
Zuzana Maléfiová si na nedostatek
ãtenáfiské pfiíznû rozhodnû stûÏovat
nemÛÏe. Témûfi v‰echny kníÏky, kte-
ré dosud napsala, jsou vydávány
opakovanû, protoÏe první vydání b˘-
vá rozebráno. To se stalo uÏ u její
první kníÏky Îivot je kulat˘ (1988),
která byla navíc ovûnãena prestiÏní
cenou Literárního fondu. Sotva dva-
cetiletá autorka tehdy teprve konãi-
la studia Ïurnalistiky na Karlovû uni-
verzitû. KdyÏ jsme si povídali o její
nové knize, jiÏ devatenácté v pofiadí,
zaujala mû úzká spojitost s rozhla-
sem. VÏdyÈ generace ‰edesát˘ch
let, k níÏ autorka patfií, vyrÛstala
zaujata spí‰ blikáním televizorÛ 
neÏ dÛvûrn˘m kouzlem rozhlasové-
ho vysílání. 

ZAâALO TO HAJAJOU
„Má nejranûj‰í vzpomínka na setká-
ní s rádiem spadá hluboko do dût-
ství. Sedím na malém ‰tokrlátku,
na dfievûném prk˘nku mám chleba
s jahodovou marmeládou, nakrájen˘
na malé kostiãky, maminka fiíkala
‚na vojáãky‘, a poslouchám Hajaju.
Za okny se stmívá, kopce na‰ich
hor pomalu mizí ve tmû. Nemohlo
mne napadnout, Ïe jednou tomu pá-
novi z rádia budu fiíkat ‚Bróìo‘ a on

mnû ‚Zuzalko‘. A hlavnû, Ïe jednou
usednu ke stejnému mikrofonu jako
on a budu lidem pfiiná‰et pfiíbûhy,“
uvádí nás do sv˘ch vzpomínek Zuza-
na Maléfiová. 

S rozhlasov˘m médiem se setka-
la bûhem studií, ale netu‰ila, jak
hluboce rádio ovlivní její osudy.
„První praktické setkání s mikrofo-
nem probûhlo urãitû ve staré budo-
vû âeského rozhlasu na Vinohrad-
ské, kdyÏ mne skvûl˘ redaktor
 Radek Mácha oslovil k pravideln˘m
pozvánkám na pfiedstavení Národní-
ho divadla, kde jsem byla od roku
1990 tiskovou mluvãí.“ 

Hned vzápûtí jí byla nabídnuta
moÏnost doplnit tvÛrãí t˘m velk˘ch
osobností, které tehdy provázely po-
sluchaãe nedûlním Dobr˘m ránem.
„Vût‰inu moderátorÛ nedûlních rán
tvofiili muÏi, ale byla jsem jimi pfiija-
ta, coÏ znamenalo zaãátek mé dlou-
hé spoleãné cesty s âesk˘m rozhla-
sem.“ Za rozhlasov˘m mikrofonem
proÏila dvû tûhotenství a navíc ji in-
spiroval k napsání knih Vidûla jsem
jitro a ·Èastná hodina a nyní ke kni-
ze O kvûtinû. 

Zku‰enosti pfiib˘valy, rozhlasové,
spisovatelské i lidské. Dnes patfií
Zuzana k nejostfiílenûj‰ím a nejoblí-

benûj‰ím osobnostem vefiejnopráv-
ního rozhlasu. Její zpÛsob autorské
moderace lze s poetickou licencí
nazvat pfiátelsk˘m podáním ruky,
 dialogem mezi lidmi naladûn˘mi „na
stejnou vlnu“. OdráÏí se v nûm hlu-
boké pochopení principu rozhlasové
práce.   

„Rozhlas je magická ‰ifra. Vy‰lu
k posluchaãi záÏitek, a je na nûm
a jeho fantazii, jakou mu dá kon-
krétní podobu. Tak pfievádím poslu-
chaãe po celém dnu ke spánku, ne-
bo je naopak z noãního nevûdomí
probouzím zpût k rodícímu se dnu.
To v‰e ze studia bez oken, ze které-
ho nepoznám, jestli jsou na nebi
mraky, snûÏí nebo svítá. Co nemo-
hu vidût, mÛÏu stvofiit slovy. Dokon-
ce mohu vyslat k posluchaãÛm i ti-
cho, coÏ v pár vtefiinách s oblibou
dûlám. Dávám jim ticho pro jejich
vlastní vzpomínky, proÏitky, které
jsme v nich vyvolali. Díky rozhlasu
v sobû mnoho my‰lenek a proÏitkÛ
uvûzním a propustím je aÏ spolu
s posluchaãem. V okruhu zvlá‰tní
samoty, kdy ho nevidím, ale vím
o nûm a cítím, Ïe naslouchá. Tak
 v˘sostn˘ dialog nabízí pouze rozhlas
a jeho vûrní na obou stranách
 spojení.“ 

VO≈AVÉ DùTSTVÍ 
Zuzana je pravou dcerou svého kra-
je. Vyrostla ve vala‰sk˘ch horách
uprostfied zahrady plné kvûtin. „Ma-
minka upfiednostÀovala krásu pfied
uÏiteãností, na‰e zahrada kvetla
a vonûla, byla plná vãel, ãmelákÛ
a mot˘lÛ. BûláskÛ, ÏluÈáskÛ, babích
oãek, opatrnû jsem je chytala do
dlaní, a po mnû i mé dûti. Pro zele-
ninu nebylo místo, tatínek ji ‚pfiestû-
hoval‘ na druhou zahradu, k rybní-
ku. Ná‰ bíl˘ dÛm byl obklopen kopci
a z toho nejvy‰‰ího na nûj dohlíÏela
kapliãka na Radho‰ti. Dokud zahra-
du nezasypal sníh, stále byla plná
kvûtÛ. A to pro horskou vesnici i ne-
obvykl˘ch – oleandry, magnolie, hor-
tenzie, ibi‰ky, kaly a bílé rÛÏe, vedle
toho tradiãní kosatce, jifiiny, tulipá-
ny, narcisky, snûÏenky, bledule, pe-
trklíãe i konvalinky. A i kdyÏ jsem ze
zahrady vybûhla, zase jsem hledala
kvûty a nosila je mamince, jako by
jich mûla málo.“ 

Za svÛj polní kvût povaÏovala
zvonky, snad Ïe jí maminka vyprávû-
la, Ïe se narodila v pravé poledne
a zvon byl první zvuk, kter˘ sly‰ela.
Obrázek nádherného rÛÏovo-modré-
ho kvítku orchideje pfiipomínající roz-
víjející se zvonek zdobí i obálku kníÏ-
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Rozhlasov˘ zpovûdník
Vánoce jsou je‰tû daleko, ale ãtenáfii a rozhlasoví posluchaãi se uÏ mohou tû‰it z dárku, kter˘ pfiipravila spisovatelka a rozhlasová autorka
Zuzana Maléfiová. Na pultech knihkupectví se právû objevuje její nová, literárnû i v˘tvarnû zdafiilá kniha O kvûtinû aneb Rozhlasov˘
zpovûdník. Mediálnû ji podporuje âesk˘ rozhlas a v‰ech osmdesát ãtyfii kapitol, úvah, poznámek, portrétÛ a glos, které autorka do knihy
zafiadila, jsou s rozhlasem spojeny. Buì byly psány „pro mikrofon“, ãteny v rádiu, nebo odvozeny ze Zuzanin˘ch pofiadÛ – nedûlních Dobr˘ch
rán, páteãních noãních Mikrofór ãi pravideln˘ch literárních glos. 
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„Rozhlas je magická ‰ifra. Vy‰lu k posluchaãi záÏitek, a je na nûm a jeho fantazii, jakou mu dá konkrétní podobu,“ fiíká Zuzana Maléfiová
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ky O kvûtinû. Akvarel namaloval Je-
ron˘m, spisovatelãin sedmnáctilet˘
syn, student grafického designu.
„Není jednoduché dostat text ve
vkusné podobû ke ãtenáfii, zvlá‰È
ten, kter˘ s sebou nenese ani sen-
zaci, ani obhroubl˘ humor, dokonce
v nûm nikdo ani nevafií ãi neodhalí
nic ze svého tajného deníku.“ 

Právû s textem, kter˘ nepoãítá
s lacin˘m prvoplánov˘m úspûchem,
autorka pfiichází. 

¤EMESLO RODIâOVSKÉ 
VáÏím si rozhovorÛ, které mohu ob-
ãas po telefonu se Zuzanou vést
o nejrÛznûj‰ích vûcech Ïivota. Jsou
to hovory docela dÛvûrné a témûfi
pokaÏdé jim vûnujeme hodnû ãasu.
âasto si pfii nich kladu otázku, která
se t˘ká jejího nezlomného pfiesvûd-
ãení, Ïe lidé jsou spí‰e dobfií neÏ zlí.
A také síly, s níÏ se ta drobná Ïena
dokáÏe znovu a znovu vrhat do zá-
pasu o nezmarnûní svého talentu.
V kníÏce O kvûtinû jsem dostal od-
povûì. 

„KdyÏ BÛh rozdával talent, moÏná
ho ãasto nevyslal k ãlovûku jen pro-
to, aby nûco dokázal, ale aby nás
znovu zkou‰el z charakteru. Aby nás
uãil vítûzit, ale ne za kaÏdou cenu.
Aby nás nechal sáhnout si na po-
chybná vítûzství stejnû jako na
zdánlivé prohry tûsnû pfied vrcho-
lem. Co v‰echno ãlovûk mÛÏe a má
obûtovat? Talent a vá‰eÀ jsou krás-
ná vûc a dar. KdyÏ s nimi umíme za-
cházet. A nepromûníme je v prostfie-
dek k uspokojení svého ega, ale
v uÏiteãnost, která dûlá ná‰ svût
lep‰í a hezãí. ProtoÏe arogantní
a hloup˘ úspûch je stejnû bezcenn˘
jako prázdnota a zemfie spolu s prv-
ním pádem.“ 

Zuzana se narodila v kraji,
v nûmÏ dûti odedávna vyrÛstaly
v nejintimnûj‰í blízkosti rodiãÛ, moh-
ly se jim dívat pod ruce, uãily se od
nich, jak se co dûlá, a pfiipravovaly
se tak na zápas se Ïivotem. Vedle
fiemesln˘ch dovedností se z genera-

ce na generaci pfiedávaly i mravní
zásady, zvyklosti a – chcete-li – pís-
nû, pfiíbûhy a pohled na Ïivot. Zuza-
na Maléfiová není jen zku‰enou spi-
sovatelkou, ale také odpovûdnou
mámou, která právû tohle nabízí
kaÏd˘ den sv˘m dûtem spoleãnû
s partnerem, fotografem Vladem
Bohdanem. Dokonce lze fiíci, Ïe ro-
dina je pro ni a její blízké jevi‰tûm,
na nûmÏ se odehrávají dûje jen
zdánlivû obyãejné. A rozhodnû se
na nûm mezi generacemi nevykopá-
vá pfiíkop zraÀující obãas lidi zkla-
mané sv˘mi potomky. 

„Jako bychom ve vztahu k mla-
d˘m nûkdy neumûli nalézt pravou
cestu,“ uvaÏuje spisovatelka. „Po-
moct jim na kfiiÏovatce. Dát jim zele-
nou, ale nezapomenout je upozornit
na ãervenou. V tûch dfiíve naroze-
n˘ch narÛstá pfiesvûdãení, které ta-
dy ale bylo odjakÏiva. Îe mladá ge-
nerace je prostû hrozná. JenomÏe
ona je pouze jiná, protoÏe jin˘ je
i svût. ZároveÀ je nová generace
vÏdy jedinou budoucností. Je tako-
vá, jaké geny jsme jí pfiedali, jak
jsme ji vychovali, Ïije ve svûtû, kter˘
jsme jí pfiipravili. ObviÀovat mládí
znamená obvinit sami sebe.“ 

KníÏka O kvûtinû je plodem právû
takové dÛvûrné rodiãovské sounále-
Ïitosti. Ve ãtvrtek 19. fiíjna v podve-
ãer ji v budovû âeského rozhlasu
doprovodí na cestû ke ãtenáfiské
vefiejnosti sv˘mi písniãkami spiso-
vatelãina dcera AlÏbûta Bohdanová.
Texty v‰ech písní z debutového
 alba O lásku dál napsala AlÏbûtû
máma. Dospívající syn Jeron˘m
 zase ozdobil máminu kníÏku akva-
rely a fotografie hlavy rodiny Vlada
Bohdana jsou korunou spoleãného
díla.  

MALÉ RADOSTI 
„V‰ichni od dûtství sl˘cháme, Ïe ne-
rozhodují slova, ale ãiny,“ pfiipomíná
spisovatelka. „Ve smyslu, Ïe by mûl
ãlovûk více pracovat, tvofiit a konat
neÏ o tom rozprávût, s tím naprosto
souhlasím. V‰ude kolem nás je
 plno bezobsaÏn˘ch slov, prázdn˘ch,
povrchních, vysloven˘ch zbyteãnû.
Navíc slova jsou o‰emetná vûc, nej-
ãastûj‰í dÛvod na‰eho nedorozumû-
ní. JenÏe zamknout slova do mlãení
je úplná smrt. Nevyfiíkaná zranûní,
nevyfiãené city, nevyslovená chvála
ãi zmarnûné vzájemné spoluproÏívá-
ní odsouvá ãlovûka do citové samo-

ty a odcizení, i kdyÏ je vá‰ blízk˘
s vámi u jednoho stolu. Druh˘
 extrém jsou pak slova vyfiãená bez
empatie, deklasující, drsné pravdy
vykfiiãené vût‰inou z vlastní nejisto-
ty. A právû v tûchto situacích mys-
lím selhává pfiesvûdãení, Ïe rozho-
dují ãiny. Snad proto, Ïe jsem ãlo-
vûk pí‰ící, nejsou pro mne slova jen
slova, ale jsou ãin. Nûkdy fiíkám, co
nechci. MÛÏu se omluvit, ale slova
uÏ v druhém navÏdy Ïijí.“  

Zuzaniny kníÏky nabízejí právû
tohle. Uji‰tûní, Ïe je nás víc, kdo
pfiem˘‰líme o tom, co lidi spojuje.
V˘povûì, která jen tak ‰eptá, Ïe se
nám neÏije lehce, Ïe usilujeme a za
v‰echno platíme a Ïe je úlevné pfie-
dat si zku‰enosti sv˘ch trápení,
sv˘ch úzkostí, nebo naopak sdílet
prudkou radost, o které víme, Ïe
nebude vûãná, stejnû jako není vûã-
n˘ sám Ïivot. Îe nám nic jiného
ostatnû darováno nebude. 

Není asi tfieba bádat, proã poslu-
chaãi a ãtenáfii milují Zuzaniny kníÏ-
ky a rozhlasové a televizní pofiady.
Cítíme, Ïe je nám blízká pokora,
s níÏ k nám promlouvá a dává nám
najevo, Ïe tvorba mÛÏe b˘t souãas-
nû tvrdou prací i potû‰ením. „Îivot
není jednoduch˘ ani lehk˘,“ dodává
k tomu Zuzana. „ProÏíváme staros-
ti, obavy i bolesti, a jsou skuteãnû
chvíle, kdy nás BÛh nesly‰í a ‰tûstí
se toulá kdovíkde. Pfiesto i v této
chvíli nás mÛÏe podrÏet neãekan˘
pocit obyãejné malé radosti. Tfieba
jen z hezk˘ch vzpomínek ãi z pohle-
du do krajiny, která pfieãkala pusto-
‰ivou nepfiízeÀ a zpívají v ní ptáci.
Ne, Ïivot není snadn˘, ale je v nûm
vÏdycky místo pro chvíli malého zá-
zraku. Jestli ho nûkdo nalezne v no-
vé blÛzce, krásné knize, nebo sdíle-
ní spoleãného záÏitku, asi není v tu
chvíli dÛleÏité. Radost je prostû zá-
chranná síÈ. Abychom pochopili,
z ãeho se rodí a vyrÛstá budoucí
mot˘l zvan˘ ‰tûstí. A aÏ odletí, zaã-
neme zase od zaãátku.“  
� Milan ·vihálek, publicista
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Zuzana Maléfiová s dcerou (vlevo), manÏelem
Vladem Bohdanem a tchyní Blankou Bohdanovou

Spisovatelka a rozhlasová autorka Zuzana Maléfiová s pfiáteli 
Marií Rottrovou a hercem Jifiím Lábusem na kfitu jedné z jejích knih

Jitku Zelenkovou si Zuzana Maléfiová
pozvala do Noãního mikrofóra

KníÏku O kvûtinû pokfití autorka ve ãtvrtek 19. fiíjna v budovû âeského rozhlasu 
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