
folverek'.' VajÍčka byla to prmí, co sympatic.
ký blondlík \,}'ndal z velkého modrého batohu,
kd)ž dorazit vlakem z Hradce Králové do PIa
h}t ',Mám taky p.o pana foto8Jafa, '' \'ýáhl další
porci od sÚch v]astnÍch opeřenď'

Matyáš Novák všat není jen tak něja\l švih.
lý teenager. ]e to zázračné dítě má absolut.
nÍ sluch, od pěti let hnje na ldavÍr zvítězi1 uŽ
vpětadvaceti k]aúrrÍch soutěŽích, koncertuje
doma i po sÝětě na podzim absolvoval tuJné
po Cíně' Velmi dobře hraj€ i lla housle, implovi.
zuje a komponuje' A chtěl by jednou ďrigovat.
KdyŽ mu bylo pět' řeki paní učitelc€ v hudeb
ní škole, že chce být jednou didgentem Vídeň.
skl,'ch filharmoníků (pil qýchourých koncel
tech uŽ diligová] Českou Íi1harmonii). studuje
tři školy záíov€ň' z toho jednu v Itaii'

Ále to pořád ještě není všechno: je tak], tegisrro.
vaným chovatel€m slepic. A C€ské dr.áhy by si na
něj měly dát pozor Nejenom Že má ve wé tbto
gŤafické paměti j€jich jízdní řády, a]e speciálně
ďeduje zpoždění vš€ch vb}o\'ých spojů v zemi.

Je pořádještě teenageÍ' a]e Í uví občas tak
moudře, aŽ člověku zatrne' A navÍc na rozdfl
od nás ostatních se těší z toho' ja} mu přibý.
vají roky' ,,Totiž čím jsem starší, tím lidem při.
padám míň a míň di\,alý.říká s odzbrojujÍcí
upřímnosÍ.

Dá se o l1ás říct, že €hodíte 6pát se slepicemi?
To si nemůŽu dovo]it- Kdy bych to pak všechno
dělal? NechodÍn s nimi spát' ale vstá!'ált1 s nimi.

Takže máte čas rozpočítaný rra minutJ4
'akúš denr}padá?
Pokud by to byl den, kdy nemusím do školy, tak
vstanu kolem šesté a jedu nejdřív ke s]epicím.
obslouŽÍm je, případně Poopravím, co ]'e tŤeba.
V poledn€ jdu k babičce' buďjedné, nebo dru.
hé, na oběd' Potom cvičím tři hodiny na kla!'ír'
NačeŽ jedu na výlet na kole, ten může tlTat tak
dvě hodiny Pá1< jdu ještě zkontrolovat slepice'
jak se jim dďÍ' a někdy kolem osmé se lTacím
domů. wřizuju maily nebo se něco učím, když
je to potřeba' a kolem půi jed€nácté jdu spát.

\ry s€ n€ďút€ na teleýíá?
Ne- Teda jediný pořad, který deduju, a rodiče
s bráchou si ze mě Eochu utahujou' je oldina'
ce v růžové zabradě. Dívám se na to úplně od
počátku' to jsem byl ještě malý plotoŽe babič.
ka se občas ďvala a mě to zaujalo'

'ak často j8te Íra Fa€ebooku?
Facebookov]Í profilvůbec nemám' To krade
čas. Á já prostě pořád musírn něco smysluplné'
ho dělat.

Na k|avir zača háv pěti|etech'
všestiia ho6|€. Naj€ho Umě|e.kém
ýývojise podl|e|i profesoři M' V|čková'
].Turkoví M. Langer a |' Kahánek.
V souča$é době je Žákem ] jlkv

Flaňkové napaÍdub]cké konzervatoii'
studUje záÍoveň gvmnáziUm
aod roku 2013 ik|avírníakademii
hconÍico Maeírov Imo|e Ve třÍdě
proi As|rk€naŽyho. Ábso|vova řadu
mistrovských kUEů' Je vÍtězeÍn
25 národních i mezinárodnich soutěži'
mj. |aureátem conceÍtiná Praga
2015. (onceÍtu]e domá i v ahraničí
(Německo ' Rákous ko, Poh ko'
Lucenbursko, španě|9ko' |tá|ie'.ína).
]e i výborným komorním nÍáčem' žije
v Híadc] (rá|ové. ]e č|enern ceského
sva?u chováte|ů aznakem historie
a souča5nosti že|eznični dopraw.

eště se mí nesta]o, abych si z roz
hovoru nesla des€t vajec' A ještě
jahích| Z€lené od araukanek, sio'
novinové od šÝianek' krémové od

KdyŽ se ráno probudít€' na co se ne,!'íc
těšít€?
Zrovna zítra mám Zkoušky na konzeNatoň ze
všech moŽných předmětů ato ne\'ím, jesdije
úp]ně na co se těšit. Ale určitě se budu těšit, Že
až se \Ťátím' zajdu na chvÍli za pipkami' U ui€h
sí vždyc\y odpočinu'

Kolik škol momentálně studrrjďe?
TŤi| g}.mázium v Hradci l(ráové, konzervatoř
ý PaJdubících, oboř klavÍ, a akademii Incont.i
col Maestlo v itďské Llro]e'

Před časem ist€ řekl, ž€ s€ na póďu
cítíle přircze něii n€ž ve třídě s€
spolužáky. To zní trochu zvlášolě.
Áleje to tak' Já si opravduna pódiupřipadám
hrozně přilozeně, zvláŠť pii slých sóloÚch
recit ech. No a co se Ýče té dídy''' o Ímě si asi
spoluŽáci musí dost často myslet, že jsem div.
r}ý Mám individuální studijní plán' Á p.otoŽe
J.sem ve škote málo' vlastně se tam s nikým aJ|i
moc nebavím. V podstatě někeŤé spolužáky ani

Čtlt vás spolužáci b€mu ja&o exota?
Zřejmě ano' Na základce to by]o ještě hor.
šÍ' Neměljsem si se spoluŽáky moc co poví.
dat' občas se mě ti zvidavější zeptali naněco
kolem hudbý což mě vŽdyclq, potěšilo' Ale
jinak''' Na gymnáziu piece jen s.udu]'í uŽ
lYbŤaní Žáci. A těch, kdo mají něja](ou v#nou
záribu' je tam víc.

c.hoďte někdy na ďskotéky?
To mě právě !ůbec nepiitahuje' Na diskotéce
Fem nebyl snad nikdy' Iednak je to pro mě zby.
tečný hluk a pak mám to]ik různých akiivit' Že
na něco takového nemám čas' Áni neposlou
chám jjnou hudbu n€ž klasickou' Mně to pťo'
stě nic n€řftá.

Máte nějakého kaÍiaráda?
No'.. tal( kamaráda... to jste mě Úošku zasko
čila. VyloŽeně lŤstevníkajako kamaráda, to
asi ne. To bych neiekl' ProtoŽ€ kdyŽ vidím ve
třídě' jaká kamaládství tam J.sou' tak takové
kamalády nemára. Ále nec|tím se ujbec o nic
ochuz€ný Maminka o mně říká, Že jsem se
už narodiljako důchodce. Níkdyjsem nebyl
B?ické dítě. Taloe viastně čím vic rostu, čím
jsem stalší, tím lídem připadám míň a míň
ďl.ný A jednou, až dospěju, už moŽná n€bu
du divný vibec'

Tipuju to dobřb' ž€ nemát€ čas a randit?
(rozesměje se) No rak''' to se přj'zllám, Že
nemám' ZatÍn.

Máte absolutrí sluch?
Mám'

MATYÁŠ NovÁK (r7)
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Tald€ když slyšít€ iakýkoli tón, jst€
schopen ho úrčtt?
Piesně tak' I(dyŽ mi bylo asi šest lo](l]' jednou
zabrzdi]i veÍl!.tl pope]áŤi- A já řek] mán1ince:.''To
je Ea..' M],.slela' že si lYmýšlím' Později zjistila'
Že jsem mě] plavdu'

A neot'těžuje !áB teĎhle {tar v běfuém
ávotě?
Iá nemám slovnání' jaké to je' mít ten nor
mání s1uch' PIo měto obtěŽujícínení' Pravda
a]e].e, ato je talgprojevtoho absolutního slu.
chu' že n€snesu sebemenši z\'uk, kdyŽ usÍnám.
Musím mít absolutÍÍ ticho' coŽ je někdydost
pIoblém' kdý tieba vhotelu hučíklimatiza
ce. TakŽe s sebou všude vozím zásobu špuÍItů
do uší- By] to a]e tďl' důvod' proč jsem nemo.
hr chodit do škoh,. KdyŽ mi byly asi čtyři Ioky'
Iod'če udělali ja\ísi pokus zač1enit mě do dět.
ského kolekti\'u' Neúspěšný ProtoŽe já jsem
zlaacel' kdyŽ jsem mě] jít do školký v'vádě1
jsem neskutečně to !ůbec neš]o, plávě plo.
to, že děti tam tat strašně vřískary. A když jsem
byl menší' byl jsem na Nukještě mnohem cit
livě].ší neŽ ted'

co !á! baú na hudbě?
]á takh]e nikdy nepřemýšlel' Hudba mě pŤos'
tě baú ta}oýí, ja}á je' UŽ kdyŽ cvičím' tak mě
to baú. PŤotoŽe já necvičím ta}, že bych hnál
pořád dokolečka nějaké místo, páJ taltů' ]ási
tu skradbu jednou zahraju a ona se pak \'ylep-
šuje už v podstatě sama.

Počkeite, 1T nemusíte přehrálat
něiakou pa!áž ta} ďo!ho' dokud to
nění dokonďé?
Ne. Á donedá\.na jsem si myslel, že ta*} e cú.
čí všichni' Jenom jsem nechápá], jak potom
můŽou někteří cvičit třeba osm nebo deset
hoďn denně' Apotom jsem je] s maminkou na
soutěŽ do V]ínalu' Tanr ve vedle].ší místnosti
cvičía soutěŽící z Číny Dvě hodiny hnaa pořád
t}téŽ dva tatt}'' Maminna musela odejít, p'oto
že měla pocit' Že u nípropukne duševní cho
roba. Bylo to pro ni strašné, pŤotože mě nikdy
takhle doma hrát nes]yšela' Ale já to neodsuzu.
ju' pokud to někdo potřebuje.

Na co m}š]íte' když bra'ete na kla!'íŤ?
Nato vlastně neumím odpovědět' nikdyjsem
o tom nepiemýšlel' Asi bych ale řek], že klí
čové je nemyslet na to, co následu]'e' Proto.
Že kdyŽ začnete pŤemýšiet, jaká pasáŽ při.
jde, straš.ě to zlyšuje riziko' ž€ se v té sk]adbě
ztratíte. Takže klíčoýé je přostě mys]et na něco
jiného'

co ie vlastě na k]aví!Íú hř€ nejtěňí?
Ne]'ýětšía lDěním je záhÍát i ty nejtěžší sk]ad.
by ták aby to \'}pada]o, Že to nic není'

Máte hrrd€bÍÍ geny v rodině?
Ne. Děda rrochu na housle hrál' A je moŽné, Že
kdyby někdo jeho tálent loz!'íjel, rnoh] být dnes
ka třeba koncertním mistlem České fflharmo.
nie, kdoví'.. Jinal Ý rcdině Žádný hudebnft není'
Maminka ]e učitelka španělštiny a ]atiny na g}Ťl1
náziú' tatínek byl talq, učite]' ted pncuje v pojiš.
ťo\'ně' Hudbu majÍ Iádi' ale třeba pro tatín]<a
končí k1asická hudba Mozanem, dá] uŽ je to na
Dě]' moc náŤočné' A Hasická hudba 20' stoleť, to
je pro něj lyloŽeně trpeď. on si spíš s bráchou
Íád poslechne nějaké písničky. A]e roďče se mi
snaŽí v€ všem pomocl za to jsem moc Ýděčný

Jak s€ na !tsš€ nadárÍ pňšlo?
Asi ve tl€ch ]etech jsem dostal kvánocům tako.
vé ro dětské plastové piánto. Zača] jsem na ně
q'ťukávat lidovk}. a]e chyběly mi ldávesy, mělo
to omezený rczsah' Pak jsem začá] hrát na dvě
piánina po Ioďčích, a kdyŽ mi byty čtÉí' pío
jevi} Fem zájem' Že bych se chtě1 učit hrát na
klavír v hudební škole. Rodiče to moc nechtě.
ii, plotoŽe si pamatovali sebe,jakjim to nešlo
aja}jeto Wbec nebaví]o' Á]e děda s babičkou
je přesvědčili a nakonec mě teda do té hudebky
dovedii' Pan ředire] tehdy řekl' Že tomu nedává
moc šancí' zv]ášť kdyŽ roďče nejsolr hudebníci'
Nakonec se mě ujála jedna palÍ učite]ka a pak

Ž to bylojednoduché.

Ifuxk vám býo, kdyŽ ist€ poprvé
konceřtoEl v zafuanři?
MoŽná deset. Aie pr\lní větší koncertjsem měl
v Berlíně' když mi bylo dvanáct'

hed konc€m roku jste konc€ÍoÝjl
v čfuě. Měl iste tam nějaký zltáštÍ
zážkek?
Čína ].e ta} odtišná od naŠeho způsobu Života,
Že tam o zv]ášÚf zážitky nenl norue' Tak tle.
ba jsem měl koncertve městě Čchung.čching.
A po koncertě, kteIý skonči] někdy o pů]no'
ci' jsme j eti do j edné lestaurace' Přines]i nám
v míse kousb7 nalrájeného kuiete obaleného
v nějakém kořeď' Kolem toho byly paprik}. J.ed'
ny z nejp ivějšÍch na světě' Ale oni mi neřekli'
Že ty papriky se nejedí, Že sejíjen maso' Ajá si
jednu dal. Mysleljsem' Že nasta]a moje pos]ed.
rÍ hodina' To bylo něco tak súašného| Lil jsem
do sebe všechno, co bylo po nce, a stejně to
nezabíÍálo' NaštěstÍ to trvalo jen asi pů] hodiny
a stalo s€ to aŽpokoncertě'

'ak se chold čínské pttblikum?
V Číně jsem měl několik konceltů a kaŽdý pro'
bftal Úochu jinat. Čínské publikum je mnohem
Živěl'ší a spontánnější' takŽe s€ během koncel.
tu dokonce procházípo sá]e nebo baví' Úptný
k]id pň \ystouperú jsem taln vlastně zažil jen
jednou, a to kdyŽ jsem hrálna české ambasá.
dě v Pekin8u.

)) Maminka
o mně řftá,
Žejsem se uŽ
narodiljako
důchodce. ((
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RoznovoÍ

stanlt s€ o vás iako o hvězdu3
To bvlo uolné uŽasne'  Mé]lsem ten nej lepši

lel!']s b\dlel js€m t tech nejLepŠLch hotelích

K disDoiici jsem měl př€kladatelku a vždycky

Dro n;! pliielo aulo' nikam isme nemu,eti pěš.

i(y' oni i!o u obzvláí há-klr'!'l na ro' Že pé\ky pro.

ŠÍě umělec choďtnemúŽe'

NoÝák i€ nejběfuěiší české pňjm€nÍ -

nenapadto Ýás' že byste si dal nějaký

Úmělecký ps€udon}.Ín?
To mě nikdv nenapaďo a určitě ani nenapao.

ne. 1Je iakjste ňkala, Žeje to častéjméno' zrov-

na naše g}Ťnnázir.lr}l je toho dokladem| ředite.

Iem je p"n mdgi . '  \o\d] '  /á . rupcPm Ie par

maqi.Ú \oVá-K' tro]e Í,dn' ié m"gl.lra \o".a'<o

vá a tí lidé nemaiílůbec nic společného.

Mrrsíte b\'t potád opatrný rÉ s\€ prsty?

\ ůbec n;v i r ,  ie .J  o loT m:jm rÍ us l '  Pto lo

Že zro!Ťa \  |omHe j 'ém .Ú"šne nepo. ld:n} '

Neme| b\"h délal n|c nebÉZoecného' Dí!í ne.e.

kam' Á i  r reb" kdvz i 'em u |Ě.h *|epic '  rerI  ic

krJ .nc i .ůo neZj im.blI  no!\  |oÚfu npbo Jdě
Id l  roW'1bén'  Iat/P |"m dé|am v 'echno mol .

né. Ale muslm samoae]mé d áv.t 1,€Li l.]' pozor

ňíká se, že kdý pánbůh někomu někde

nadělí, jinde mr ubeŤ€. I€ něco' co vám

!ůbec neide?
keJenr reDo -" lotrnr r i  \ i loPc neidP Kdv-

h } ' l F  \ i d F ' a  I Ť o i i  | í e ' b u '  l d I d d j l p  r e  m e / I

retardované j€dince.

KdvŽ isme 3t don oNali rozhoÝor,

věáělist€ z lúalY na miNtu, kdyvlak

z HÍadc€ Icálové lYiede a kdy doÍazí do

Prahy.w zráte zpalněti iízdní řád?

B\ lv dob\ tdv i .eŤ lnL nUpa_ei  Úp lně cél i

ijzdTú iaá Ňa|ov€hÚdec|.eho l.Jaje' Are \z}l]e

dem k tomu. ze mych.kLiVjtl € nc a uc' sledx.

iu u '  poJ/e h la!Ť| l .a|É' A v i '  'P  leo Za| matŤ

I ieba o le\on.Úut .e l ró  |  o\ ld lo 'e.oupraq

a taky o zpoŽdění vlaků.

]ak to m}slite' ,,o zpoŽdéru v|al.ď'.?

Praťidel  Ie ' 'FdujL mapJ \F ,poŽdén;- l  \|J

k u v L e l e - L e J U  A , l o . m a m i e . n o . . / p o Ž d ě .
n r  i a l  . e  ! l . l u o \ d l o  v  I n J l v ( h o n e ' h n P b o

\  ' e l e m n I e . I c ; ' \  n 2 \ |  í o d ' 1 é ' o I i )  l a r ' | v í d '

mami. l ta a5i\o u ie e|e/n i l  áí.\  gén přen. ié.

n\ -  l ru.re poronr l l  Ded" prd ovdl  nd o 'a_

zé' ieho tratr tylstojr,uacem paňí lokomotir].

amůjsÚejda, t €n zase Staví Žetezniční mosty

v€Iký milovníkvlalú b}'t piece
I Antoní[ Dvořák' Dokonce prý
prohlásil, žÉ by dal všechny své

syÍ'foni€ za to, kdyby byl vyíalezl

Přesně tak to by]o. Dvořák totiŽ lokomotilY

zboŽňova]' v té době samozŤejmě palní loko.

mor. ,\ '  Do|oncé oo.í]d.\o ie /dh ."  nádr"ží'

abv mu ziistili, iákého číslaj€ parní tokomotiva'

a; la 7ro!Írd jPdp'  J  by l  t |é. l .m bez.ebe'  }  dyŽ

se mobl seználrrit s jejím súoj!'lidcem-

Co může Úít hudba společného
s vlakv? Ri'tuus?
e n o '  i " r n i  r I a t <  r e o y  u r . ' l é '  I  n e t l e r e  d n e s n l

{ a J - i \ a g o n }  m a i r ^ r a \ m r  r } 1 m u ' ' a l i e d o u o o
IoIe i i .h '  tá  i .em do\onl  e ňé| nUlt  án i  náp.aI

sk la jou '  I r . ra bv Ioprror "]a 
l .dť z Hí"dce Ú".

1ové do Prahy' Napsal js€m zatím pŤvní dí].

TotiŽ kaŽdý úsek té trad májinou náladu a jjnan

v tom úsekrL vlak jede' Tak třeba mezí Hradcem

aLh]Ln' lpm ""o l  'd lnou ie ves l i .e  Dobřefu.

ce' kde vlai jede tišeji' A kdý tu skladbu slvšela

moie babička, v toÍůle místě sk]adby prohlá.

si]a: . Ted isme v Dobřenicích''. Ále' '. mě s D\'o.

řákem Spojuje ještě da]ši věc: on chova] holuby'
A já chovám stepice.

]ak iste k těm stepicim přišel?
odmald ]sem rád pekl bu(hry babovb'}.olaČe'
No a rodiče mě kltizovali, Že mám nadměrnoll
sootřebu vajec' Tak jsem se začal zajimat o to'
jar by se daia ̂ .ýšit snáška u b abiččiných ďe.
pic' apostupně jsem pipkám propad]'

Péct v?is naučila malÍnnka?
Ne'  u nas pe.e tatLnek '  A le hodné i\em pel]

\ hab].kami' A ted tuhle íaÍétu po mne pÍe.

vzal nr]adšíbraÚ' peče zvajec' která mlldodá.

vam.vťera treba upekl pelník' byL mot.dobrv'

My lsne aLe i rnak '  brarrPm dos l  rozdrrnr ' .un

re NDiLkv pÍedstaýitel 5vé generace j € mu ova.

nait' takze porád slrrchatka na uŠ|.h aduni to'

Ale jsem moc rád' Ž€ ho mám.

Na podzim abso|vova| koncertní

tuIné po čině (Čchang.ša)'
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co vás rla těch sl€ptcích můž€ tak bavit?
slepice j€ přec€ symbol pttommti.
A to je právě neskutečně špatně| PřotoŽe slepi.
ce isou ve]mi intelígentní tvorové' UŽ mě o tom

několikrát přesvědčily. Tak tieba: babička má

slepice a veď€ toho zabJadu. Na té za}radě pěs.

továla nějaké kapusty a saláty' prostě co slepicírn

lrodně chútná' A iedna slepice' taiová neposed.
ná, vŽdycky přelét]a ploi, aby si nazobala zeieni

nu. PokaŽdé přesně věděla, kam má jÍt' Tak jsme

plot zi.ýšili' A ona ho stejně vždycl.T přeletěla.

Ťal jsme to zat.á i i seshom - a ona si zase našla

nějakou škvíru, sebemenší, a šla na sa]át' Ale

mezi plemeny slepic jsou dost velké rozďty' Ta}

Úeba Iehtd p|emená j .ou obecné t  hyt ře išiá Ťa

le'\|\p|i h]oupéj\|' A |ze v1,s|edoval podobno.r

mpzi un ir}'r] plemenen a ieho původem..oŽ i.
opratdL] 7ajimave.Třebá v|aiky a |e8hoínky isoL
oiemena púlodem z llďe'Aj)oU \|eine nepo\ed.

;é a temp€Iámentní jako Itálky. A zase fave'o]\,

nebo hudíin4' co' i.ou ma5nó plemena pŮvo.

dem z han.ie' Fou ld}o\é ro^'ne. mot .e do

ničeho nehmou, třeba si někde sednou ajenom

tak koukají tak to jsou celí Francouzi' A někde

upIocLied mů2oU bÝldrďd'anh nebo bielefeld.

ry pbmena německá'

Á můř mít člo!ěk cito!ýiztah se
sleptcl 'ako tŘba se psem?
To lozhodne:Ale me na. lep ic ich 7e všeho nei .

uc |a\f inujejej ich Iro i I  Uz i Ie l '  Dávaií!e ic(
maso, s]epice na papříce nebo takolý qlval

7 ko l .ou|a '  to je u 'z  a lne i ld lo '  A ie i lě  k Iomu
jej ich rrus ie iedno 7 nei lep. ich hnoi i !  No

a stejně jako pes nebo kočka můŽe b}rt i slepice
domácí mazlíček

C.lrc€te říct, ž€ s€ třeba přiid€ pomazltt?
KdvŽ s i  i iwcú. iIe.  Íá me| |ohouIa '  her} př išel

zobal Ťni z ruIT a necha] se při tom hladit'

A já analaiednoho' co sousedoi'tc
kocoulovl vyklovl oko.
A] P rď o\a |ohoutj Fo u pÍávé po!ŤÍii'ou b ud' hi

zenci, anebo kohoud lPhLlchplemen. Lehki ple-

mena jsou prostě temperamentni'

(olik slepic Íráte?
Al.tuálně ko]em stovk]i A]e když nálíhnu kuřa.
lá '  můZe j ich bý i  né|ol ik  . ro!e} '  počí|ám.I i

i ta kúřata' co se mi nehodí, to prodám' a co

si chci ponechat k dalšímu cho\,rr' si pone

chám' Ta plemena, kteIá aktuálně lYtepšu-
ju' j5ou .ryii: dráZddJ'kV' .ýanl.y. laken|e]d.

ry a foNerky.

Máte J€ pojm€nollané?
Kdyz isem i icn Ldy" i  dátmo mél ien as i  še\I '
poimenovane icem ie mel' Ramcdš|a' Fve|lna'

starkoč, EuÍyďka'.. Při souČasném rnnoŽsM Úž

samozřejmě jména nelnají'

ái€te v Hradci Kráolé - kde ty slepice máte?
V i€dné části Hradce, je to od nás kousek' Dív
js;m je ale měl v asi třináct kilomet'.ů \'zdá]ené
vesnici' u kamáÍáda roďčů' CoŽ by]o úplně šíené
protoŽe jsem tam muselj€zdit kaŽdý den na kole.

Kdo 6e o ně stalá" kdý koncertui€t€?
NaštěstÍ pět set metrů od nich bydlí děda
s babičkou, takje chodí pÍavidelně kontro-
lovat, kdyžjánemůŽu' Iá a]e na slepice neza'
pomínám, ani kdyŽ koncertuju v zafuaničí.
NapříHad kdyŽ jseln měl Iecitál v Grazu' na
večeři s honolámím konzulem isem se zmí.
nil, ž€ se zajímám o plemeno štýřanka, kteŤé
jeVokob Gmzu !oz!iiene'Ta} mj doÍúuvifi' že
jsem simohL d.uhy den doiet pro třicetná!a
dolých rajec k jednomu chovateii do blÍzkého
Gleisdorfu. Ta jsem si potom v€ sÝé lÍhni doma

wlíhr. Nebo kdý jsern byl nedá\'no na kwzech
poblíŽVídně a ve čtwtek odpotedne bylo vot.
no, našel jsem si, Že deset kilomeÚů odtamtud
někdo nabízí kohouty štýřanek. Tak jsem se iam
pěš}y \'ypraÝi]' Iůzně se ptal' protože já vědě]
j€nom jméno té vesnice. ManŽelka chovat€te'
ktelou isem tam zastibl, by1a úp]ně u rf'tŽenÍ'
Že k}a.!'Írista z Čech u nich shání nepříbuzného
kohouIa iý ane| do .\ ého cl.o.|u' A i €šlé pn
šel pěšky.

Když říkáte, že isr€ se tam lŤpŤal'fl sám'
kolika jazý't.y 6€ domluvít€?
od dětství se učÍm anglicky a k tomu i němec.
k}' A]e v némi iné mám hlamé slowÍ 7á"obU'
která se Úká chovatelsM. o letaďech bych se
s nik}rm německy asi baút nemohr.

Jaká ie Ýlattně laše n€i!'Jňší žiloElí meta?
Já mysiím' Že pro každého člověka by měIo bý
nejdUreŽitější' aby byl šlastný Ta*Že já si v pod'
sratě ted Žádné cí]e nedávám. Prostě chci,
abych dělď to, co mě baví, ať Už to bude coko.
li' A jestli budu diígentem nějakého ve]kého
orchestru' plotoŽe dirigování mě opravdu láká,
nebo si budu v poklidu Et někde na v€ílově' ' '
ne!ím. Ale chtěi bych žÍt šťastně'

Čtli to necháváte rra osudu?
Přesně tak. Moje máminta říká' Že nic se nesta.
ne náhodou, Že všechno je v]asE]ě řízeno odně
kud seshora. A Že všechno' co se stane' má
nějaký důvod. Talry vždycky kd}'Ž Fe'n ve svém
álotě nevědě]' co dái, se to nějat samo wieši.
10. TákŽe si myslím, nebo spíš douJám, že to tak
bude vždycl.a.

rlýi|Ínečni ltdé býlaií osaměIí' cítíte 6e
takněkdÉ
Ten pocit \,úbec nemám. A i kdybych ho někdy
moN mít, stačí zajet tři kilomeÚy ke siepicÍn'
A hned je mi veseleii. 

(

)) Mě s Antonínem
Dvořákem spojuje
ještě další věc: on
chovď holuby.
A já choviám
slepice. ((

l


