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I .  M E Z N Í K Y
Co jste dnes za celý den snědla?
Thajskou polévku s  rýžovými nudlemi a  zeleninou. 
Hráškový krém s mátou. Velký obědový salát s masem 
a avokádem a dvě kapučína. 

To zní jako přísná dieta. 
Včera jsem zase jedla docela dost. Dneska nemám tím 
pádem tolik hlad. Až teď, v posledních letech, se učím 
vnímat vlastní tělo, zjišťuju, že mi poskytuje přesnější 
informace o tom, co mi dělá dobře, než když si budu 
něco počítat a řídit se obecnými radami. Dokud jsem 
tohle nevěděla, měla jsem o pětadvacet kilo víc.

Jak to?
Mám pomalý metabolismus, stačí mi méně jídla než 
řadě lidí okolo. Když jím víc, než potřebuju, rychle na
bírám.

Máte to v rodině dědičné?
Máma má podobnou postavu jako já, ségra má taky 
takové dispozice. Ta ale oproti mně víc sportuje a má 
disciplínu. Ráda a  docela často chodím na  výlety 
do přírody, sporty mi ale nikdy nešly a nebaví mě. 

A co babička? 
To byla především svérázná žena, která otěhotněla 
s  ruským židovským důstojníkem v  šestačtyřicátém 
roce, on pak odjel a už se nikdy neviděli. Nějakou dobu 
si psali. A měli se asi hodně rádi. Je z toho moje máma. 
Babička už pak nikdy nikoho neměla, rodina byla dost 
nerada, že si pořídila nemanželské dítě, ale ona si to 
ustála. Učila v Praze ruštinu a dějepis a zůstala sebevě
domou a nezávislou svobodnou matkou. V padesátých 
letech to asi nebylo nic snadného. Po ní jsem toho zdě
dila myslím docela dost.

Vy jste svobodná matka o sedmdesát let později. To je 
ta paralela?
Spíš náhoda. Měla jsem na mysli smysl pro dobrodruž
ství, intuitivnost a to, že se stejně jako ona moc nepa
suju do škatulek, a přesto si žiju tak, jak mě to baví.

I vy máte muže někde hodně daleko?
Současný přítel je mi blízko, blíž, než mi jiný muž 
kdy byl. Otec mých dětí je ale daleko  – ne geogra
ficky, ale psychicky. Být s ním ve vztahu bylo pro mě 
destruktivní.

Co si mám pod tou destruktivitou představit? 
Třeba obraz, jak jedu tramvají, jdu po  ulici a  chci se 
všem omlouvat. „Omlouvám se vám, že mě musíte po
tkat, že se na mě musíte koukat.“ Odcházela jsem ze 

vztahu s pocitem, že jsem neschopná, ohyzdná nula. 
Vážila jsem 120 kilo. 

Tenhle stav způsobil partnerský vztah?
Spíš jsem nějakou dobu tolerovala jeho hrubé chování, 
protože jsem měla pocit, že si stejně nic lepšího neza
sloužím. Příčiny byly hlubší. 

Všechny vaše veřejné výstupy ve  mně jen posilovaly 
potřebu porozumět tomu, odkud se bere váš pocit ne-
patřičnosti. Jako kdyby něco z vás říkalo: „Ještě pořád 
se trochu stydím.“ Nesoudím, všichni lidé něco vyza-
řují. Jen tomu chci porozumět. 
Neuvědomuju si, že bych se za sebe styděla. Každo
pádně ale vím, že jsem od doby, kdy jsem se odrážela 
ode dna, ušla veliký kus cesty. A zpětně toho období 
nelituju, protože právě to dno, to zpochybnění všeho, 
ten rozpad vnitřní jistoty, kdo jsem, byl momentem 
zastavení a  sebezpytu, kdy jsem se musela úplně od 
začátku poskládat znova. Každou část sebe si prohléd
nout. Uvědomit. Přijmout. Včetně těch nevýstavních 
a dříve nespatřených. 

Co jste spatřila?
To si nechám pro sebe.

Pořád mám pocit, že zůstávám hodně daleko vašemu 
rébusu. 
Hledáte mezníky mého vztahu k  tělu, ale já nemám 
potřebu o sobě všechno sdílet. 

Možná se o tom dá zpívat, ale ne veřejně mluvit do ča-
sopisu.
A možná je v tom hledání potřeba zajít až ke kořenům. 
Jsem hodně rozkročená. Na  jedné straně ruští Židé 
a  na  straně druhé Súdán z  tátovy větve. Uprostřed 
Česká republika.

Co víte o svých kořenech? 
Dědeček, mámin otec, ten voják, měl už v Rusku ro
dinu. Dvě děti, manželku, všichni byli vzdělaní lidé. 
Jednoho dne, relativně nedávno, to mi bylo asi třicet, 
zavolala mámě domů nějaká paní, která se představila 
jako Ljuba, mluvila rusky a řekla: „Jsem tvoje sestra.“ 
Máma se rozbrečela. Bylo pro ni těžké nikdy nepoznat 
svého tátu a najednou po více než padesáti letech uvi
dět sestru z  Ruska, která jí navíc byla dost podobná. 
Když byl dědeček, jejich táta, nemocný, našly se dopi
sy, které si psal právě s mojí českou babičkou. Tak se 
jeho ruská rodina dozvěděla o jeho české větvi a posta
vila se k tomu čelem. Máme spolu doteď hezké vztahy, 
navštívila jsem je dokonce jednou v Novosibirsku, zpí
vala jsem tehdy v Moskvě, tak jsem se za nimi vydala. 

Kdo je Ridina Ahmedová
Narodila se v roce 1974 v Praze. Otec učil na 
univerzitě v Alžírsku, kde celá rodina žila 
od Ridininých čtyř do čtrnácti let. Odmalička 
zpívala a vydobývala si svobodu sebevyjád-
ření. Je spíš hudební umělkyní než klasickou 
zpěvačkou. Improvizuje, experimentuje, 
hledá. Spolupracuje s mnoha hudebníky, 
skládá anebo se podílí na vzniku autorské 
hudby k divadelním představením a filmům. 
V roce 2008 vystoupila na koncertě Bobbyho 
McFerrina v Praze. O dva roky dříve založila 
sdružení Hlasohled, které pořádáním 
sebepoznávacích seminářů, workshopů 
a konferencí pomáhá otevírat a prohlubovat 
hlasy amatérů i profesionálů. Spolu 
s jazzovým kontrabasistou Petrem Tichým 
vytvořili duo HLASkontraBAS, jejich 
stejnojmenné album z roku 2016 bylo 
nominované na cenu Anděl. Její podcast 
Sádlo strhl lavinu reakcí a vedl i k osvětové-
mu projektu Moje tělo je moje. Setkání 
s audiodokumentem vnímá Ridina jako 
naplnění dlouholeté touhy a v tuhle chvíli 
připravuje námět pro další projekt.
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Jaké to u nich bylo?
Byli oba vědci, moc fajn lidi. I oni byli myslím rádi, že 
jsme se našli.

Jaká byla vaše rodina z tátovy strany?
Táta se narodil v  Súdánu s  dalšími deseti souro
zenci. Mám tím pádem spoustu příbuzných. Jednou, 
už jako dospělá, jsem byla za tátou v Emirátech, kde 
nějakou dobu pracoval, a  tam jsem se potkala se 
svou vzdálenou súdánskou příbuznou, byla o trochu 
starší než já. Dlou
ho do  večera jsme si 
povídaly. Vyprávěla 
mi o  ženské obřízce: 
„Pořád to bolí – bolí – 
bolí  – strašně to bolí. 
Pak porodíš, oni tě 
zase zašijí a  bolí to 
dál.“

Ona je obřezaná?
A  možná i  další ženy 
z  mé ženské linie pří
buzných.

A vy?
Jsem narozená v Praze, 
to vůbec nebylo téma. 

Víte, proč to dělají?
Protože žena má 
zůstat cudná. Je to 
způsob, jak jí odepřít 
sexuální požitek. Asi 
je to i  způsob, jak ji 
„ochránit od  hříchu 
nevěry“. Pro mě je ale 
těžké o  příbuzných 
takhle mluvit, oni jsou 
strašně hodní. Celá 
moje rodina ze Sú
dánu, aspoň ti, které 
znám, jsou laskaví, 
vřelí, štědří a  pokor
ní lidé. Ale je mi jasné, jak jednoduché je odsoudit 
je na  základě ženské obřízky. V  žádném případě ji 
neschvaluju, je to hrubé násilí. Zároveň nějak umím 
porozumět světu, ve  kterém existuje jejich jiná 
 perspektiva. Mně v  jednu chvíli došlo, že jsem jak 
mezi dvěma šutry, poskládaná ze dvou odlišných 
civilizací. Že žiju v zemi, která má nějak nastavená 
pravidla, a  zároveň cítím imperativ krve z  tátovy 
strany. 

Viděl vás dospívat, zažil, jak se z  nevinné holčičky 
 stává žena…
Ženská sexualita je v  této tradici prostě vždycky 
 problematická. 

I I .  J E S K Y N Ě  S   J E D O VAT Ý M  H A D E M
Dovedete si představit, že by se mužům odřezávaly 
části penisů, aby náhodou nezahnuli, aby se zacho-
vala jejich nevinnost a čistota a aby mohli klidně žít 

bez pocitu nedostatku 
v životě, který je ome-
zený na péči o rodinu?
A aby je navíc pak služ
ba sexuálního uspoko
jení žen bolela… 

Nějak se mi už nechce 
nic říkat. 
Tak já vám ukážu ně
jaké fotky. Třeba tu
hle, jak štíhlá jsem 
byla, když mi bylo 
osmnáct let. Vůbec 
mi nedocházelo, kolik 
mám půvabu. Neměla 
jsem se už tehdy ráda. 
Tady je moje súdánská 
babička, která ještě 
v  pětačtyřiceti poro
dila doma dvojčata. 
Nebo tady… byla jsem 
docela hezké dítě. Sice 
jsem měla v  pubertě 
trochu nadváhu, ale 
nebyla jsem obézní. To 
by spíš věděla máma, 
jak to bylo. Já si vlastně 
nepamatuju začátek. 
Jenom vím, že jsem 
vždycky měla tendenci 
jíst nejen z  hladu. Po
třebovala jsem se ně
čím sytit. 

Tušíte, co jste jídlem zaplňovala? 
Možná nějaký smutek, ale z čeho, to nevím.

Jak se cítíte dneska?
Je mi čtyřicet sedm let, mám odstup. A za sebou navíc 
to období, které zůstává mým tajemstvím, ve kterém 
jsem se dostala přes pocit viny za to, kdo jsem. Sou
viselo s poznáváním mé sexuality, kdy jsem si dovoli

la podívat se skrze ni na sebe samu ve své celistvos
ti – a celistvost obsahuje i to zvířecí, pudové, temné, 
iracio nální. Podívala jsem se do míst v sobě, kam jsem 
dřív neměla přístup. Zásadní pro mě byl moment, 
kdy jsem si naplno prožila, že se vším, co ke mně pa
tří, i tím, co není úhledné a krásné, můžu být přijíma
ná, milovaná a  vítaná. A  že si zasloužím svoje místo 
na světě. Celá, tak jak jsem. Prošla jsem si vnitřní in
venturou. Našla jsem v tom pro sebe velikou podporu 
a  sílu. Samozřejmě se dál každodenně plácám v  po
chybnostech o všem možném. Ale tu zkušenost dote
ku něčeho absolutního – a do té doby pro mě samot
nou skrytého – už mám v paměti těla.

To zní jako iniciace.
Přesně o to šlo. Přešla jsem nějakou řeku.

Máte právě teď potřebu jíst?
Nemám, je mi fajn. To, jak jsem 
dneska jedla, je to, co moje tělo 
chtělo. Ale ne vždy to dokážu. 
Pořád se učím. Třeba posled
ní týdny a měsíce se mi dařilo 
míň. Byla jsem v napětí, válco
vaná tou bouří. Jedla jsem víc 
a přibrala dvě kila.

Myslíte bouři kolem Sádla?
Budu to celé ještě nějakou 
dobu zpracovávat. Je to pro mě 
velká věc, čím jsem prošla.

Představuju si, že to musel být 
hlavně entuziasmus.
Ten tam byl taky. Celý proces 
mi přinesl další veliké potvr
zení, že být upřímná, otevřená 
a ve své pravdě je správná cesta, 
která obohatí nejen mě, ale i lidi kolem. Bála jsem se, 
že přijdu o dobrou pověst. Mám jako hudebnice nějaké 
jméno, které jsem si budovala dvacet let, a měla jsem 
strach, že když si na plakátě k představení Sádlo sed
nu ve spodním prádle s nápisem na břiše před objektiv, 
pro lidi z hudební branže ztratím jakoukoliv kredibilitu. 
Napadalo mě – co když nebudu mít práci jako zpěvač
ka, muzikanti mě přestanou brát vážně? Stojí mi to celé 
za to? Ale zároveň jsem věděla, že to udělat prostě chci 
a potřebuju. Každopádně exploze energie kolem Sádla 
mě v jednu chvíli skoro stála zdravý rozum.

Jak to vypadalo?
Několik dnů jsem po  večerech jen ležela, třásla se 
a brečela.

Opravdu?
Po rozhovoru v DVTV a dalších mediálních výstupech 
se na mě vyvalily laviny hejtů. Na druhé straně se pro
trhla hráz mlčení lidí s podobnou zkušeností, jako mají 
postavy z podcastu Sádlo. Celý den mi cinkal messen
ger, email, instagram, všude mi chodily dopisy a  já 
měla pocit, že se na mě valí povodeň. Ze všech stran 
křičící bolest zástupů lidí. Několik dní jsem nemohla 
skoro ani dýchat. 

Jak to dopadlo?
Nejzvláštnější na tom bylo vědomí, že mi žádný tera
peut nepomůže. Jak kdybych si tím měla projít sama. 
Došlo k  zvláštní shodě okolností. Moje terapeutka 
neměla čas, kamarádce psycholožce tehdy zemřel 
táta, další kamarádka psycholožka onemocněla. Zů

stala jsem sama se sebou. Až mi 
moje blízká přítelkyně poslala 
fotku z  jedné knihy  – o  kme
ni, ve  kterém ženy procházejí 
zvláštním rituálem: zavřou se 
do jeskyně s jedovatým hadem. 
Musí zvládnout podívat se mu 
do chřtánu. Uklidnilo mě vědo
mí, že i jiní lidé podstupují dob
rovolně něco podobného jako 
já Sádlo. Byl to průchod ohni
vým místem, které mě popá
lilo, vyděsilo, strašně oslabilo, 
ale dneska už vím, že i zásadně 
posílilo a osvobodilo. 

U vašeho podcastu mě napada-
lo, že je to takové řečiště pří-
běhů, jako kdybyste vyrobila 
koryto, kterým může protéct 
řeka, už dost dlouho zadržova-
ná. Skrze vás se to vylilo a já se 

ptám, jak je to možné, že až teď. 
Přesně! Jak to, že po tom nikdo nesáhl už dřív? Nechá
pu to. Já jsem neměla ambici spustit lavinu. Jen jsem 
měla potřebu mluvit o tom, co jsem zažila.

Je nějak cítit, že jste to nepromýšlela racionálně, ale 
pustila jen ven. 
Podcast vznikal rok a podílel se na něm celý tým lidí. 
Hodiny a hodiny jsme o všem mluvili, celou věc sta
věli, velkou oporou mi byla dramaturgyně Veronika 
Ruppert, je za  tím hodně racionální i  čistě intuitivní 
práce. Určitě ale bylo zásadní, že jsem v tom tématu 
měla svoje emoce, svůj příběh. Holky a  ženy, které 
jsem zpovídala, to musely cítit. Že je nepřicházím vy
užít, ale že jsem ta, která to taky žije.

Pr o č  p o  t o m 
n i k d o  n e s á h l  u ž 
d ř í v ?  J á  n e m ě l a 
a m b i c i  s p u s t i t 

l a v i n u .  J e n  j s e m 
m ě l a  p o t ř e b u 
m l u v i t  o   t o m ,  

c o  j s e m  z a ž i l a .
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Co to vlastně bylo za  ženy? Působí to, jako by byly 
vaše kamarádky. 
Dala jsem na Facebook výzvu a pak jen žasla, kolik lidí 
se ozývá. Některé z nich jsem znala, ale jen menšinu. 
Sešly jsme se, byly jsme spolu pár minut a já hned zapí
nala diktafon, ony mi vyprávěly své příběhy, pak jsme si 
podaly ruku a už jsme se třeba nikdy neviděly.  Myslím, 
že spousta z nich absolutně netušila, jak mocně budou 
jejich hlasy slyšet. Ani já ne.

I I I .  J S E M  K A N Á L
Když poslouchám váš hlas – když zpíváte – je to, jako 
kdybyste vyzpívávala nějaký žal. 
U všeho, co tvořím, mám podobnou zkušenost – není 
to jenom ze mě, ani celé Sádlo není jen ze mě. Nejde to 
analyzovat racionálně. Vnímám to tak, že člověk, kte
rý tvoří, je jen nástroj, kanál. Odkud to k němu, nebo 
ke mně, proudí, přesně nevím. Ale smutek tam vždycky 
nějak byl. Jen ho nevnímám v negativním smyslu, spíš 
jako snoubení se s vědomím, že všechno je v jedno spo
jené. Bolest a radost. Ošklivost a krása. Patří to k sobě.

Hubená, tlustá, krásná, ošklivá? 
V Sádle je pochopitelně i velká nasranost za všechny 
roky těch debilních poznámek, které jsem si musela 
vyslechnout. Je v tom i gesto „Tak teď dobře poslou
chejte, vy všichni, kdo jste měli kecy, za tohleto nesete 
zodpovědnost“.

Co jste si vyslechla?
Je mi jedenáct let, jsem na táboře a vedoucí vymysleli, 
že se bude volit miss. Kluci se domluvili, že to tam na
schvál naházejí přičmoudlé, obtloustlé Ahmedce. Nej
krásnější holka skončila druhá a já tam stojím na stup
ních vítězů ze všech nejvýš, jak na pranýři, pode mnou 
hlouček kluků, kteří se můžou podělat smíchy. Vedou
cí to vidí a nic neudělají.

Strašné. Co jiného?
V Alžírsku, kde jsme deset let žili celá rodina, táta učil 
na univerzitě a máma byla v domácnosti, jsem neby
la ta přičmoudlá, chodila jsem do mezinárodní školy, 
kde byly děti z celého světa. Tam jsem byla pro změnu 
vepř. Jednou děti na školním dvoře šikanovaly takovou 
zakřiknutou holku. Nějak se to semlelo, že jsem se 
k nim připojila, hnaná zvláštním vytržením, že nejsem 
protentokrát terčem já. Taky jsem ji bouchla. Servali 
jsme jí nějaký plastový náhrdelník z krku. 

Jaké to pro vás bylo?
Šla jsem jí pak náhrdelník potají vrátit, aby to ostat
ní neviděli. Zažila jsem během chvíle protichůdné 

pocity: agresi a moc nad druhým hned vedle soucitu 
a pocitu viny. Je to pro mě zásadní vzpomínka. Proži
la jsem na vlastní kůži, jak blízko má strach a zrani
telnost ke zlu, jak snadno se to překlápí. Až při Sádle 
jsem si ale uvědomila, že moje zážitky nejsou zdaleka 
tak strašné jako to, co zažila velká část žen, které mi 
psaly. Já měla vlastně krásné dětství, žila jsem v kul
tivovaném prostředí, máma je matematička, táta byl 
ekonom, oba byli fajn a měli se rádi, ve všem mě pod
porovali, občas si sice neodpustili nějakou poznám
ku, ale nikdo mě nikdy netýral ani neponižoval. To, co 
je těžké, je všudypřítomná každodenní podprahová 
informace, že základem a normou je štíhlost, a kdo ji 
nesplňuje, ten selhává a nevyhovuje. Každý si nějaké 
téma k řešení neseme. Ale mnohé závislosti, vztaho
vé problémy, úzkosti nejsou vidět. Tloušťka je očivid
ná. Je to prostě display. Nosíme svůj problém napsaný 
na těle. 

Jaké přívlastky společnost spojuje s tloušťkou?
Lenost. Hnus. Obžerství. Nezodpovědnost. Někdo 
o mně na sociálních sítích napsal: „Kdyby byla zodpo
vědná, tak se sebou něco udělá. Podívej se, jak může 
takhle vypadat, když má tři děti.“ Nebo mi napsala 
jedna paní: „Mám manžela a už rok jsme spolu nemě
li sex. Prý snad, až zhubnu, tak zase něco bude.“ Byl 
v tom ale skrytý vzkaz: „A taky nefňukám.“ 

A hubnu.
Řekla bych, že jsem ji provokovala tím, že se za sebe 
nestydím. Že říkám: „Ano, jsem tlustá, raději bych byla 
štíhlá. Ale to neznamená, že se budu nenávidět. Moje 
tělo je nedokonalé. Ale snažím se o  něj pečovat, jak 
nejlépe to dovedu, protože mi na  něm záleží. Vztah 
k jídlu a nadváha je moje životní výzva. Ale i takhle si 
zasloužím respekt. Nesu za  sebe zodpovědnost, ale 
není mojí povinností vyhovovat vašim představám.“ 
Kdybych se schovala, zahalila do černého hadru, tak 
jsem jen nějaká zahanbená tlustá holka a všechno je, 
jak má být. Ale nestydět se, to je, jako kdybych byla 
buřič, ničitel pořádků, zpochybňovač pravých hodnot. 
Prostě kanál.

Vy jste ale o kanále mluvila v jiném smyslu. 
Myslím, že mám dar pracovat se skupinou. Učím zpěv, 
ale nikdy jsem moc neučila individuálně. Kouzla se 
začínají dít, až když je nás víc. Nějak se umím do spo
lečného prostoru workshopů vlít. Jsem tam všude, jako 
kdybychom byly molekuly a já jen propojuju náš spo
lečný pohyb do jednotně cítícího organismu. Chytám 
naladění skupiny a pak už jen pluju. Jsem pak vždycky 
dost vyčerpaná a usínám v šest odpoledne, i když mě 
to zároveň vášnivě baví. V  tom mi pomohla korona, 

Foto: Bet Orten
Styling: Veronika Ruppert
Make-up a vlasy: Eva Svobodová
Produkce: Linda Majerová 
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i když vím, jak tragická byla pro druhé. Byla jsem zvyklá 
pracovat s  vypětím všech sil. Živím sama tři děti a  vím, 
kolik musím měsíčně přinést, tak jsem jela, každý víkend 
workshopy, přes týden koncerty, učení, děti, už jsem byla 
opravdu vyčerpaná. Neviděla jsem, kudy z toho ven. Když 
už mi začal odcházet vyčerpáním hlas, přišla pandemie. 
Byla to obrovská úleva. 

Čím si teď vyděláváte?
Pracovala jsem na Sádle, starám se o projekt Hlasohled, 
taky mám nějaké kompenzace, ale hlavně se mi extrémně 
snížily výdaje, jsem víc doma, vařím a život je jednodušší. 
Mám čas si některé věci uvědomovat a u Sádla mi došlo, 
že ten proces vzniku podcastu byl vlastně obdobný, jako 
když vedu workshop. Zase jsem se stala nějakou řekou, te
kutinou, ke které se mohli ti, co se mi ozvali, přidat, nějak 
se do ní rozpustit a zažít hluboké spojení. Že někam z pod
staty sebe patří. Nejen národností, barvou kůže, svými ko
řeny, minulostí, tím, že třeba rádi zpívají nebo že se stydí 
za své tělo. Něčím nad tím vším. Tenhle pocit je pro můj 
život úplně zásadní.

Zní to, jako by pro vás učení a propojování bylo důležitější 
než zpěv.
Koncerty a  učení se dopl
ňují do jednoty. Začala jsem 
dělat workshopy přesně pro 
to, abych nezůstala v  izo
laci. Jako zpěvačka stojím 
na pódiu, míří na mě reflek
tory, jsem často vizuálně výš 
oproti ostatním, jinde, sama, 
oddělená od  lidí v  hledišti. 
Na  workshopu naše propo
jení funguje jedině tehdy, 
když jsme opravdu spo
lu. Ale vlastně i  zpěv patří 
do stejné kapitoly. Také je to 
propojování. Když zpívám, 
ztrácím ponětí o všem. Je to 
na  úrovni orgasmu. Mizím, 
úplně se rozplynu v  něja
kém světle, jako kdybych se 
rozstřelila na atomy, nejsem 
nikde. A pak se zase vracím. 

Umíte takovouhle svobodu 
vyrobit i ve skupině?
Někdy se to podaří. Opaku
ju účastníkům workshopů 
vždycky stejnou základní 
instrukci: „Buďme ve  sku
pině sami za  sebe, tvořme 

hlasem, co potřebujeme, ale zároveň vnímejme, že jsme 
součást celku. Hledejme rovnováhu mezi nasloucháním 
a  zněním, mezi nádechem a  výdechem. Nepodřizujme 
se ostatním na úkor svých potřeb a neválcujme společný 
zvuk bezohledným sólem. Zkusme najít naše citlivé místo 
středu.“ Když se tohle povede, tak se zvuk skupiny úplně 
promění. Je to, jak když se rozevře nádherný květ. Mám 
husí kůži, jen když o tom mluvím. 

To je dokonalý recept na demokracii. 
Dělávám každý workshop takovou hru. Už máme kus 
práce za  sebou, když dám účastníkům do  skupinek 
po jedné básni. Každá je jiná, všechny ale nesou výraz
né obrazy a emoce. Jsou od sebe odlišitelné, každá sku
pinka zná jen tu svoji. Jejich úkol je zkusit báseň vyjádřit 
hlasem  – beze slov a  popisu. I  když tam bude kohout, 
nemají kokrhat, jen mají nasát zážitek z básně a zrcad
lit ho hlasem. Po deseti minutách se scházíme, poslou
cháme a máme za úkol pozorovat, jaké asociace nám při 
poslechu vyvstávají. Pravidelně se stává, že někdo z na
slouchajících vysloví konkrétní obraz ze „znějící“ básně, 
kterou nikdy nečetl. 

Jaký třeba? 
Soumrak, podzim, probu
zení, jaro, často abstraktní 
věci. Skrz hlas se jde pro
stě napojit hodně blízko 
s  druhým člověkem. Je to 
nádherné a  vzrušující. To
hle cvičení je pro mě krás
né tím, že se dotýkáme 
něčeho za  hranicí racio
nálního pochopení. Když 
se to povede, zažívám čiré 
štěstí. V tu chvíli je všechno 
správně. 

Měla jste v dětství nějakou 
oblíbenou knížku nebo po-
hádku? 
Jedna knížka mě nepřestá
vala fascinovat. Jmenovala 
se Labutí jezero, ilustrovala 
ji Ludmila Jiřincová. Byla 
plná nádherných křehkých 
dívek, které měly v  rukou 
tak průzračné drahokamy, 
že se daly skoro jakoby z pa
píru sebrat. Byly bledé, měly 
v sobě tajuplné ticho, velký 
prostor plný něhy a  zvlášt
ního krásného smutku. 

PODCAST SÁDLO 
Křehká revoluce

Jako kdyby byl mezi námi neviditelný 
dozorce, který káže krutý zákon: 

„Neukazuj, kdo jsi, ale jen to, kým chceš 
být. Fasádu. Čím míň se budeš podobat 
dobovým představám krásy, tím menší 

hodnotu jako člověk budeš mít.“
Na první poslech jemný a holčičí podcast 
má v sobě silně revoltující náboj. Tak silný 
a naléhavý, protože ho Ridina Ahmedová 

vytvářela zevnitř. Na základě zážitků, které 
formovaly její život. Je o tom, že tloušťka 
nebo jakkoliv jiná odchylka od kánonu 

správnosti není ostuda. Je to 
podcast o svobodě.

M a l i n  K l i n g e r b e r g o v á
S a n n a  M a n d e r o v á

Tajný život pšouku
Doba stojí za prd, pojďme se tomu zasmát! 
Oceňované skandinávské autorky vytvořily 
knížku, v níž pro stud a neupřímnost není místo. 
Vtipné verše a veselé obrázky o tom, co dělá 
každý z nás, pobaví malé prďoly i staré páprdy.

F r a n c e S  M a y e S o v á

Sejdeme se na 
piazzetě
Oblíbená autorka křižuje všech třináct italských 
regionů od severního Furlánska po Sicílii 
a cestou požitkářsky představuje místní kuchyni 
a lahodné pití, památky a neznámá místa, 
která v turistických průvodcích nenajdete. 
Číst tuhle knihu je dovolená sama o sobě.

r o t r a u t  S u S a n n e  b e r n e r o v á 

Karlíkovo 
dobrodružství

Velké obrázkové knihy Jaro, Léto, Podzim a Zima 
zná už skoro každý, ale všimli jste si v nich 

králíčka Karlíka, který teď má i vlastní knížku? 
Na živých a vtipných kresbách už dvouleté 

dítě vnímá různé maličkosti, jednoduchý text 
může být úvodem k budoucímu předčítání.
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