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Murtin, Preíss
Měsíc knihy se zlomilv půli, kdyžzák|adka v Kunra-'
ticích pořádala Ctenářské posezení, na které
zva|a kromě žákŮ a ieiich rodičů také čestné
ty, aby je mimo jiné seznámila s projektem Gtení
pomáhá. MARTIN PRElss rozevřel knížku a
předěítat z Werichova Fimfára pohádku o lenosti. ,.
Aula ztichla. l ,,velké kIuky.. z osmiček a
vtáhl sametový hlas natolik, že zce|a spontánně
s ním. Umět takh|e předčítat je kumšt.

Bylo to vaše první setkání s projek-
tem Ctení pomáhá?

To ano, a|e na veřejnosti uŽ jsem
takh|e čet| mnohokrát. Naoos|ed |oni.
kdyŽ jsem se zúčastni| pátého ročníku
projektu Noc literatury' kdy čtou známé
osobnosti na různých místech Prahy
ukázky z moderní evropské |iteratury.
Cetl jsem z knihy Kadera Abdolaha, ni-
zozemského autora íránského oůvodu,
Dům u meŠity, která |íčí is|ámskou revo-
luci. Je to ve|mi za1ímavý vh|ed do arab-
ského světa.

Jaký iste byl jako dítě čtenář?
Ne moc dobni, mě| jsem problémy se

soustředěním. KníŽku jsem obvyk|e ro-
zečet|, pak jsem zapomně|, o čem by|a'
takŽe jsem Še| zase na začátek. Víc jsem
zača| číst aŽ na střední Škole, dokonce
jsem psal i nějaké básničky. ChodiIjsem
do studia uměleckého přednesu v praŽ-
ské Lucerně, mys|ím, Že dneska uŽ ani
neexistuje. Výsledkem mého snaŽení
by|a h|avní cena na Wo|kerově Prostě-
jově. Přednáše| jsem Skáce|ovy verŠe
a s doprovodem kytary nádherné zhu-
debněné básně Simona a Garfunke|a.
l kdyŽ jsem jako kluk čtení moc neda|,
mě| jsem něko|ik ob|íbených kníŽek'
které mám rád do dneška. Souvise|y
hodně s přÍrodou, cestováním, rád jsem
se vrace| k Messnerovým záŽitkům při
výstupu na Mount Everest. Ted, čtu
h|avně dětem. Tedy dceři uŽ ne, je jítři-
náct, spíš si povídáme, K|uci jsou jeŠtě
ma|í. Nejm|adšímu bude rok a pů|, s tím
si proh|íŽíme obrázky, starŠímu synovi
ted'čteme kníŽku o skřítcích'

Po DAMU jste odeše| do Divad|a
J. K. Ty|a v Plzni. Je těžké odejít z Pra-
hy na oblast?

Chtě nechtě se tam musíte odstěho-
vat, přesto jsem mezi oběma městy po-
řád pend|oval, coŽ byl prob|ém. Mě|jsem
dost práce v dabingu, toči| jsem rek|amy,
Živi| jsem se hlasem v různých studiích.
odpo|edne po zkoušce jsem mete-
|i| do Prahy natáčet, pak jsem se ZaSe
vrace| na večerní představení. VydrŽe|
jsem to dva roky. Ale jinak bylo v Plzni
krásně! Na oblasti se m|adý herec setká
s nádhernými, ve|kými ro|emi, ke kteým
se v prďských divad|ech aŽ na výjimky
hned tak nedostane. Je tam i j iné pub-

|ikum, řek| bych komunita aŽ rodinného
charakteru. Návštěva divadla je pro ně
tradice, dů|eŽitá spo|ečenská udá|ost.
KaŽdé divad|o má svůj okruh diváků. Jen
na ob|asti musí svůj repertoár zaměřit
na široké pub|ikum, ve velkých městech
se můŽe víc orofi|ovat. I sem vŠak tvrdě
zasahuje ekonomika. KdyŽ je nutné di-
vad|o pří|iŠ dotovat, můŽe taky skončit.
Jako se to bohuŽe| sta|o praŽskému di-
vadIu Komedie, kdyŽ z poh|edu po|itické
reprezentace Prahy 2 neobstá|o.

Jak se jako kunratický zastupite|
potkáváte se ško|stvím?

Zrovna ted' řeŠíme přístavbu školy'
která nás asi čeká. Do nových částí
Kunratic, do Ze|eného údo|í a na síd-
Iiště F|óra, se stěhují da|ší obyvate|é
v produktivním věku' T|ak na zák|adní
i mateřskou ško|u, v nedávné době do-
stavěnou a zrekonstruovanou, je ve|ký.
Bude se muset rozrůst o da|Ších Šest
tříd, čekají nás výběrová řízení na pro-
jektanta, na zhotovitele stavby.

Říká se, že zastupitelé se chovají
ke škole podIe toho' jak na ni sami
vzpomínají.

Musím zdŮraznit, Že zde1ší Zastupi-
te|stvo má s kunratickou Ško|ou nad-
standardní vztahy. Dotace, které Ško-
Ia dostává, jsou naprosto ojedině|é.
Do zdejší zák|adky jsem chodi| aŽ do 5.
třídy. Pak jsem mě| incident s jedním
hochem a tatínek mne přih|ási| na JiŽnÍ
Město v domnění, Že mi tam bude |íp.
Neby|o. Na síd|išti ' kam se sestěhova-
|i l idé z různých koutů repub|iky, by|o
gráz|íkŮ mnohem víc. Přiznám se, Že
kdyŽ s|yŠím s|ovo ško|a, začne mne bo-

|et Ža|udek' Má|okdy jsem se tam těŠil'
znamena|a pro mne stres, i kdyŽ někte-
ré předměty jsem mě| rád. Z|omi|o se to
až na gymnáziu, po revo|uci. JenŽe to
uŽ jsem by| ve 3. ročníku, do maturity
zbýva| rok a pů|. Do té doby tam v|ád-
|y poměrně tuhé poměry. Nikdo nebra|
oh|ed na to, jak je student zaměřený.
Napřík|ad chemie, ýzika a matematika
by|y pro mne naprosto |ikvidační. Nad
vodou jsem se drŽe| zuby nehty tím, Že
jsem chodi| tvrdě na doučování. Znám-
ky jsem si vy|epšova| referáty a podob-
nou činností. Ještě Že učite|é ocenil i
aspoň snahu, pro|ez| jsem s odřenýma
ušima. Mým světem by|y jazyky' |itera-
tura, dějepis, zeměpis. Všechno, co ně-
jak souvise|o s cestováním, i kdyŽ v té
době jen prstem po mapě.

Jaké vlastnosti by pod|e vás mě|
mít dobný učitel?

Musí mít v sobě určitou míru |aska-
vosti i autority. Tohle skloubit tak, aby
na to děti nezača|y hřešit, je těŽké. Ně-
které učitele jsem mě| hodně rád, a|e
nesu si s sebou i dětské jizvy. Učitelka'
kteráza prohřešky Iaha|aza pejzy' da|Ší
umě|a pěkně říznout ukazovátkem přes
|ýtka. Aby si učite| získa| u Žákťl přízeň
a zároveň neztrati| respekt, by|o vŽdy
těŽké. A|e ted' je to ještě těŽší' jejich
pozici j im nezávidím. Už jen fakt, Že si
je děti mohou kdyko|i nahrát na mobi|
a nahrávku pak interpretovat zce|a od-
Iišným způsobem! Arogance a agresivi-
ta mezi dětmi je da|eko častější neŽ dřív.
K|obouk do|ů před kaŽdým učite|em,
kteý to zv|ádne.
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