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1 úVOD 1
Nebe a peklo  – aljaška a rakoviNa

Ke svým šedesátým narozeninám jsem dostal od svých kamarádů dárek, čímž se mi splnil můj 
odvěký sen. zaplatili mně třítýdenní pobyt na Aljašce, který jsem měl strávit právě s nimi. Co vám 
mám říkat. Byla to nádhera. Ale protože celý život hodně přemýšlím o smyslu žití, a zastávám 
názor, že vždy je něco za něco, po příjezdu jsem měl pocit, že jsem prožil něco nádherného 
a zákonitě proto musí přijít pravý opak. znáte to. Tenhle pocit. A přišlo. Asi po dvou měsících 
mě začaly bolet kosti, a postupně se to zhoršovalo tak, že jsem bolestí nemohl spát. Tak jsem 
skončil v nemocnici. A konečná diagnóza? Mnohočetný myelom. Pro vás, kteří neví, o co jde, 
tak se jedná o rakovinu buněk, která má za následek řídnutí kostí, jejich samovolné praskání 
a selhávání ledvin. Kdybych neměl zažitý názor o tom, že po vzestupu musí přijít zákonitě pád, 
tak už jsem na tomto světě asi nebyl. Přijal jsem vše s pokorou a to, co po tom následovalo, 
včetně transplantace kostní dřeně a půlročního upoutání na lůžku, prasklých obratlů a žeber jsem 
bral a beru jako další zkušenost, ze které je třeba se poučit, a že i v této situaci může být život 
krásný. V čem? Už jen z toho, že se ráno probudím, mám velkou radost. Pochválím se za každou 
maličkost, která se mně povede, těším se z toho, že můžu pracovat na tarotových kartách, malovat 
obrazy, a to vše mne naplňuje optimismem a dobrou náladou. Ano, dnes mám jiné hodnoty 
a hlavně neplánuji nic dlouhodobě, ani nemohu. Prožívám každý den, který jsem na tomto světě.

Všichni bychom chtěli jenom dobro, ale co je dobro bez zla a mohou vůbec bez sebe být?

Nakoukl jsem do „pekla“ už několikrát v životě a vždy jsem si uvědomil, že „nebe“ není 
zadarmo, a nebo jinak, že to svoje nebe bych bez svého pekla vůbec nemohl pochopit. A tahle 
moje filozofie mi pomohla i tentokrát. 

Každý máme svoje „nebe“ a „peklo“ a v průběhu života se mohou měnit. Myslím si, že existuje 
nepřímá úměra. Čím horší zážitek nás potká, tím nám stačí méně k tomu, abychom byli šťastní. 

A v tomto duchu se snažím tvořit i tyto tarotové karty. I když vám vyjde ta nejhorší karta, 
nezoufejte, štěstí je určitě někde blízko vás, jenom je potřeba se dobře kolem sebe rozhlédnout 
a naopak, pokud si vytáhnete tu nejlepší, dejte si velký pozor – pýcha a sobectví jsou jen kousek 
od hrdosti.
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1 Blázen 1
VÝKLAD KARTY

zMĚNA A TVOŘIVÁ SÍLA
Tarotová karta „Blázen“ je startovací 
kartou Velké arkány. Je to karta síly a ra-
dosti, spojené s velkým sebevědomím 
a velkou tvořivou silou. Odhaluje, že 
staré způsoby a cesty jsou překonané 
a podněcuje mocnou touhu po změně. 
Hovoří o svobodě, spontánnosti a oproš-
tění se od závazků. Nebezpečí obsažené 
v bláznivých impulsech je pro nové 
změny nutné. Dává víru v život, jehož je 
určité riziko součástí. Ve výkladu může 
také označovat nový start nebo začátek 
s otevřeným koncem.
 
Bláznovství, to je i nepatřičný risk.
Nejdůležitější je učinit první krok 
a nebát se. Mít odvahu stát sám při sobě 
a dívat se na dění kolem s nadhledem. 
Stejně jako blázni u královských 
dvorů se mohli chovat nekonvenčně 
a sebejistě, i vám tato karta napovídá, 

že můžete zariskovat, protože i negativní důsledky svého rozhodnutí unesete.  Cítíte 
velkou vnitřní sílu a máte na to vrhnout se do nových věcí, i když mozek a také okolí 
říká: „Je to čiré bláznovství“. 
  Jestli chcete vyzkoušet něco nového, nyní je vhodná doba to opravdu vyzkoušet. éPro-
tože pokud to nezkusíte, tak nemůžete vědět, jestli bude výsledek dobrý nebo špatný. 
A i špatný výsledek je vlastně dobrý, protože je to životní zkušenost. Tak se odpoutejte 
a udělejte alespoň něco bláznivého. Určitě na to budete dlouho vzpomínat.

Ale pozor! Dělat bláznivé věci neznamená hazardovat. I riziko má svoje hranice. 
Není to pýcha - dokázat někomu svou výjimečnost za každou cenu, ale hrdost – dokázat 
něco sám sobě. Tarotová karta „Blázen“ promlouvá pouze k vám, k vašemu rozhodnutí. 
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Pro ilustraci karty „Blázen” jsem si vybral jeden ze svých zážitků. 

 Tanec u tyče
 
Již na první pohled bláznivý nápad. Musím říct, že mám v životě několik způsobů, jak 
„vypustit ventil”, pokud jsem sešněrovaný odpovědností. Rozdělil jsem si je na řízené 
a neřízené. 
Ten neřízený je jeden. Když jsem cítil, že mám v sobě velké napětí, a potřeboval jsem 
se uvolnit, tak jsem se prostě opil. Protože jsem nechtěl dělat ostudu, tak jsem si vždy 
vybral jednoho z kamarádů, aby se o mne postaral a uložil mne. Toho jsem vždy posle-
chl, a když zavelel, tak jsem šel spát. Ráno jsem měl sice „okno”, ale jistotu, že jsem 
nic špatného nevyváděl. 
Mezi ta řízená uvolnění patřilo malování obrazů, sport, rybaření a tancování. Vše 
začalo tak, že jsem dělal ředitele reklamní agentury. Můj podřízený se ženil a rozlučka 
se svobodou se konala v nočním klubu, kde tancovaly striptérky. V té době jsem měl 
velké pracovní nasazení a žádný čas na relaxování. No, a jak tam tak děvčata tancovala, 
projevil jsem zájem, zda si mohu na chvíli tu tyč půjčit. A začal můj tanec. Tak jsem se 
do toho vžil, že jsem nevnímal okolní svět a vše ze mě spadlo. Probral mě až potlesk 
přítomných. zalíbilo se mi to a občas, když byla příležitost, jsem si to někde zopakoval. 
Vše vyvrcholilo při mém působení v Praze na postu vysoce postaveného manažera. 
Jakmile jsem měl chvilku volna, procházel jsem se uličkami, až jsem narazil na nonstop 
klub. Bylo odpoledne a já jsem cítil potřebu se uvolnit a vzpomněl jsem si na tyč. Vešel 
jsem do prázdného sálu a byla tam. Poprosil jsem vrchního, aby mně donesl panáka 
a jestli bych si nemohl zatancovat u tyče. Byl sice překvapený, ale vstřícný a pustil mně 
i hudbu. zatancoval jsem si, dal si panáka a odešel. A tento svůj bláznivý kousek jsem 
tak jednou týdně opakoval. Vše skončilo asi za dva měsíce, kdy jsem opět odpoledne 
přišel do klubu a těšil se na tanec. A tam, k mému překvapení, bylo plno. Nejsem žádný 
exhibicionista, tak jsem, abych nezkazil srandu ještě jednou zatancoval, a to bylo napo-
sledy. 
Pak už jsem se nikdy k tyči nedostal. Dodnes mi zůstalo malování a sport, ale také 
krásný bláznivý zážitek. Ale je pravda, je to asi rok, šel jsem z nějaké oslavy kolem 
diskotéky, tak mně to nedalo a v kruhu mladých jsem tancoval jako za mlada. Jen tak, 
bez alkoholu, bez tyče, ale s příjemným pocitem. K ránu jsem odcházel a omladina mně 
vzdala hold: 
„Tak zase někdy přijďte, bylo to fajn.” 
A bylo.
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1 mág 1
 VÝKLAD KARTY

  TVOŘIVOST A VŠESTRANNÉ 
SCHOPNOSTI
Tarotová karta „Mág“ je kartou velké 
osobní síly, manipulace, tvůrčí inici-
ativy, citu pro správné načasování a 
schopnosti přizpůsobit se. Hovoří o po-
rozumění, intelektu, velkému nadání 
a silné vůli. Upozorňuje na všestranné 
schopnosti a možnost jejich využívání 
k dosažení cílů. Ve výkladu se jedná 
také o umění komunikace a schopnost 
zpochybňovat zaběhlé představy.
 Schopnosti jsou dar  
Našli jste sami sebe, daří se vám naplňo-
vat svoje sny a představy, a to vše chcete 
sdílet se svým okolím. Je vám jasné, jak 
se věci mají, protože je vidíte z nadhledu 
a dokážete tvůrčím způsobem provázat 
jednotlivé aspekty tak, jak by to nikoho 
nenapadlo a chcete to někomu sdělit: „Ne-
zvládáte svoji situaci a nebo nevíte v čem 

je podstata? Podívejte, já vám to vysvětlím a pomohu vám to pochopit.“  
  pokud na sobě budete tvrdě pracovat a využívat  všech svých schopností, organi-
začního talentu a možností, které se vám naskytnou, tak se vám bude dařit realizo-
vat vaše cíle. 

  Ale pozor! pamatujte, že vaše schopnosti jste v podstatě dostali jako dar, který má 
být k prospěchu nejen vám, ale i ostatním. být vzorem neznamená být sobec. Není 
dobré pro své cíle zneužívat moc, intrikovat a využívat své schopnosti na úkor druhých.
Karta „Mág” ve výkladu říká, že si musíte uvědomit, jestli svým jednáním druhé ještě 
motivujete, anebo už s nimi manipulujete jenom ve svůj prospěch. Je potřeba si dát také 
pozor na přílišné snažení a obětování se, každý organismus potřebuje také odpočinek.
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Pro ilustraci karty „Blázen” jsem si vybral jeden ze svých zážitků. 

 Když si plníš sny
Do svých třiatřiceti let jsem žil v socialismu, a přes všechny možné peripetie se mi na-
konec podařilo vystudovat večerně uměleckou průmyslovku a dálkově sociologii na fi -
lozofi cké fakultě. Líbily se mi zahraniční reklamy a snil jsem o tom, abych se podílel 
na jejich tvorbě. 
Pak přišla revoluce a já se reklamě skutečně začal věnovat. Sebejistě jsem se přihlásil 
do konkurzu na ředitele reklamní agentury a vyhrál jsem ho. začal jsem skládat tým lidí 
a dařilo se nám. Chtěl jsem vytvořit dobrou pracovitou partu a postupně jsme se vypra-
covali na prestižní fi rmu s velkými klienty. Na jednu stranu to bylo velmi náročné, ale 
plnil jsem si svůj sen. A to stálo za to. Pravidelně jsem dělal výjezdy s pracovníky a vy-
světloval jim důležitost vzájemné spolupráce a vážení si práce kolegů navzájem. Bylo to 
krásné období a žili jsme jako rodina a dělali jsme zajímavé reklamy. 
Dokonce jsme natočili televizní reklamu s mláďaty jaguára, které přivezli ze zOO až 
do fi lmových ateliérů. Domluvil jsem se s pražskou fi lmovou agenturou a očekával je 
v ateliérech. Přijelo asi dvacet lidí a já začal tušit, že to bude drahá záležitost. Viděl 
jsem profesionální fi lmovou kameru v rukou zkušeného kameramana a přitočil jsem se 
k němu. 
„To je jako by jsme točili fi lm, co?”
„Však je to taky širokoúhlá fi lmová kamera.”
Pochopil jsem, že tady je drahá každá vteřina. Všichni byli na místě a čekali jsme na ja-
guáry. za chvíli dorazili ošetřovatelé s mláďaty.
„Oni nejsou cvičení? Tak to asi nepůjde.” opáčil režisér.
„To bude dobrý, uvidíte,” přebral jsem okamžitě roli organizátora a už jí nepustil.
“Klapka poprvé,” zavolal režisér a začalo to. 
„Stop! Stop!” znovu.
„Není potřeba, to fakt mělo sílu, všichni jste výborní a jaguárci byli opravdu jako cvi-
čení.”chválil jsem je, co se dalo, když mně v hlavě rotovala kalkulačka a létali statisíce. 
Fungovalo to. Ale nebylo to ještě úplné fi nále. zvuk k reklamnímu spotu domlouval 
kolega. Místo hudby zazpívali vokály bratři Tesaříci z Yo Yo Bandu. Bylo to naprosto 
nevšední. Oni byli nadšení a já přemýšlel, co na to celé řekne zadavatel, když i pro mne 
to bylo hodně kreativní. Pro zadavatele reklamy to sice bylo ze začátku opravdu šoku-
jící, ale pak náš nevšední nápad ocenil. zejména, když to jeho známí podnikatelé viděli 
v televizi a reklamu vychválili. 
  Prostě parádní období. Ale…  A jsem u toho. z „mých” lidiček se stali profesionálové, 
kteří si chtěli zařídit svoje agentury a postupně začali odcházet a bourat mně můj vysně-
ný svět. začala ve mně hlodat křivda: „Vždyť jsem je přece všechno naučil já, tak kde je 
vděk?” 
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  Pochopitelně oni odešli za svým snem a já jsem to tenkrát neunesl a dal výpověď, pro-
tože jsem to cítil jako zradu. Naštěstí jsem se neuzavřel a odešel jsem dělat marketingo-
vého ředitele do jiné fi rmy. Pochopil jsem, že každý má právo splnit si svůj sen a někteří 
z tehdejších pracovníků mají úspěšné agentury dodnes, daří se jim, jsme přátelé a rádi 
vzpomínáme na krásnou část našeho života.

Labuť
Dřevo je krásné nejenom v přírodě, ale i jako materiál na umělecké zpracování. Já jsem od 
dětství maloval, ale dřevo mne vždy lákalo. Ale je obtížné na zpracování a na nástroje, které 
jsou k tomu potřeba. A po dlouhých letech se na mně usmálo štěstí. Měl jsem k dispozici 
řezbářskou dílnu, plnou nástrojů, rydel a dalších věcí, které, přiznám se, ani nevím, k čemu 
měly sloužit. První měsíce jsem se kochal a nasával tu nádhernou atmosféru. Pak přišel ten 
správný čas a rozhodnutí, že něco vytvořím. Ale co? Vyrobit nějakou praktickou věc bylo 
příliž náročné, a vytvořit nějakou rytinu ještě horší. Do čeho se jenom pustím. Měl jsem 
v sobě spoustu uměleckého adrenalinu a pořád ne a ne na něco přijít. Až jsem uviděl mezi 
dřevem, které jsem měl v dílně, ve sklepě i na půdě spoustu, zajímavé poleno z třešně. Mělo 
krásnou kresbu a něco mně připomínalo. Tak jsem si řekl, že to je ono. Jdu do toho a mám to 
vlastně předpřipravené a nedá to tím pádem ani moc práce. 
To jsem se ale šeredně zmýlil. Třešeň, to je sice nádherné dřevo, ale tvrdé, jak se říká „tvr-
dé jak poleno“, tak už vím proč. zkoušel jsem rydla, pak jsem vzal elektrickou brusku, ale 
téměř nic se s polenem nedálo. Šlo to opravdu moc a moc pomalu. Po měsíci dřiny jsem si 
začal namlouvat, že už v tom vidím ptáka s křídly, sice trochu abstraktního, ale vytvořeného 
vlastníma rukama. Hrdě jsem si ho vystavil na čestné místo a pokaždé, když jsem kolem 
něj přešel, tak mně poskočilo srdíčko. Jenže čím déle jsem se na něj díval, tím víc jsem si 
uvědomoval, že to není ono. „Má to cosi do sebe“, chlácholil mne vnitřní hlas, ale nešlo 
to. Když je potřeba něco udělat pořádně, tak to chce trpělivost a velkou sílu. Poslední kap-
ka byla, že jsem řekla kamarádovi, který měl kulaté narozeniny, že si může vybrat některý 
z mých obrazů, a když byl u mne a rozhlížel se, nenápadně jsem ukázal na ptáka.
„Co na to říkáš?“
„Myslíš ten samorost?“
A bylo vymalováno. A tak jsem svého ptáka vzal a pustil se do jeho vylepšování. Trvalo to 
opravdu dlouho, bojoval jsem, několikrát jsem přestal. Postupně mne dřevo začalo „poslou-
chat“ a já jsem uviděl zobák a křídla. Plastiku jsem dodělal a nazval jí Labuť. Je to malá soš-
ka, ale jsem na ni hrdý, i na sebe, že jsem to nevzdal.




