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žije a skládá v New Yorku, má rád
Captaina Beefhearta, Hrabala a Chytilovou
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LIDOVÉ NOVINY

Vzali děti a vyrazili

do světa

Stres všedních dnů nechat za zády, odejít z práce,
zapomenout na úkoly. Sen zdánlivě nesplnitelný.
Přesto ho dnes realizuje stále víc lidí. S heslem
„Co nemáme, to nepotřebujeme“ se vydají na cestu
lodí, pěšky nebo starou dodávkou.
MARTINA
LEIEROVÁ
redaktorka LN
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e svým životem ve spěchu byli nespokojení už
dlouho. Rodiče trávili
celé dny v práci, otec navíc často na cestách
mimo domov, děti trávily celé dny
s chůvami. „A tak jsme si jednou
sedli a řekli si, že takhle už dál žít
nechceme,“ začíná své vyprávění
Magda Tesařová.
Její muž Filip si svou pracovní pozici budoval dlouhá léta a stal se vrcholným manažerem úspěšné zahraniční společnosti. Na prahu padesátky ale cítil, že mu život uniká. „Našel dost síly vysněné místo opustit.
Jen proto, aby byl víc s dětmi a rodinou. Kolegové reagovali až s obdivem,“ vypráví Magda o momentě,
kdy se rozhodli k radikální změně.

Když hvězdná obloha končí i začíná v oceánu...

ILUSTRACE MAREK POKORNÝ

Trochu skautský život
Oba dali v práci výpověď, mladšího syna Ondřeje vzali ze školky,
staršího Martina přihlásili k domácímu vyučování a vydali se na plavbu lodí po světě.
Mezi Filipovými předky byla
řada námořníků (dědeček byl dlouhá léta kapitánem jachty amerického finančníka J. P. Morgana) a ani
pro Tesařovy nebylo plavení se po
mořích ničím novým. A tak vyměnili svůj příbytek za plachetnici
a vypluli z newyorského přístavu
jižně, podél východního amerického pobřeží až k floridským břehům. Pokračují stále jižněji, dokud
neudeří hurikánová sezona.
„Jediný plán byl pobývat raději
v teplých než studených vodách.
Když se nám někde líbí, zůstaneme
tam déle,“ popisuje Magda při krátké návštěvě Čech, kam ji přivedly
rodinné důvody. Z chladné Prahy
ale míří zpět do Karibiku – plnit si
svůj cestovatelský sen.
„Loď byla investice, ale samotné
cestování po vodě není vůbec tak
drahé, jak se zdá. Nejdražšími položkami jsou jídlo a občasné parkování v přístavech.“ I když se tenhle
výlet může zdát nad poměry běžného českého cestovatele, Magda ho
popisuje spíš jako skautský způsob
života. K vytváření elektřiny na
lodi jim stačí vítr a slunce, které
díky solárním panelům a větrnému

generátoru proměňují v energii,
aby fungovala světla nebo lednička. „A stejné je to s vodou. Kluci se
učí, že zásobárna vody není bezedná a je třeba ji využít efektivně.“
Často rodina kotví mimo přístavy, na volném moři, u neobydlených ostrovů. Tak jednou za tři týdny dorazí do přístavu, kde přenocování stojí zhruba 200 korun na metr
lodi na noc, přitom je jedno, kolik
lidí na lodi je. V každé marině jsou
k dispozici vybavené sprchy a prádelna.
Starší syn přijal domácí vyučování s nadšením. Učí se pravidelně,
i když oblíbenou hodinou je pořád tělocvik. Ten nyní ale zahrnuje třeba
potápění, surfování, plavání. Jen
dny rodina nedělí na všední a víkendové, ale na mobilní a pobytové.
Největší překvapení? Asi zjištění,
kolik lidí na vodách žije.

že už o tom moc mluvíme, než abychom se chystali uskutečnit to.“
A tak i u Figallových nastal čas
pro seriózní rodinnou poradu u kuchyňského stolu. „Chceme opravdu
jet? Má to pro nás smysl? Na obě
otázky padla kladná odpověď, a tak
jsme začali připravovat odjezd.“
Urychlil ho ještě moment, kdy
Tomáš přišel o práci. Dceři Stázce
byly čtyři roky, Amálce šest, tedy
poslední šance před zahájením školní docházky. K tomu v Čechách začínal podzim, zatímco na Novém
Zélandu se schylovalo k jaru.
„Nejtěžší jsem to nakonec měla
já, protože jsem byla už druhým
rokem spokojená v práci a přede
mnou se otvíraly zajímavé možnosti. Vzdala jsem se toho v zájmu
svých nejbližších. A ukázalo se, že
to byl velmi dobrý krok,“ říká psychoterapeutka Kateřina.

Pro Stázku a Amálku byl život na Zélandu velké dobrodružství FOTO ARCHIV

Na moři existuje zvláštní „lodní“
přátelství, člověk se stále seznamuje
s novými lidmi. „I my zůstaneme co
nejdéle, dokud nám nedojdou peníze. Člověk by nikdy neřekl, kolik barevných odstínů má oceán , kolik
různorodých východů a západů slunce může vidět. A hlavně ty hvězdy!
Když obloha začíná a končí v oceánu, je jich tak strašně moc, to je naprostá bomba,“ popisuje nejzajímavější momenty námořnického života
téměř s dojetím Magda.
„Občas chybí ale rodina a přátelé.
No, a někdy chybí ta chůva,“ říká
žertem Magda, která po celých
sedm měsíců plavby ve čtyřech rozhodnutí nelitovala. „Život mi připadá příliš krátký na to, aby člověk své
sny odsouval na neurčito.“
Domovem stará dodávka
I Kateřina Figallová se svým mužem Tomášem o cestě do světa mluvili dlouho. „Uvědomila jsem si ale,

Rodina si koupila letenky a vyrazila. Měli jediný plán: po příletu koupit obytnou dodávku a být spolu „natěsno a pořád“, dokud nedojdou peníze. „Říkala jsem si: začátek musí
jít hladce a pak už mi to je jedno.
Ale právě ta úpěnlivost přinesla nepříjemné překvapení.“
První strasti cestování na sebe nenechaly dlouho čekat. Kvůli sněhové kalamitě na ruzyňském letišti se
cesta na Nový Zéland protáhla na tři
dny (s noclehem v hotelu kousek od
jejich pražského domova), uletěly
jim další spoje, ztratila se všechna
zavazadla. A ke všemu hned po příjezdu škrábl Stázku do čela cizí pes,
ale dezinfekce zůstala ve ztracených
zavazadlech. „Propadla jsem panice, že je všechno blbě,“ popisuje
moment, kdy si uvědomila, že cestovat po světě nebude tak jednoduché
jako chodit každodenně tutéž trasu
do školky, do práce a zpět.
Pokračování na straně II
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Oblíbený sport?
Hra na kytaru.

Mýtus inteligentní, krásné, ale hlavně silné ženy, která i přes
nepřízeň osudu píše skvělé knihy, se zrodil až po její smrti. Jaká byla
Božena Němcová ve skutečnosti a proč nás nepřestává fascinovat?
IVA
POSPÍŠILOVÁ
redaktorka LN
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ary Lucas bývá hudebními časopisy označován za jednoho
z nejlepších kytaristů na světě. Spolupracoval s mnoha slavnými hudebníky, třeba s Jeffem Buckleym nebo Captainem Beefheartem. Garyho dědeček byl Čech, (jmenoval se Lichtenstein) a newyorského kytaristu to do Čech opakovaně táhne, hrál tu třeba s Pavlem
Zajíčkem nebo s Plastic People of the Universe. Když není na cestách,
žije v New Yorku. Loni vydal se svou kapelou Gods and Monsters’ album The Ordeal of Civility (Utrpení zdvořilosti) a v těchto dnech dokončil nové album Cinefantastique, kde nahrál hudbu ke známým
snímkům slavných režisérů, třeba Felliniho nebo Hitchcocka. Vedle
hraní píše také povídky, ve kterých reflektuje většinou zážitky ze
svých cest, jeho pobyt v Praze popisuje povídka Já a Golem. Napsal
knihu o Jeffu Buckleym, která vyjde anglicky na podzim.
lei

INSPIRACE
Hudba Blues, Plastic People of the
Universe, DG 307, Dvořák, Smetana,
Wagner, Debussy, Chopin, Bach,
Incredible String Band, Paolo Conte,
Syd Barrett, Astor Piazzolla, Miles
Davis, Coltrane, Zappa
kniha James Joyce – Odyseus
spisovatel Isaac Bashevis Singer,
Laszlo Krasznahorkai, Bohumil
Hrabal, Roberto Bolano, Franz Kafka
obraz Ve vlnách od Arnolda Böcklina,
Černé malby (Goya)
malíř Salvador Dalí, Wyndham Lewis
umělec Don Van Vliet
film Eva (Joseph Losey), Anděl zkázy
(Luis Buňuel), Vertigo (Alfred
Hitchcock), Sedmikrásky (Věra
Chytilová)
režisér Federico Fellini
vzor Barack Obama
sport hra na kytaru
objev blues coby universální pravda
žijící osoba Bill Clinton
dětský idol Houdini, Dracula, James
Bond

MÍSTA
domov New York City
cestování kdykoli, kamkoli
galerie Prado v Madridu
hotel Terrass Hotel v Paříži
restaurace jakákoli, kde dělají
mongolské barbecue
obchod Cine Qua Non
v Amsterdamu

VĚCI
návrhář Martin Margiella
kadeřník Mark Okun
boty Prada
brýle Ray-Ban Wayfarers
noviny New York Times
časopis Cineaste Magazine
hodinky Skagen
parfém Pink Jasmine
auto Aston-Martin
mobil iPhone
nezbytnost iPhone
drink Mojito
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Spisovatelkou
navzdory osudu

INSPIRACE, VĚCI A MÍSTA

Fenomenální kytarista a skladatel Gary Lucas
patří mezi světovou špičku. Skládá hudbu k filmům
a vydal přes dvacet sólových desek, za které získal
řadu cen a nominace na Grammy.
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duši mojí je vštípen,
od mladosti již, pud
k vzdělání, touha po
něčem vyšším, lepším, co jsem vůkol
sebe neviděla, a ošklivost před
sprostností a hrubostí. To bylo mojím štěstím, ale také příčinou našeho rozpadnutí, mojím neštěstím,“
píše Božena Němcová svému muži
Josefu Němcovi v roce 1857.
Krize v manželství, které nikdy
nebylo příliš šťastné, se prohlubuje,
Němec je penzionován a rodina, už
tak živořící, je bez peněz docela.
30. listopadu 1859 podává Josef Němec návrh na rozvod, ale společný
byt v Řeznické Němcová opouští
až v květnu následujícího roku. Od
manžela se chce nadobro odpoutat
a uvažuje o lecjakém úniku – včetně cesty do Spojených států. V září
1861 se podruhé v životě stěhuje do
Litomyšle – nakladatel Augusta jí
tu slibuje práci, stálý příjem!
Ke krizi osobní se ale přidává i ta
tvůrčí, a hlavně zdravotní. Sen postavit se na vlastní nohy byl jen další iluzí, jak nemoc postupuje, spisovatelka není schopna dodržovat závazky vůči Augustovi. Ten ji sice
zpočátku přijal vlídně, ale začátkem listopadu už za ni odmítá platit
hostinec, pro nemocnou ženu si proto pár dní nato musí přijet Josef Němec. Uhradí účet v hostinci a odveze ji zpět do Prahy, do bytu, který si
začátkem srpna najal v ulici Na Příkopě, v domě U Tří lip. Ráno 21.
ledna tu Božena Němcová umírá.
Rodí se mýtus inteligentní, krásné, ale hlavně silné ženy, která přes
nepřízeň osudu, bídu a nešťastné
manželství píše skvělé knihy.
Slečna Betty
O původu a datu narození Boženy
Němcové vedou literární vědci spory už víc než 150 let. Jisté je, že do
Ratibořic přišla už coby – nejméně
– tříleté děvčátko, a to z Vídně. Nejspíš v té době neuměla slovo česky. Říkali jí Betty a domácnost
Panklových se vedla výhradně
v němčině (dívčí jméno Barunka si
Němcová přisoudila až během psaní Babičky).
Rostla do krásy – už tehdy se tak
začalo šeptat, že není dcerou panského kočího Johanna Pankla
a české služky Terezie Novotné. Ti
mohli být jejími adoptivními rodiči
a namísto dne narození děvčátka
mohli dát zapsat datum, kdy si je
osvojili. Těžko to už dnes kdo zjistí. Stejně jako to, zda – pokud skutečně byla adoptovaná – byla dcerou samotné kněžny Zaháňské.
Nebo snad její mladší sestry Dorothey, jak se někteří životopisci dohadují? Pro poslední hypotézu by
svědčila právě neobyčejná krása
nejstarší Panklovic dcery – černé
až modročerné rovné vlasy, zelené
oči a široké lícní kosti. Žádná ze
sester Zaháňských je neměla, Dorothea ano, navíc, v roce 1816 prokazatelně čekala nemanželské dítě,
které, byť není známo kdy a kde,
přivedla na svět.
„Urozený rodokmen by také do
lichotivějšího světla stavěl české
národně emancipační snahy, že si
dokázaly z osobnosti ‚odjinud‘ učinit svou básnickou mluvčí a mnohoznačný symbol,“ komentuje domněnky o skutečných rodičích
Němcové literární historička Jaroslava Janáčková v publikaci Česká
literatura od počátků k dnešku.
Tak nebo tak, v Ratibořicích, kde

Přes všechny její zálety, přestože
bydlí v tísnivých bytech a o peníze
se musí naučit říkat přátelům a známým, je v té době manželství Němcových plné pochopení, jako by jim
odloučení prospělo: „To však je
pravda, že když jsi vzdálen, se mi
zdáš pěknější a že po Tobě častěji si
zatoužím. Je to přirozené a Tobě
snad také tak je. Když jsou dva ustavičně pospolu, všecky svoje potřeby jeden před druhým vykonává,
pěkné, nepěkné, tu se zevšední jeden druhému. Není pak touhy ani
poesie, je to jen zvyk a potřeba, co
je k sobě vábí – a to je, co se mi protiví. Mně by se každý muž zprotivil,
kdyby ustavičně byl okolo mě.“
Babička
První větší krize přichází v roce
1853. Němec je v Uhrách vyšetřován skrze svou činnost v roce
1848, pod policejním dohledem je
i sama spisovatelka. Devatenáctého října umírá nejstarší syn Hynek.
Němcová se znovu pouští do psaní,
tentokrát hlavně vesnických povídek – včetně Babičky.
Betty, Božena, Barunka? Němcová je stále trochu záhadou.
FOTO ARCHIV
„Začala jsem v tom pracovat po
Hynkové smrti, v nejtrapnější době
„Barunka“ prožila dětství, na ni –
mého života – když mne omrzelo
i když poměrně krátce, mezi jejím
v světě žít. – Utekla jsem do toho
pátým a devátým rokem – zapůsobi- Zatímco v psaní
osamělého stavení v malém údolíčla babička Magdalena Novotná (vrá- se jí daří, v manželství
ku, k nohoum milé babičky, a když
tí se sem ve své nejslavnější próze –
jsem slyšela její rozumná slova,
Babičce). Z Ratibořic také odjíždí je tomu právě naopak.
její písně a pohádky, když tu přede
na zámek ve Chvalkovicích. Náružimnou stál její milý obraz, měla
vě čte, nejraději Schillera, a dostává „Mužovi se nelíbí, že
jsem za to, že jsem děvče, běhala
se jí dobrého vychování.
jsem veselou myslí po lukách, lese
Roku 1837 se stává ženou asi se tak zcela oddávám
a háji, navštívila ty upřímné duše
o deset let staršího úředníka finanč- spisovatelství, raději
všecky a zapomněla při nich na všení stráže Josefa Němce. Němec je
cek ostatní svět, se všemi jeho tramuvědomělý vlastenec, žák Josefa by viděl, abych
potami,“ vyznává se v dopise jazyJungmanna. Manželé mají čtyři
kovědci A. V. Šemberovi.
děti, a přestože je jejich vztah pozna- virtuosní
„Ono se běžně traduje, že Němcomenán ustavičným stěhováním a pová psala Babičku, když jí bylo nejlitickou perzekucí, pro Němcovou hospodyní
hůř. Bylo jí zle, ale v tom navazovaje vlastně štěstím – i když si to nej- byla.“
la ta nejtěsnější přátelství s mladou
spíš nepřipouští: V prostředí, kde se
partou kolem Friče a prožila také
pohybovala, si na ni jistě brousil
oslňující dobrodružství s Hanušem
zuby nejeden pochybný svůdník.
Přátelé v ní vidí českou George Jurenkou, takže ono to není jen tak,
Není tedy divu, že rodiče spěchali,
aby tu krásnou a družnou dívku pro- Sandovou a v psaní ji povzbuzují. že by při Babičce plakala,“ upřesňuvdali. Navíc, Němec svou ženu, ale- S novým jménem (Betty je navždy je situaci Němcové Jaroslava Janáčspoň zpočátku, upřímně miluje. „Já zapomenuta) navíc jako by našla ková v anotaci ke knize Babička
v tobě ctím dokonalost a upřímnost i nový literární směr: přiklání se v rámci ankety Kniha mého srdce
ženy a jsem na to pyšný, že ty mou k tématu venkova a lidové sloves- (v hlasování skončila druhá, hned
ženou jsi. Kdybych ti to mohl tak nosti, obojí je právě v módě. Zužit- za Saturninem Zdeňka Jirotky).
Zatímco v psaní se jí daří, v mankuje období strávené na Chodsku
všechno vypsat, co k tobě cítím…“
V letech 1842–45 se rodina po- (1845–48), v Nymburce a v Liber- želství je tomu právě naopak. „Muprvé ocitá v Praze. Díky manželovi ci: vznikají črty Obrazy z okolí do- žovi se nelíbí, že se tak zcela oddáse Němcová seznamuje s prostředím mažlického a také Národní báchor- vám spisovatelství, raději by viděl,
vlastenecké společnosti a sbližuje se ky a pověsti. Pohádky převyprávě- abych virtuosní hospodyní byla,“
s českou duchovní elitou té doby – la, i když právě zasahování do pů- svěřuje se Němcová příteli HelceleŠafaříkem, Čelakovským, Erbenem vodní podoby jí mnozí vyčítali.
tovi v dopise z června 1855. A už
a dalšími Čechy (s básníkem VáclaV roce 1851 se Josef Němec ne- se to nikdy nezlepší. Emancipovavem Bolemírem Nebeským naváže chává přeložit do Uher, doufá, že tu ná, samostatná žena, to, pro co ji
vztah více než přátelský).
rychle udělá kariéru. Němcová se dnes obdivujeme, vyvolávala
Společností vlastenců je okouzle- s dětmi opět usazuje v Praze. Město v době biedermeierovských panina – stejně jako je ona společnost je ale docela jiné, než jak si je pama- ček v nejlepším případě zdvižené
okouzlena jí: už dlouho touží po tuje z první poloviny čtyřicátých obočí. Kromě toho, manželé byli
ženské osobnosti, emancipované let, plné strachu a nedůvěry, pod vli- oba nejenom horliví vlastenci, ale
„velké české spisovatelce“ a Něm- vem bachovského absolutismu a po- taky dominantní povahy. Ani jecová, krásná, mladá, vzdělaná, na- tlačených revolucí osmačtyřicátého den nechtěl ustoupit – a trápili se
víc z venkova, slibuje tyto sny napl- roku. Nachází nové přátele (a také potom navzájem.
nit. Pouští se do prvních básní, kte- nové lásky, přírodovědce a novináK tuberkulóze, kterou Němcová
ré uveřejňuje v Květech v roce ře Jana Helceleta, poté mladého lé- nejspíš trpěla dlouhé roky, se přidá1845. Už pod jménem Božena, prů- kaře Hanuše Jurenku), hlavně mezi vá rakovina. Tragédie se naplňuje.
hledně odkazujícím k pověsti o Ol- členy Českomoravského bratrstva
Na chvíli ještě podlehne iluzi, že
dřichovi a Boženě, selce, kterou si a ve skupině sdružené kolem Josefa by se v Litomyšli mohla jako spisoza ženu zvolil sám kníže.
vatelka postavit na vlastní nohy,
Václava Friče.
den ode dne se ale její stav zhoršuje, své texty není schopna redigovat, natož začít nový.
Zajímají vás příběhy žen, které měnily a mění svět?
Před deseti lety se svěřila HelcePřečtěte si o nich nový speciál 101 Lidových novin.
letovi: „Kdož by si nepřál být mlaSeženete jej v trafikách nebo si jej můžete objednat
dým – ačkoliv nevím, chtěla-li
přes SMS do své schránky. Zašlete ji ve tvaru LN
ZENYA jmeno prijmeni ulice cislo mesto PSC
bych stejné živobytí ještě jednou
(vzor: LN ZENYA jan novak jindrisska 16 praha 11000)
prožít – ne, já kdybych měla volit –
na číslo 902 11 a speciál vám doručíme na uvedenou
tedy bych si přála narodit se znovu
adresu. Nebo se obraťte na naše Servis centrum
as za dvě stě let – anebo ještě pozdě– MAFRASHOP, Karla Engliše 11, 150 00 Praha 5,
otevírací doba po–pá 9–18 hod., tel.: 225 063 111.
ji – neboť nevím, bude-li do té
Všechny speciály LN najdete také v aplikaci pro
doby
takový svět, v jakém bych já
iPady a iPhony.
chtěla žít s rozkoší.“
Více zde: 101.lidovky.cz.
Co se jí asi honilo hlavou, když
Cena odeslané SMS podle běžtného tarifu, příchozí
si ji v tom mrazivém listopadovém
zpoplatněná SMS je v ceně 50Kč vč. DPH. Službu zajišťuje
ATS. Infolinka 776 999 199 (po-pá 9-16 hod).
dni, sešlou a zlomenou, odvážel Jowww.platmobilem.cz.
> sef Němec zpátky do Prahy…

