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!ivot na míru 
talentu
Sám ob!as pou"ívá p#ím$r:  
sv$tlo na obzoru. Jde poka"dé 
o%pojmenování zále"itosti, kterou 
Honza Jare& vnímá jako sv$tlo 
na konci tunelu. „Sv$tlem“ se 
stal i%hudební talent, kter' mu 
vykompenzoval jeho nevidomost.

Text: MICHAELA ZINDELOVÁ
Foto:  JAN !ILPOCH  

A"Z"ARCHIVU JANA JARE!E

V kavárn!, n!kde v Praze, natá"et po-
hodln! u kafe nebo "aje – takové chví-
le jsou pr# Honzovi pro nov# rozhovor 
nejbli$%í. Ov%em v "ase p&ed Váno-
cemi byl muzikantem „na roztrhání“. 
Brzy jsem p&i hledání termínu pocho-
pila, $e tenhle stres je vlastn! celoro"-
ní – Honza Jare%, dnes profesionální 
hudebník, absolvuje toti$ bezmála dv! 
stovky vystoupení v roce. 

Pokud by v "lánku ov%em chyb!-
la v#pov!' alespo( jednoho z Hon-
zov#ch rodi"), kte&í jsou v dobrém 
slova smyslu multifunk"ní, bylo by 
mi to dost líto. Osud mladého páru 
Jare%ov#ch, Jany a Vladimíra, je krát-
ce po studiích p&ivedl k rodi"ovství, 
ve kterém bylo úpln! v%echno jinak! 

O!NÁVRATU HUDEBNÍ ENERGIE
Pou!títe se rád do v"cí bez manti-
nel#, nebo víte o$sv%ch hranicích?
Honza Jare!: Pou%t!l jsem se od-
mala s nad%ením do v!cí, které bych 
jako nevidom# teoreticky d!lat ne-
m!l. Myslím, $e mám v sob! stejné 

dávky trp!livosti i netrp!livosti. T&e-
ba u hudby $ádné limity neuznávám. 
Kdysi jsem i míval posudky na v!ci, 
které hrát prost! nem)$u. Ale pro 
m! taková stopka neexistuje! To ale 
neznamená, $e si nevá$ím toho, $e 
m! hudba m)$e provázet m#m $ivo-
tem. P&ivykl jsem si prost! na svoji 
nevidomost nejen ve své profesi, ale 
„instaloval“ jsem také své mo$nos-
ti na spoustu zálib a koní"k), které 
mám rád a naplno je provozuju.

P&edev!ím kolem hudby se to'í 
celá va!e rodina…
Rodi"e brzy pochopili, $e mám talent, 
a tak se u nás objevily klávesy, na-
p&ed malé, pak v!t%í. A jednoho dne 
jsem stál v pokoji s klavírem – to u$ 
jsme se z Hradce Králové p&est!ho-
vali do Brna. Rodi"e tu zm!nu trva-
lého bydli%t! ud!lali p&edev%ím kv)li 
mn!, proto$e jsem tam mohl chodit 
do %kolky pro nevidomé, a také na 
základní um!leckou %kolu, kde jsem 
studoval hru na klavír a zp!v. 

Rodina byla a je moje senza"ní 
opora: babi"ka, co mi brzy zpívala, 
oba rodi"e, kte&í p&izp)sobovali $ivot 
vlastn! mn! na míru, i mlad%í sest-
ra. Myslím, $e jsem zapomn!l v tom 
mixu trp!livosti i netrp!livosti jmeno-
vat svoji umanutost – u$ jako malému 
klukovi mi bylo jasné, jak#m sm!rem 
chci jít. Hudba byla jasné sv!tlo na 
obzoru. Oddanost mé rodiny pokra-
"ovala, p&est!hovali jsme se do Pra-
hy, abych mohl vystudovat populární 

zp!v na Pra$ské státní konzervato&i. 
Jsem zatím jedin# nevidom# hudeb-
ník, kter# tuto %kolu absolvoval.

Na sérii fotografií, které mi zasla-
la va!e maminka, jste kluk, kter% 
provozoval ve volném 'ase hodn" 
sportovních disciplín. Sportu jste 
se nebál, asi vás nejen bavil, ale 
i$pomáhal…
Pomohl mi jist! krom! jiného ve 
zlep%ení imunity, to kdy$ jsem se 

za"al otu$ovat. Odmala jsem pla-
val a b!hal, za"al jsem brzy jezdit 
na kole, nemohl jsem samoz&ejm! 
jezdit na singl kole, oblíbil jsem si 
tandem. Jezdili se mnou bu' rodi"e, 
nebo sestra. 

Dnes u$ m)$u jezdit i r)zné profi-
ly, na%el jsem skv!lého dal%ího part-
nera na del%í trasy. Filip je b#val# 
profesionální cyklista a dnes u nás 
v sousedství provozuje cykloservis. 
Jsem rád, kdy$ si ud!lá "as, abychom 

spolu vyrazili na v#lety po okolí. Vy-
zkou%el jsem jak b!$ky, které mají 
nevidomí hodn! v oblib!, tak i vodní 
ly$e. 

S b!$kami jsem ale skon"il poté, 
co jsem si p&ed osmi lety zlomil nohu 
tak komplikovan!, $e jsem strávil 
m!síc na motolské jipce, a potom 
jsem se znovu u"il chodit. Nicmén! 
návrat na vodní ly$e jsem ze sv#ch 
plán) je%t! úpln! nevypustil. Obecn! 
m! sport jist! udr$uje v kondici, vím 

Klavír a zp!v mi 
p"i vystoupení 
spl#vají v jedin# 
nástroj....
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dob&e, $e kdy$ zvládnu na kole %e-
desát kilometr), v pohod! odehraju 
dvouhodinov# koncert. Samoz&ejm! 
ne ve stejn# den. (sm!je se)

Ov!em vá! úraz byl i$zlomov%m 
okam(ikem pro va!i profesní 
práci.
Pár m!síc) po mé ly$a&ské havárii, 
kdy jsem je%t! chodil o francouz-
sk#ch holích, jsem odjel do Lázní 
Jáchymov. Paní primá&ka Sou"ko-
vá, mimochodem b#valá ministryn! 
zdravotnictví, mi poté, co se dozv!-
d!la, $e umím hrát a zpívat, nabídla, 
abych vystoupil jeden ve"er pro lá-

Jeden z$va!ich geniálních p&ed-
ch#dc#, Jaroslav Je(ek, vnímal 
sv#j sv"t tmavomod&e.
Rád cestuju, jezdím k mo&i, mo$ná 
i tam n!kde nacházím „je$kovskou“ 
mod&. Je pro mne nádherné poslou-
chat zvuk mo&e, %um!ní vln, k&ídla 
letících pták). R)zné zvuky, %ramo-
ty a tóny, lidské dialogy. Kde to jde, 
ohmatám si materiál stavby. Nádhera 
je sly%et zdálky zvon!ní zvon). Vní-
mám %imrání slunce, doká$u roze-
znat i podle poklesu intenzity, kdy$ 
jde spát. Rozpoznám stmívání i sych-
rav# den. Táta tvrdí, $e aspo( základní 
sv!tlocit mi z)stal zachovan#.

O!PRVOT"ÍDNÍM ZÁZEMÍ
Jana Jare!ová: Kdy$ jsme post&eh-
li, $e má Honza talent, sna$ili jsme 
se ho v%emo$n! podporovat. P&áli 
jsme si, aby se hudb! v!noval. Za"a-
li jsme kopírovat styl $ivota na%eho 
syna, „následovali“ jsme ho. Já jsem 
se p&izp)sobila zcela, bylo nemo$né, 
abych chodila do práce, man$elovou 
starostí bylo zabezpe"it rodinu, co$ 
vy&e%il tak, $e v Brn! zalo$il po"í-
ta"ovou firmu TurboConsult. Z)stat 
doma nebylo pro mne snadné, proto-
$e jsem pracovala jako pr)vodkyn!, 
byla jsem zvyklá b#t mezi lidmi. Byl 
to ale nejlep%í zp)sob, jak b#t Hon-
zovi po ruce, m!l stále blízko z na%í 
strany individuální pomoc. A kdy$ 
pozd!ji za"al na konzervato&i dostá-
vat nabídky, aby n!kde zahrál, za"ala 
jsem samoz&ejm! organizovat cel# 
po&ad dne. Zjistila jsem, $e v%echno, 
v "em by mu pomáhala agentura, 
umím sama – ten turistick# ruch, 
b#valé pr)vodcovství, ta organizace 
byla ve mn!… 

Nap&ed jsem cítila p&ed komplet-
ním po&ádáním akcí respekt, ale pak 
jsem pochopila, $e jsou tam shodné 
paralely. Dnes u$ máme své role roz-
d!lené: Honza se domlouvá s kolegy 
muzikanty, já s organizátory. Takhle 

ze(ské klienty. U$ jsem byl pár let po 
studiích, m!l jsem za sebou nemálo 
vystoupení, ale práv! tahle nabídka 
se stala odrazov#m m)stkem k mé 
profesionální karié&e. Moje zno-
vuuvedení na pódium, kam jsem se 
tehdy dobelhal, dopadlo dob&e. Cítil 
jsem z vystoupení obrovskou radost. 
Znovu se to rozjí$d!lo, cítil jsem, $e 
se mi vrací hudební energie. Získá-
val jsem dal%í nabídky i sólov#ch 
koncertních ve"er). Dnes koncertuji 
po celé republice, n!kdy sám, jindy 
s bezvadn#mi chlápky ze své kapely, 
ale kdy$ p&ijedu do Jáchymova, mám 
pocit, jako bych se vracel dom). 

Samostatn%m tématem by byla 
spolupráce s$Tomá!em Kymplem, 
va!e dal!í v%zva…
S Tomá%em jsme se potkali u$ na 
konzervato&i. V roce *++, jsme 
spolu nato"ili takovou studentskou 
desku N!kter# lidi, %est skladeb, tzv. 
halftrack. Pak m! v roce *+-. To-
má% pozval jako hosta na svoji desku 
Pánsk# klub a na rok *+*+ chystáme 
kone"n! regulérní spole"né album, 
které se bude jmenovat Doktor du%í 
podle titulní písn!. Mimochodem, 
s tou písní jsem vloni zvít!zil dva-
náctkrát v hitparád! /eského rozhla-
su a získal jsem Platinovou dvanáctku 

fungujeme a klape to. V"etn! „kost#-
mu“, n!kam je t&eba bílá ko%ile, pro 
venkovní a zimní variace hraje Hon-
za v rukavicích bez prst). Jde o va-
riantu cyklistick#ch rukavic, nau"ili 
jsme se je kupovat v N!mecku, kde 
jsou na jednom e-shopu prezentová-
ny jako „muzikantské“. 

M)j man$el Vladimír na na%i pri-
vátní situaci reagoval úsp!%nou po-
"íta"ovou novinkou FriendlyVox: 
program vznikl v t#mu jeho %ikov-
n#ch programátor) v roce *+-0, 
je zdarma a hlavn! je úpln! jedno-
duch#. Honza jako um!lec je spí%e 
technick# antitalent, ale díky Fri-
endlyVoxu si m)$e p&e"íst noviny, 
má p&ístup k Wikipedii, k YouTube, 
m)$e si pou%t!t muziku – je to po-
m)cka i pot!%ení zárove(. 

Honza se ve%kerou hudbu, kterou 
hraje, u"í náslechem, ostatn! takto 

a k tomu je%t! v#ro"ní cenu Legenda 
no"ního proudu /eského rozhlasu 
v kategorii objev roku. Spolupráce 
s Tomá%em, dnes mezinárodn! uzná-
van#m skladatelem, m! ohromn! 
baví a t!%ím se na její pokra"ování…

Jak vypadá vá! repertoár krom" 
vlastních skladeb? A$podle 'eho 
vnímáte publikum?
Myslím, $e doká$u poznat, jaká je 
v publiku nálada, v&elost se odrazí 
nejen v délce potlesku, ale také v tom, 
jestli se mnou lidé tleskají do rytmu 
nebo zpívají. Jestli si vystoupení na-
plno u$ívají nebo jde jen o „zdvo&i-
lostní“ odezvu… Blízko sebe mívám 
dal%í neomyln# (i kritick#) hlas, tátu. 
1ekne mi n!kdy bez obalu, co mohlo 
b#t lep%í. Program stavím podle in-
tuice a atmosféry obecenstva. Dnes 
u$ mám s hraním jistou zku%enost, 
tak$e mi po&adatelé v!&í. D)le$itá je 
pro mne poka$dé i akustika prosto-
ru. Nejrad!ji si do koncertu vybírám 
písni"ky na%ich i sv!tov#ch legend: 
Ji&ího 2litra a Ji&ího Suchého (s pa-
nem Such#m jsem se osobn! setkal 
p&i natá"ení cédé"ka Pánsk# klub – 
senzace!), Waldemara Matu%ky nebo 
Pavla Bobka. Miluju britskou popu-
lární hudbu – Phila Collinse, Chrise 
Reua nebo Eltona Johna…

Honza Jare! (*)*+)) 
Zp#vák a"klavírista, profesionální 
hudebník. Narodil se v"Hradci Králové, 
své d#tství pro$il v"Brn#, kde absol-
voval základní %kolu pro nevidomé 
a"soub#$n# základní um#leckou 
%kolu, obor zp#v a"klavír. Poté se 
p&est#hoval do Prahy a"byl p&ijat ke 
studiu na Pra$ské konzervato&i. Zde 
studoval jako hlavní obor populární 
zp#v (prof. Lída Nopová) a"sou'asn# 
i"moderní klavír, nejprve pod vedením 
prof. Milo%e Nopa a"po jeho smrti pod 
vedením prof. Karla !tolby. Studium 
zakon'il absolutoriem ()** jako první 
nevidom+ student v"historii %koly. 
Za'al p,sobit jako profesionální 
hudebník, vystupuje jako cocktail pia-
nista v"p&edních pra$sk+ch podnicích, 
vedle toho odehraje ro'n# bezmála 
stovku koncert, po celé -R. Vystupuje 
sólov# nebo v"doprovodu %pi'kov+ch 
instrumentalist,, jako je Jaromír 
Hele%ic na bicí nástroje nebo Tome% 
Smetana (kontrabas). 
Spolupracuje s"hudebním skladatelem 
Tomá%em Kymplem, kter+ dvakrát po 
sob# zvít#zil v"mezinárodní sklada-
telské sout#$i The UK Songwriting 
Contest ve Velké Británii. Spole'n# 
vydali v"roce ()). album N#kter+ 
lidi, s"Tomá%ovou písní Doktor du%í 
získal Honza Platinovou dvanáctku za 
dvanáct vít#zství v"hitparád# -eského 
rozhlasu. V"roce ()*/ obdr$el v+ro'ní 
cenu Legenda no'ního proudu -eské-
ho rozhlasu v"kategorii objev roku.
www.honzajares.cz

za pomoci svého absolutního slu-
chu vystudoval celou konzervato&. 
U"it se noty zapsané v slepeckém 
Braillov! písmu nem!lo pro Honzu 
nikdy smysl. Populární hudba, kte-
rou Honza hraje, není v braillsk#ch 
notách k dispozici, a ani jeho u"i-
telé na ZU2 nebo pozd!ji na kon-
zervato&i Braillovo písmo neznali. 
Tak$e kdy$ se dnes Honza rozhod-
ne nastudovat n!jakou skladbu, na-
jde si ji na YouTube, vybere si verzi, 
která se mu líbí, a s ní pak pracuje 
dál, v!t%inou za pomoci nahrávky 
na kazetovém magnetofonu. Honza 
tvrdí, $e tát)v „patent“ vyu$ívá ze 
v%ech nejvíc! 

Ob"as to nemíváme s produk-
cí v%ech naplánovan#ch program) 
jednoduché, ale na druhou stranu 
za$íváme já i Vladimír situace, které 
bychom jinak nepoznali…   

S mámou  
a tátou: Nov# 
Zéland,$Mexiko 
a Oh%ová zem!. 
Na&e velké cesty 
za velk#mi zá'itky

Mo"e mi poka'dé 
dá pocit volnosti  
a svobody.

Dal&í koncert,  
po boku  
s maminkou...

Myslím, $e doká$u poznat, jaká je 
v publiku nálada, v&elost se odrazí 
nejen v délce potlesku, ale také v tom, 
jestli se mnou lidé tleskají do rytmu 
nebo zpívají.


