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Dělám něco užitečného? 

Jak vlastně trávím volný čas? Dělám něco užitečného, nebo jenom sedím na zadku 

a prokrastinuji? Tyto otázky mi běhají v hlavě již několikátým dnem. 

Ihned se nabízí jedna otázka: Co je vlastně „volný čas“? Z mého pohledu to jsou chvíle, 

ve kterých děláme věci, které milujeme. Ať je to posezení se svými nejbližšími, zabýváním se 

svým oblíbeným sportem anebo jen chvilka s rozečtenou knihou. A jak já si vlastně 

představuji „svůj ideální den“? 

Je to den plný lenošení, šálků s horkým čajem by bylo nespočet. Přes den si čtu odborné 

knihy o fotografování a nové informace si zkouším v praxi. Neskutečně mě baví celá tato 

alchymie. Mnoho lidí si myslí, že focení je jednoduchá věc. Ono to ale tak není. Každý den 

trávím hodiny nad vymýšlením nových námětů. Všechna příprava a samotné focení mi zabere 

spoustu času. A nad úpravou těchto „uměleckých děl“ taktéž strávím nemálo hodin. Ale baví 

mě to. Dělám to s láskou, do této práce dávám kus svého srdce. Není nic krásnějšího, než 

vidět na konci výsledek mé usilovné snahy. Pocit k nezaplacení.  

Chci se tomuto oboru věnovat nadále, proto jsem si podala přihlášku na Střední 

uměleckou školu grafickou v Jihlavě. Test o historii umění dopadl dobře, mnou nakreslené 

zadané komiksy se líbily. Moje fotografie se porotě zamlouvaly. Jsem tedy přijatá a těším se, 

že se na nové škole seznámím s novými lidmi, naučím se novým věcem a budu se inspirovat. 

Doufám, že nová škola splní má očekávání a budu se moci věnovat své vášni naplno. 

Jednoho dne se mi naskytla neuvěřitelná možnost – fotit na módní přehlídce. 

Zprostředkovala mi to jedna paní učitelka. Bylo to jako seslání z nebes. Vše bylo jako ze snu 

– vysoké stropy, krásné modelky, živá hudba. Co více si přát? Paní Marie Zelená je mou 

oblíbenou návrhářkou, tudíž byla pro mě pocta fotografovat její mistrovská díla v podobě 

šatů. Hudební doprovod v podání Jaroslava Svěceného mne zcela uchvátil. Po ukončení 

galavečeru jsem měla možnost popovídat si s tímto významným houslistou. Milejšího člověka 

jsem snad nikdy nepoznala. Zajímal se o to, co dělám. A bylo mi ihned jasné, do čeho chci 

vkládat svůj čas a srdce – fashion fotografování. Vždy jsem obdivovala krásné modelky na 

stránkách časopisu, ale spíše jsem sledovala způsob fotografovy práce. Mým vzorem ve 

focení se stal Branislav Šimončík, který je fotografem pro fashion časopis ELLE. Líbí se mi 

jeho schopnost zachytit věrohodně náladu. I když se někomu mohou jeho fotografie zdát 

nudné a nevýrazné, mně se naopak čistota a jednoduchost zamlouvá. Takhle si představuji 

svou vysněnou práci. Snad se mi podaří uskutečnit můj sen. 

Dělám vůbec něco jiného než fotografování? Na tuto otázku nebylo lehké odpovědět. 

Nejraději uléhám s knihou v ruce. Ráno si poslechnu relaxační hudbu. S velkou oblibou čtu 

knihy, baví mě vytvářet příběhy na kus papíru. Tužka a papír mi nejsou cizí. Taky mám ráda 

zpěv, své přátele a rodinu. Nikdy nepohrdnu horkou koupelí v zimním počasí a hrnkem 

zeleného čaje. Ale co dál? Nechybí mi něco?  

Mým vzorem pro výzkum volného času byla má spolužačka. Je sportovně založená, 

neznám více sportujícího člověka, než je ona. Každý den tráví v tělocvičně nebo v posilovně, 

o víkendech absolvuje dlouhé a namáhavé zápasy se svými spoluhráčkami z celé České 

republiky. To ona mě přivedla k zamyšlení nad sebou samou. Abych se více rozvíjela, byla 



více aktivní po sportovní stránce. Doufejme, že se má sportovní absence alespoň do příštího 

roku zlepší. 

Jak jsem se tak zamýšlela nad svými opravdovými zájmy, narazila jsem na jeden zásadní 

problém – volný čas a dnešní mládež. Jak mí vrstevníci tráví své chvíle? Od kamarádů často 

slýchávám jen jedno – hraní počítačových her. Chápu, že je tato činnost baví a je to jejich 

způsob relaxace, ale strávit mnoho hodin u počítače mi nepřipadá zdravé. Osobně bych to 

nevydržela. Oni naopak nechápou mou hlubokou lásku k četbě knih. A tohle mě mrzí. 

Nevědí, o co přicházejí. Nemají tušení, čeho se vzdávají. Já se vždy vžiji do role literárních 

hrdinů a prožívám tajemno, dobrodružství a napětí společně s nimi. Jako bych byla součástí 

příběhu. Snad se to někdy zlepší a láska ke knihám bude znovu obnovena. Pevně v to doufám.  

Na závěr bych chtěla říci jednu důležitou věc. Dělejte, co vás baví a naplňuje. Nenechte 

se nikým přesvědčovat, co máte dělat. Jedině vy víte, jak se svým časem chcete naložit. Jeden 

moudrý muž řekl velice pravdivou větu: „Co nevytvoříte v čase, který je vám vyměřen, nikdo 

to za vás již nevykoná.“ 


