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v hudbě, říká Šárka Štočková
A najdou se případy, kde je tomu 

přesně naopak? Že si řeknou, že 
takoví být nechtějí, a snaží se to 
změnit?

Ano. Snaží se jít nad tu hranici rodi-
ny. Jeden z kluků například studu-
je vysokou školu, navzdory tomu, že 
rodiče i sourozenci měli pouze základ-
ku. Většinou už se pak o těchto lidech 
nedozvíme. 

Tím, že už nepotřebují pomoc, tak 
zmizí, a pokud se nám sami neozvou, 
můžeme si jen domýšlet.

Občas na někoho narazíme a zejmé-
na ti starší nám řeknou svoje novinky, 
jak se jim daří, že pracují, mají rodiny, 
kde bydlet.

Chytnou se v té společnosti a je to 
super.

Co byste chtěla říct dětem, u kte-
rých ten prospěch nebude tako-
vý, v jaký doufaly, a mají strach jít 
domů…?

Určitě by to měly někomu říct. Buď 
ve škole nějakému preventistovi, psy-
chologovi, prostě si o tom promluvit.

A rodičům byste něco vzkázala?
Zajímat se o své děti je to zásadní, co 

by měl každý rodič dělat. Ne jenom 
co se týče školy, ale i třeba ohledně 
nebezpečí na internetu. Každé dí-
tě má dnes telefon s daty a rodiče jen 
těžko ohlídají, co tam dělá. Základ je 
komunikace a nastavit si ten vztah tak, 
aby jim děti věřily a říkaly jim, co mají 

za problém.
Samozřejmě ne vždycky to jde. Ne 

vždy je to totiž vina rodičů.

Myslíte si, že na tom mají podíl i 
přímo ty děti?

Myslím si, že v některých případech 
ano. Když rodičům neustále lžou, tak 
je pak těžké jim uvěřit. Nastaví se zase 
tvrdší hranice a těžko se to pak povo-
luje.

Kolikrát jsou děti v pubertě a tříská 
to s nimi ode zdi ke zdi.

Umím si představit, že pro ty rodiče 
to musí být těžké, když s nimi děti tak-
hle mluví, ale nikdy není chyba jen na 
jedné straně.

Často v těchto situacích bývá sklo-
ňováno slovo „sebevyjádření“, kdy 
se děti mohou vyzpovídat, dát naje-
vo své emoce. Jak byste vy interpre-
tovala toto slovo a potřebu se vyjá-
dřit?

Pro některé mladé lidi, se kterými 
se setkávám, je těžké mluvit o věcech, 
které je trápí nebo jsou pro ně složité. 
A to i přes to, že se známe a důvěřují 
mi.

Spousta z nich se proto vypovídá 
v hudbě. Chodí sem do Vrakbaru do 
nahrávacího studia, kde s nimi jejich 
texty procházíme a bavíme se s nimi. 

Řeší hodně své trable přes muzi-
ku? 

Někteří ano. Většinou jsou to ti uza-

vřenější, co mají špatnou zkušenost 
s dospělými, jako například, že přišla 
nějaká špatná reakce po tom, co se jim 
svěřili. U těch je velmi těžké pochytit 
a zachytit ten problém. Když ho vloží 
do hudby, uleví se jim a vypovídají se. 
Je to pro ně jednodušší.

Jak to probíhá, když se chce někdo 
vyjádřit hudbou?

Většina mladých lidí si píše vlast-
ní texty. Máme podmínku, že před 
nahráváním chceme text vidět, aby 
tam nebylo něco nevhodného. Pocho-
pitelně, sprostá slova tam budou, to je 
jejich způsob vyjadřování. 

Spíš jde o to, aby to nebylo rasistic-
ké nebo homofobní. Pokud se to tam 
objeví, řešíme, proč to tam mají. Je to 
téma k dalšímu hovoru o tématu, ke 
kterému bychom se jinak nedostali.

Často si k písni pak nahrají videoklip 
a sdílejí si ho na sociálních sítích.

Myslíte si, že tohle jim pomáhá?
Myslím si, že ano. Pro většinu z nich 

je rap život. Oni to i sami říkají. Jsou 
rádi, že mají tuhle možnost. 

Asi je to pro ně dobré i ohledně 
nějakého sebevědomí, že?

To rozhodně. Zvedá jim sebevědo-
mí, když ten klip nahrají například 
na to YouTube a vidí ty pochvalné 
komentáře, lajky a zažívají pocit, který 
mnozí z nich možná ještě ani nezažili.

Máte nějaký příběh, co vám utkvěl 
v paměti?

Takových je víc. Měli jsme tady tře-
ba kluka, který už k nám teď nedochá-
zí, jelikož je starší. 

Byl hodně problémový, kradl, měl 
oplétačky s policií, vychovávali ho 
prarodiče, kterým potom udělal ně-
co velmi špatného. To už byl plnoletý, 
a i oni se ho zřekli a skončil ve vězení, 
odkud nám psal. 

Tak jsme si s ním asi tři a půl roku 
dopisovali, a nejen takové to: jak se 
máš, ale i přes ty dopisy jsme se snaži-
li dávat mu nějaký náhled, třeba když 
si stěžoval, jak se tam k němu chovají. 
Tak jsme se mu snažili i vysvětlit, ať si 
vezme, jak se chová on k nim.

Teď už jsme ho ztratili z dosahu, jeli-
kož je mu 26 pryč a bydlí mimo Jihla-
vu. Což je možná dobře, protože kdy-
by se vrátil do prostředí, ze kterého 
odešel, tak by se možná zase svezl na 
té špatné vlně.

Mají vaše příběhy happy end? 
Začlení se ty děti do společnosti, 
nebo jakmile nad nimi přestane-
te držet ochrannou ruku, tak zase 
sklouznou?

Těžká otázka, nelehká odpověď. O 
těch, kteří sklouznou, obvykle víme, 
protože sem často přijdou zpátky. U 
těch, co nepřijdou, to je otázka, jestli 
jedou po té správné cestě.

Často se děti podruhé stydí přijít a 
říct: Znova jsem to pokazil.

Jihlavská firma Enviropol včera odpo-
ledne propůjčila svůj areál profesionál-
ním hasičům. Ti zde simulovali požár 
elektromobilu a zjišťovali, zda jsou na 
případný zásah připraveni.

„Jako přední zpracovatel elektroodpa-
du jsme si vědomi, co baterie v těchto zaří-
zeních dokáží způsobit a jak je složité 
takový požár hasit. Této problematice se 
podrobně věnujeme, a proto jsme rádi, 

že si hasiči ke cvičení vybrali právě náš 
závod. Bylo zajímavé sledovat jejich pro-
fesionální zásah včetně použité záchran-
né techniky,” vyjádřila se manažerka 
Enviropolu Martina Palicová.

Hašení elektromobilu si jako téma 
cvičení hasiči vybrali proto, že počet 
elektromobilů v Česku neustále roste. 
S tímto specifickým hašením prozatím 
nemají tolik zkušeností. 

„V dnešní době se elektromobily rozmá-
hají, hašení elektromobilů považujeme za 
velkou výzvu. V republice podobná cviče-
ní probíhají, snažíme se nezůstat poza-
du a chceme být připraveni na tento typ 
zásahu,” vyjádřil se velitel požární sta-
nice Jihlava Jaromír Poul.

Hasiči nejdříve z elektromobi-
lu vyprostili zraněnou osobu a poté 
pomocí dýmovnice simulovali požár 
auta. 

„Požár jsme tlumili pomocí vodních 
proudů. Na místo byl dopraven uprave-
ný kontejner, do kterého jsme vůz zatáh-
li a následně zatopili vodou. Elektromobil 
by zůstal v kontejneru naplněným vodou, 
dokud by nepřestal hořet,” přiblížil veli-
tel požární stanice.

Během cvičení přišli hasiči na něk-
terá drobná zlepšení, která pomohou 
při hašení a manipulaci s poškozeným 
vozem. 

„Automobil je těžko řiditelný a pří-
stupný, potřebujeme proto učinit několik 
úprav. Dále zjišťujeme, za jak dlouho js-
me schopni zaplnit kontejner při stan-
dardním tlaku hydrantu. To vše je pro nás 
velkým přínosem,” uzavřel Jaromír Poul.
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V Enviropolu proběhlo cvičení požáru elektromobilu


