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ÚVOD

V mém životě existuje  několik aspektů,  několik zásadních změn, kterými jsem v jeho průběhu 
prošla. S postupujícím časem nalézám různé druhy inspirací - jak v podobě věcí, velkých či malých 
lidských činů, které mě inspirují, tak v podobě samotných osob, s nimiž se setkávám. Občas se 
ocitám na pomyslné křižovatce bez přikázaného směru, kde si sama volím, kam se bude ubírat 
následující  kus cesty.  A právě tam hledám ten správný ukazatel,  rádce,  někoho,  kdo mi ukáže 
správnou volbu. Tyto životní okamžiky považuji za důležité a zásadní. Nemyslím si ale, že se v 
danou chvíli mohu rozhodnout jen dobře resp. správně nebo pouze špatně, neboť ač mám cíl a 
tuším jeho směr, variací a způsobů, jak ho dosáhnout, je v lidském životě takřka nekonečno. V 
takových chvílích paralelně s hledáním cesty, všímám si oněch inspirací a hledám vhodné impulsy, 
které by mě podpořily. 

Inspirace jako taková je pro mě v životě velmi důležitá. Jsem člověk, který má mnoho potenciálů, 
talentů, chuť tvořit a vzdělávat se, nicméně postrádá dostatečnou vůli jít si za svými cíli pouze z 
vlastního přesvědčení.  Velkou podporou a pomyslnými ukazateli  mi v tomto případě byli  moji 
nejbližší přátelé a známí-hudebníci.

ZAČÁTKY

Díky mému otci, který je houslařem, od malička vyrůstám mezi hudebníky a lidmi, kteří jsou v 
úzkém spojení  s  interprety  klasické  hudby.  Není  tedy divu,  že  jsem tuto  společnost  přijala  za 
vlastní, mně blízkou a časem si v ní našla i své místo jako muzikant-amatér. 

V r. 1998 jsem v šesti letech nastoupila na základní uměleckou školu, kam pravidelně docházím na 
hodiny. Když jsem se v předškolním věku přihlašovala do ZUŠ, šlo nepochybně o rodičovskou 
iniciativu.  Na  mě  potom  bylo  převzít  ji  do  svých  rukou  a  najít  potřebnou  vůli  a  ve  studiu 
pokračovat. Dnes navštěvuji Pražský studentský orchestr a věnuji se komorní hře.

PŘÍNOS, RADOST, ALE I PRÁCE

Studium hry na housle je poměrně náročné a povětšinou mi nezbýval čas, který bych využila k 
jiným aktivitám.  Kromě hodin s  profesorem musím cvičit  ve svém volném čase (většinou dvě 
hodiny čtyřikrát do týdne) a pravidelně docházet na zkoušky orchestru, který navštěvuji od roku 
2004 již pátým rokem. Přesto nelituji jediné minuty věnované hře, neboť sdílet pak s přáteli radost 
z  poslechu  a  především  z  interpretace  klasické  hudby  v  orchestru  nebo  při  komorní  hře  mě 
naplňuje. Vím, že se tak věnuji smysluplné činnosti, ze které mohu mít radost. 

Myslím si, že pro vývoj zdravě sebevědomé osobnosti je právě tento pocit velmi důležitý - pocit 
seberealizace.  Díky  schopnosti  aktivně  vnímat  klasickou  hudbu  dokážu  být  v  jistém  směru 
citlivější,  schopná  poslouchat  a  naslouchat.  Získala  jsem  nejen  zkušenosti,  krásné  zážitky, 
schopnost dlouhodobě se věnovat jednomu zájmu, ale především jsem se stala součástí společnosti 
lidí, kteří mě motivují a inspirují.
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Obr. č. 1:Orchestrální  
soustředění Letní  
orchestr Mladých,  
Rychnov nad Kněžnou 
2009

Obr. č. 2: Koncert Pražského Studentského orchestru, Rudolfinum 2006


