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Zázraky se dějí 

Roberte,  letos  v  červnu  jsi  po  mnoha
komplikacích zdárně ukončil studium na
Taneční  konzervatoři  a  nastoupil  jsi  do
Baletu Národního divadla Brno. Jak se ve
svém prvním angažmá cítíš? 

“Ano, přesně tak. V souboru jsem teď čtyři
měsíce  a  jsem  rád,  že  jsem  tu  příležitost
dostal, mohl se stát členem profesionálního
tanečního souboru a můžu dělat to, co jsem
si vždy přál.” 

Vraťme se ale na začátek... 
Jak  jsi  se  k  baletu  a  ke  studiu  na
konzervatoři dostal? 

“V 7 letech jsem nastoupil na ZUŠ do Hrušovan nad Jevišovkou a na
doporučení mojí paní učitelky jsem zkusil přijímací zkoušky na TK
Brno. Byl jsem přijat a tak ta jízda začala.” 

Byl jsi vždycky pracovitý a snaživý student. Co tě táhlo dopředu?
Sny, touha získat konkrétní angažmá, snaha zatančit si vysněnou
roli, nějaký taneční vzor...? Nebo něco úplně jiného?  

“Asi to začalo takhle. Nastoupil jsem na TK Brno v roce 2011 a první
čtyři roky jsem si tu tak tančil. Nějak jsem tušil, že bych balet chtěl
dělat i v budoucnu, ale nějaký zápal pro něj jsem až tak nepozoroval.
Byl jsem ten kluk, kterého chválili, ale spíš jsem měl velké štěstí, že
jsem dostal do vínku vše, co je k baletu potřeba a co se mi řeklo, to
jsem udělal. 



     Až  v  roce  2016 jsem jel  na  soutěž  do  Varny,  která  ve  mně
probudila tu touhu být tak dobrý jako soutěžící, které jsem tam viděl.
Přijel  jsem zpět  a chtěl  jsem umět to co oni a nějak se to ve mně
probralo. Jezdil jsem pak na další soutěže a to mě bavilo a motivovalo.
     Když jsem byl mladší, tak jsem měl určitě vzory. Třeba Leonid
Sarafanov byl jedním z těch, koho jsem obdivoval, ale jak jsem byl
starší,  tak  mě  spíš  oslovovaly  jednotlivé  tituly.  Velice  na  mě
zapůsobilo  představení  The  Four  Seasons od  Davida  Dawsona  v
Drážďanech. A teda jestli mohu mluvit  o snech, tak mým snem by
bylo zatančit si jednou právě jeho choreografie. Jeho choreografický
slovník je prostě úžasný.” 

Pak  ale  přišly  komplikace.  Tři  roky  jsi  de  facto  “nevylezl  na
jeviště” a poslední  ročník jsi  dokonce musel  opakovat.  Co bylo
důvodem?  

V  únoru  2018  mi  doktoři
diagnostikovali
Spondylolýzu,  chronické
onemocnění páteře. Měl jsem
vlastně zlomené tělo obratle. 
Následovala     konzervativní
léčba a rok na to, v létě 2019,
jsem  šel  na  operaci,  která
nezaručovala, že mi to k sobě
zpět  sroste.  Druh  operace,
který  byl  zvolen,  se  dělá
jednou  za  25  let  a  dělá  se
mladým  lidem,  zejména
sportovcům,  a  u  mně  byla
zvolena  z  toho  důvodu,  že
kdybych   chtěl   dál   tančit,
tak 
by  mi  díky  operaci  šrouby
neomezovaly pohyb. Jen, bylo

to vše 50 na 50.



    
      O měsíc později od první operace nastaly další problémy a já jsem
musel na další operaci z důvodu infektu v jizvě. To už ale vypadalo,
že to narušilo hojící proces a nesroste mi to vůbec. Ale štěstí konečně
stálo při mně a před dvěma měsíci, když jsem byl na kontrole, mi s
údivem bylo řečeno, že je to přehojeno.  
    A  proč  jsem opakoval  ročník?  Protože  jsem si  3  měsíce  před
operací a uzavřením studia zlomil nohu.” 

Muselo to být psychicky velmi náročné. Jak jsi se s tím popral?  

“Bylo to hodně psychicky náročné. Velkou ránou pro mě bylo, když
jsem šel na první kontrolu k jednomu panu doktorovi/profesorovi do
Úrazové nemocnice v Brně, který mi řekl, ať se rozloučím se snem být
tanečníkem, že mě nikdo v 19 letech operovat nebude, že existuje jen
jeden druh operace atd... Ale naštěstí jsem na něj nedal a chodil jsem
po dalších kontrolách a vyslechl si různé názory a pohledy na věc. 
I když tři  čtvrtě roku po operaci jsem přestával  věřit  v to,  že bych
mohl tančit. Pořád jsem se necítil ok a na moji psychiku to bylo moc.
Chtěl jsem to už i vzdát. Neviděl jsem v baletu žádný smysl. Bylo to
náročné období.  
     Ale  kdo  mi  v  tomhle  všem  hodně  pomohl,  tak  můj  osobní
fyzioterapeut. Je to člověk na správném místě a ví, co dělá. Kdybych
ho neměl, tak bych pravděpodobně bloudil a nevěděl, co dál. Jsem za
něj vděčný. Už teď se dívám na věci jinak a na balet samotný taky.  
 Ale vděčný jsem samozřejmě taky za svoji rodinu, která mě vždycky
podporovala. To stejné moji kamarádi. Jsem velice rád, že mám okolo
sebe takové lidi. A kdo mi taky hodně pomohl, tak moje kamarádka a
skvělá  fitness  trenérka,  bývalá  absolventka  TK  Brno  (Michaela
Krajčová, pozn. autora). Taky díky ní jsem ve formě.  
     Musím ale taky poděkovat pedagogům, kteří mě podporovali a
vedení školy, které mi umožnilo dostudovat!” 



Teď už jsi ale zpět ve formě, máš angažmá a spoustu krásných let
před  sebou.  Co  by  jsi  vzkázal  svým  následovníkům  -  našim
studentům? 
 

“Jestli chcete něčeho dosáhnout, tak si za tím jděte. Nebude to lehké,
ale  dosáhnout  toho  můžete.  Nic  není  nemožné,  protože  zázraky  se
dějí... Ale hlavně je důležité se o své tělo starat, ať nedopadnete jako
já ve 20 letech.” 

Ptal se: Jan Fousek 
Foto chronologicky: soukromý archív, Petr Přibyl, Petr Omelka


