych se s tímto krásným 

jazykem alespoň seznámila. Proč jsem si zamilovala zrovna tuto zemi a jak to 

vlastně začalo? 

Všechno to způsobil film „Ženy v pokušení“. Možná si někteří 

vzpomenou, že závěrečná scéna se odehrává v tanečním sále a hlavní hrdinka se 

pouští do lekce flamenca. Tato epizoda mne oslovila natolik, že jsem se i přes 

svůj babičkovský věk rozhodla tanec také vyzkoušet. A to i přesto, že nejsem 

příliš hudebně vzdělaná a ani mé sluchové dispozice nejsou brilantní. Riskla 

jsem to i přes určité kloubní a jiné zdravotní problémy. Flamenco mne zcela 

pohltilo a ve skutečnosti mi i pomohlo při řešení některých zdravotních 

překážek. Měla jsem také poprvé v životě možnost setkat se v Praze - na 

kurzech a představeních - s několika španělskými umělci. Úžasný zážitek. 



Díky flamencu jsem se začala zajímat o kulturní kořeny Španělska, i o 

historii této země. Na kurzech jsem navíc poznala hodně nadšenkyň a několik 

nadšenců, kteří flamencu propadli stejně jako já. Jednou z nich je kamarádka 

Leona, s níž sdílím i obdobné „babičkovské“ starosti. Jednoho dne jsme se 

rozhodly, že společně navštívíme nějakou školu flamenca přímo ve Španělsku a 

uděláme si zde takovou delší „dámskou“ jízdu. 

Všechno jsme si samozřejmě naplánovaly a zajistily dopředu. Chtěly jsme 

pobýt několik dnů v Madridu, kde jsme měly i domluvené hodiny flamenca 

(samozřejmě pro začátečníky). Pak jsme si zajistily přesun na jih do Malagy a 

odtud do Granady. Rozhodly jsme se, že místo ubytování v hotelu nebo hostelu 

využijeme nabídku z řady apartmánů, které nabízejí vše i pro delší pobyt, tj. i 

kuchyňské vybavení, protože jídlo v tamních restauracích je poměrně drahé. Na 

cestu jsme se vybavily i některými vlastními nezbytnostmi pro vaření, včetně 

kuchyňských nožů. Ty s námi letěly z Prahy v kufru, tudíž s odbavením na letišti 

nebyl žádný problém. 

Pobyt v Madridu jsme využily na maximum. Dopoledne jsme pilně 

cvičily dupy, otočky a pohyby flamencových tanců, až se z nás kouřilo. Patřily 

jsme sice k nejstarším studentům a naše jazykové komunikační schopnosti byly 

nízké, ale vůbec to nevadilo. Byly jsme obě pyšné, že ještě i v našem věku jsme 

schopné to tzv. „dát“. Sice ne brilantně a technicky dokonale, ale i tak jsme si 

připadaly jako hvězdy. 

Odpoledne jsme pak trávily návštěvami madridských pamětihodností. 

Samozřejmě, jako správně spořivé dámy jsme je navštěvovaly v čase, kdy je 

vstup zdarma (obvykle dvě hodiny před zavírací dobou). Vystály jsme fronty jak 

do muzea Prado, tak do královského paláce i do muzea moderního umění.  

Volné dny jsme pak využily k individuálním výletům, anebo si koupily 

nějaký organizovaný zájezd. Příměstským vláčkem jsme si zajely do Aranjuez s 

nádherným renesančním palácem a jeho zahradami, které evokují spojitost s 

palácem ve francouzských Versailles. Také jsme navštívily monumentální El 

Escorial, zajely si na výlet do úchvatného Toleda, starobylé Segovie s 

dochovaným římským viaduktem a krásného města Avila.  

A večery jsme pak trávily v centru Madridu. Bylo moc fajn poslouchat a 

sledovat pouliční umělce, v Madridu jsou obvykle obklopeni spoustou 

posluchačů. Španělé umění milují, takže jsme navštívily i venku pořádané 

hudební festivaly vážné a operní hudby. Nádherné bylo poslouchat večer hudbu 



v parku před královským palácem a sledovat přitom projekci operního 

představení na velkém plátně. A k tomu mlsat madridskou zmrzlinu. Mají tolik 

rozmanitých druhů a všech možných chutí. My jsme si zamilovaly jogurtovou s 

různými druhy ovoce a různými druhy polevy. Byla fantastická.  

Po krásných a náročných dnech v Madridu nastal přesun do Malagy. 

Vyrazily jsme z našeho dočasného bydliště o hodně dřív, abychom se na nádraží 

Atocha mohly včas zorientovat a všechno proběhlo v klidu. Naše kufry byly již 

z Madridu úplně nacpané, protože jsme si tu zakoupily i nějaké flamencové 

látky, vyšívané šátky a samozřejmě flamencové botičky. Prostě, co jsme ušetřily 

na vstupech, „investovaly“ jsme jinak. Vlekly jsme ještě i batohy s tím, co se 

nevešlo do kufru, a příruční tašky s nějakými potravinami, které nám zbyly a 

které jsme mínily v Malaze využít. 

Už cestou na nádraží si Leona vzpomněla, že si není jistá, zda si zabalila a 

vzala do zavazadla svůj kuchyňský nůž a další kuchyňské náčiní. Smutně 

usoudila, že vše nejspíš zapomněla v apartmánu. Vracet jsme se už nemohly. 

Na nádraží jsme byly relativně brzy, v klidu jsme pojedly svačinu a pak 

šly zjistit, z jakého nástupiště náš vlak, resp. rychlovlak AVE odjíždí. A zde nás 

čekalo překvapení. U dálkových jízd rychlovlaků tu totiž provádějí kontroly 

všech zavazadel scannerem. Proto mne ani nepřekvapilo, když kontrolor u mého 

kufru začal volat něco jako „kučijo, kučijo“. To je ve španělštině cuchillo (čti 

opravdu „kučijo), což znamená nůž.  

Můj více než dvacet kilo vážící kufr okamžitě putoval na speciální stůl k 

podrobné kontrole. Naštěstí stačilo jen hrábnout do horní kapsičky kufru a nůž 

jsem vybalila. Ta představa, že bych znovu musela balit ten příšerně narvaný 

kufr, byla hrozná. Podala jsem kontrolorům nůž a snažila se vysvětlit anglicky, 

že se jedná pouze o kuchyňské náčiní k přípravě jídla. Španělé mají spoustu 

dobrých vlastností, ale obecně jednu špatnou. Většinou totiž neumějí ani 

anglicky, ani jiný světový jazyk. Prostě mají svou španělštinu, kterou přece 

mluví téměř polovina světa. Z mé gestikulace nicméně kontroloři vše pochopili, 

neb se stále nepřestávali mile usmívat. Já se na ně smála také, ale v duchu si 

říkala: „Co když mne označí jako teroristku a odvedou na policii“. Nůž byl 

podroben důkladnému zkoumání. Měřili ho (rukou i centimetrem), zkoumali, 

zda bych byla „schopná s ním probodnout a zabít člověka“. Bohužel, nůž byl 

ohodnocen jako možná nebezpečná zbraň. Musela jsem ho sama osobně vzít (to 

bylo důležité, že sama a osobně) a vyhodit do schránky, kterou mi přinesli. 



Žádné svěření mé věci např. průvodčímu vlaku, prostě mi mou „zbraň“ 

jednoduše zabavili. Možná jsem se jim zdála i ve svém věku ještě trochu 

nebezpečná. Naštěstí po opakované kontrole scannerem jsem už mohla svůj kufr 

odložit jako prověřený a teroristkou jsem se nakonec nestala. Uff. Leona poslala 

svá zavazadla na kontrolní pás hned za těmi mými, takže i u nich se kontrolorům 

zdálo cosi v nepořádku. Ptali se jí, zda nemá také „cuchillo“. Protože byla 

přesvědčená, že ten její nůž leží zapomenut v madridském apartmánu, tvrdila, že 

ona sama určitě nic nebezpečného nemá. Otevřela nicméně svůj kufr se zoufale 

odevzdaným výrazem, neb den před tím pěchovala všechny ty nakoupené látky 

a rekvizity do kufru celé odpoledne. Naštěstí zde letmá kontrola povrchu a 

následné samostatné projetí kufru scannerem už nic podezřelého neprokázalo. 

Tak nás nechaly jít. Ačkoliv jsme šly na nástupiště s velkou časovou rezervou, 

byly jsme nakonec rády, že jsme vlak, na který jsme měly zakoupené lístky, 

stihly.  

Cesta samotným vlakem z Madridu do Malagy pak už byla naprosto 

úžasná. Během cesty nám průvodčí přinesl sluchátka a my jsme po celou dobu 

jízdy poslouchaly krásnou hudbu. Ten čisťounký a pohodlný rychlovlak AVE 

projel prakticky celým Španělskem rychlostí kolem 280km/hod, takže už brzy 

odpoledne jsme byly v Malaze. Tam také Leona s překvapením zjistila, že svůj 

nůž spolu s ostatním kuchyňským náčiním měla celou tu dobu zabalený v 

příruční kabele, která záhadným způsobem kontrolou na nádraží prošla. Asi to 

bylo tím, jak naše zavazadla byla na pásu hned za sebou, takže se kontroloři 

zaměřili jen na kufry. V každém případě jsme mohly její nůž použít i při našem 

dalším pobytu v Malaze a Granadě. Tedy samozřejmě jen pro vaření. 

Popis následujícího pobytu v Malaze a Granadě by si vyžádal další dlouhé 

povídání. Koupaly jsme se v moři, které sice k našemu překvapení bylo až 

ledově studené (zřejmě díky předcházející bouřce ve Středozemním moři), ale to 

nám tolik nevadilo. Navštívily jsme opět hodně pamětihodností Malagy i 

Granady. Nezapomenutelným zážitkem byly návštěva okouzlujících uliček a 

zákoutí čtvrti Albaicínu v Granadě, kde můžete na živo zažít úchvatnou 

atmosféru pouličních kytarových a flamencových představení. Nádherný byl pak 

pohled z uličky čtvrti Sacromonte na palác Alhambra v zapadajícím slunci.  

Chtěly jsme si s Leonou výlet do Španělska letos opět zopakovat. Nic z 

toho se ale hned tak neuskuteční. Musíme však věřit, že ten hnusný terorista, 

který vzal na sebe podobu Covidu-19, lidi a kulturu nejen této země, ale všech 

zemí, kde jsou dnes lidé v nucené izolaci, prostě nezlomí. Možná může někomu 



můj zážitek při kontrole na nádraží připadat směšný a nedůležitý. Ano, ale ve 

světle dnešních událostí je zřejmé, že kontroly a boj proti jakékoliv formě teroru, 

ať již v podobě lidské nebo jiné, jsou naprosto nezbytné.  

Jedno vím jistě. Stále je ještě na co se těšit, stále se ještě můžeme i ve 

věku 60+ pustit do nových věcí a projektů. Těším se, až se opět budu moci vrátit 

k přerušené výuce španělštiny, těším se na výuku na univerzitách U3V a těším 

se, až si opět budu moci s dalšími kamarádkami pořádně zadupat na lekcích 

flamenca. Těším se i na nové společné projekty španělských i českých umělců, 

kteří v tuto dobu hledají nové cesty uplatnění. Díky tomu jsem se seznámila i s 

několika virtuálními projekty a představeními přes internetové aplikace. Jen tak, 

že se máme stále na co těšit, že budeme podporovat i nové virtuální projekty, 

koncerty a představení, že budeme bezpečně pomáhat i ostatním přežít tuto 

podivnou dobu, že budeme i nyní pečovat o své zahrádky a zvířátka a udržovat 

aspoň na dálku spojení s rodinou, zvítězíme a budeme znovu plně vychutnávat 

vše, co přináší „normální život“.  

          

Stačí mít radost ze života! 

Arnošt Lustig vysvětlil… 

„Jste veselý člověk, optimismus z vás přímo čiší, přitom celý život píšete 

smutné knihy. Knihy o válce, smrti, o lidech v zoufalých situacích. Není v tom 

zcela zásadní rozpor?“ Také na to jsem se kdysi zeptala Arnošta Lustiga. Jeho 

odpověď si dodnes pamatuji. 

„Není,“ odpověděl důrazně. „ Ale já nejsem zas tak moc veselý člověk. 

Mám jen radost ze života,“ vysvětloval.  Když jsem se podivovala nad tím, jak 

jde radost ze života dohromady s útrapami, kterými si ve svém životě prošel, ani 

se dlouho nerozmýšlel a přiznal, že také on často pociťuje takovou tu neznámou 

úzkost a neustále přemýšlí, co by se komu mohlo kdy kde stát…  

„Když ovšem přežijete koncentrák, třikrát vás odsoudí k smrti, když vidíte 

strašlivou bezcennost života v pojetí některých ideologií, pak se ze života 

naučíte doopravdy radovat. Já mám navíc takovou povahu, že si raději sundám 

brýle, abych všechno kolem sebe viděl růžověji. A duši mám rozdělenou na dvě 

komory. Jedna komora je pro dny veselé a pro příjemné věci, druhá je určena 

pro to, co je v životě v nepohodě. Využívám obě…“ 



 Je to návod pro dnešní dny? Jsme v nepohodě? Asi ano. Ale růžovými 

brýlemi se brání jen málokdo z nás. Dvě komory, ty jsou také k nezaplacení. Ale 

umíte si je vytvořit? A když ano, nesetrváváme v té druhé déle, než je zdrávo? 

Nemusíme být veselí, ale máme radost ze života? Z vašich mailů je vidět, že 

mnozí určitě ano. 

Dobrý den paní Aleno, 

právě jsem vstala z podložky na cvičení - dala jsem si za úkol, že musím denně 

protáhnout tělo. A teď tohle nádherné čtení na webu Klubu  U3V. Docházím k 

názoru, že musím protáhnout i hlavu. Snad mne něco napadne a pošlu to "do 

světa". Uvidím. Teď jenom místo domácího dělání nudlí, šiji roušky pro známé 

a lidi u nás v domě, pro svoje děti a vnoučata. Už jsem se taky naučila tapetovat, 

a jen co otevřou obchody, vrhnu se do toho s plnou vervou. A pokud jde o 

Francii a francouzštinu, mám nyní puštěnou France 24 a snažím se lapat víc 

slovíček, než jen předložky. Moc se těším, že až téhle virové mrše dojdou síly, 

že snad budeme o něco lepší (všichni). Snad to není moc bláhové… 

                                                                            Selma Procházková 

 

Chtělo by se mi říci, že nenííí! Ale možná to lépe řekne Milena Kroutilová, která 

má asi také ráda život, i když zrovna není zas tak moc veselo. Napsala mi. 

Posílám jarní pozdrav 

 ŽIVOT JE PREMIÉRA. REPRÍZA UŽ NEBUDE!  Zatím co ztrácíme svůj čas 

váháním a odkládáním všeho možného, život utíká! Nedovol, ať je život jen 

vyhlídkový let, prožij ho naplno a to hned teď!  Pokaždé, když se ráno 

probudíte, máte o den méně času, tak s ním neplýtvejte. Nalaď se dnes do 

pohody, starosti hoď za hlavu, život mnohem krásnější je, když máš dobrou 

náladu! 

V životě potřebuješ tři věci: slunce pro krásný den, měsíc pro krásnou noc a 

lásku pro krásný život. Nedovol nikomu, aby s tebou špatně jednal. Važ si svého 

srdce, své mysli, těla a duše. 

Přečetla jsem si Nápadník pro radost a – a bylo to potěšeníčko. Moje 

vyjadřovací schopnosti jsou špatné a psané slovo ještě horší. Nedokážu popsat, 

co cítím. Ale pokusím se. V této složité době mám pořád co dělat a nenudím se. 

Můj synovec Roman /knihomol/ mi poslal e-mailem audio-knihu na 



pokračování „ Byly jsme tam taky ", od Dagmar Šimkové. Odepsala jsem mu, 

jestli nemá něco pozitivnějšího a on mi poslal koncert Jarky Nohavici. Mezi tím 

jsem si poslechla tu knihu a pak uslyšela pana Nohavicu v jedné písni zpívat: 

Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze/ houpe to houpe na housenkové 

dráze/i kdyby supi se slítali na mé tělo/tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z 

Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa/zvedl jsem telefon a ptám se: Lidi jste tam? 

A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že dokud se zpívá ještě se neumřelo… 

Pak se něco událo. Šla jsem umýt nádobí /2talíře a příbor/ a najednou si 

začala uvědomovat a prožívat tu určitou zvláštní chvíli, kterou jsem ale zažívala 

při obyčejném mytí nádobí. Přece bych podobné situace a takovéto úplně 

obyčejné momenty už nemusela prožívat. Je mi sedmdesát tři let. A mám 

najedou velkou radost a vážím si toho, že můžu vnímat a prožívat vše, co přijde. 

                                                                                           Milena Kroutilová 

A na závěr…lidi jste tam? 

Gabriel García Márquez, jeden z nejskvělejších spisovatelů Latinské Ameriky,  

zaslal svým přátelům toto vyznání: 

Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by 

mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě 

bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam věcem ne pro to, co 

stojí, ale pro to, co znamenají. V každé minutě, kdy zavíráme oči, ztrácíme 

šedesát vteřin světla. Pokračoval bych, když ostatní ustanou, probouzel bych se, 

když ostatní spí. Poslouchal bych, když by ostatní mluvili a jak bych si 

vychutnal dobrou čokoládovou zmrzlinu! Kdyby mi Bůh daroval kus života, 

oblékl bych se prostě, lehl si na břicho na slunci a nepřikryté bych nechal nejen 

tělo, ale i svou duši. Můj Bože, kdybych mohl, vypsal bych svou nenávist na led 

a čekal, až vyjde slunce. Svými slzami bych zalil růže, abych pocítil bolest z 

jejich trnů a rudý polibek jejích plátků. Můj Bože, kdybych měl ještě kousek 

života, nedopustil bych, aby prošel jediný den, aniž bych řekl svým lidem, že 

miluji, že je miluji. 

Už jste to dnes někomu řekli? 

 

Ptá se Alena Šloufová 

Příspěvky zasílejte na: sloufovaa@volny.cz 


