
Michaela Fukacova, violoncellistkaje pod rohozkou 

Rodina
Moje kdysi nejvetsi a dnes uz naplnena touha. Znamena tolik, ze o tom vlastne nejde moc psat.

Zivotni styl a bydleni
Pro mne je velmi dulezite vytvorit si kolem sebe harmonicke zazemi, oazu, ktera je pohlazenim pro 
oko i pro dusi a zaroven funkcnim prostredim pro ruzne prakticke aktivity. Investuji spoustu svych 
sil do zvelebovani naseho domu a zahrady. Je to pro mne cinnost, pri ktere se vybijim a zaroven 
nacerpavam novou energii radostí z fyzicke prace a z primeho kontaktu s prirodou. 

Kuchyne
Tak na teto parkete se moc chlubit nemuzu. Pecu sice temer kazdy den cerstvy chleba, ale mam na 
to digitalniho pekare, kteremu staci nasypat prislusne ingredience. Jinak se staram o deserty, 
zaviny, cukrovi a take o polivky. Ty jsou v Dansku velmi opomijeny, ale jelikoz nase rodina ma 
koreny ve stredni Evrope, tak se uplne bez polevek neobejdeme. Vladu nad hlavnimi chody ovsem 
prevzal muj manzel. Je natolik sikovny, ze mu nemohu konkurovat a tak jsem se automaticky stahla 
z kuchyne a omezila sve zasahy na minimum. Jeho vareni ma jen jedno minus: pripravuje jidlo v 
davkach - jak rika moje maminka- pro regiment, s tim, ze budeme mit navareno na par dni 
dopredu. Ale dela to tak dobre, ze se to druheho dne nikdy nedocka...

Hobby, odpocinek
Vyslovene hobby nemam, zajmy ruzne: od literatury, pres computer az po svou milou zahradku... 
Odpocivat vlastne moc neumim. Obcas na to i doplatim, protoze se zkratka pretahnu, aniz bych si 
toho stacila vsimnout. 

Cestovani 
K nasemu povolani to nerozlucne patri. To snad jen za Casalsem jezdilo publikum do Prades...
O sve fobii z letadel se zminuji takrka v kazdem rozhovoru, stale jsem nenasla dost sily, abych se s 
ni vyporadala. Auta uz me taky neberou jako driv, najezdila jsem tisice kilometru a casto ohromne 
vzdalenosti, rekord mam myslim Kodan Neapol na jeden zatah. (A rekord v jizde pouze na trojku 
mam Plzen - Odense .) Zato vlaky, hlavne nocni spoje mam moc rada. Pripada mi to romanticke i 
prakticke, ulozit se na luzko, ukolebat tim krasnym vlakovym rytmem tadam tadam, a rano se 
probudit uplne jinde. 

Obleceni
Uznavam, ze posluchac je i divak, ale nerada bych, aby obleceni poutalo vetsi pozornost nez 
samotna hudba. Neprikladala jsem drive svemu odivani prilis velkou vahu a spise jsem se obavala, 
aby na podium neprisly dominantni saty a v nich nekdo zabaleny....(I kdyz se mi to obcas povedlo.) 
Casem a zkusenostmi se mi ujasnuje, co mi vlastne vyhovuje a v cem jsem nejvic sama sebou.. A 
momentalne vyhravaji kalhoty. 

Oblibena mista
Poznala jsem na svych cestach spoustu krasnych mist a nekdy se mi styska po jejich specifickych 
vunich. Stale mne pritahuje jih a jakmile zahlidnu palmu, hned bych presidlovala... Osud mne 
zavedl opacnym smerem, na sever, ktery je zase kouzelny uplne jinak. Pred 8 lety jsem se 
prestehovala z velkomesta do malinke vesnicky blizko more a objevila jsem krasu zivota v prirode. 
Po ceskych kopcich a skalach se mi tu ovsem styskat neprestalo.



Biorytmus
Tady v Dansku se deli na A a B lidi. A jsou ti ranni ptacci. K tem tedy nepatrim a omlouvam si to tim, 
ze to vyplyva z meho nocniho povolani. Kdyz se mi obcas podari zaradit mezi A lidi, tak si s obdivem 
vychutnam nadheru takoveho jarniho rana, ale pokud mi to deti dovoli, tak se druheho dne rano 
dospim.

Internet, computer
Computer je u nas davno zabydleny kamarad. Presne si pamatuji, kdy jsem se s nim seznamila 
poprve: bylo to v Holandsku na soutezi, kde jsem byla ubytovana v soukromi. Moji hostitele mi 
ukazali jednu computerovou hru a ja jsem tomu okamzite propadla. Do peti do rana jsem se 
premlouvala, ze uz jen jednu hru... Dnes hlavne mailuji s prateli. Pisemny kontakt mezi lidmi je sice 
zdlouhavejsi nez treba telefon, ale zato hlubsi a niternejsi. 

Pohled na zivot
Pohled na zivot - to je vystizne samo o sobe. Zivot se nam jevi takovy, jaky na nej zvolime pohled. 
Leta jsem urputne hledala pravdu o zivote a mockrat jsem se uz zamotala do svych uvah. Pochopila 
jsem jen, ze pravdu nenajdu ani sebeusilovnejsim premyslenim. A zjistila jsem, ze nejvetsi pravda je 
laska.
Ale nejsem s timhle tematem zdaleka hotova...

Nazor na civilizaci
Tihnu k optimismu a stale verim, ze se lidstvo poucuje a vyvyji k lepsimu. Vazim si v tomto smeru 
Skandinavie, ktera je dobrym prikladem demokraticke, mirumilovne a kultivovane spolecnosti. 
Potom se ovsem podivam na nejaky dokument o hruzach, ktere se ve svete denne deji, a pripadam 
si se svym optimismem jako pstros s hlavou v pisku. Kolik utrpeni si lide stale zpusobuji! Co 
vsechno se rodi z hlouposti, fanatismu, zavisti. 

Narodnost, narod, vlast
Jako Ceska se svycarskym manzelem zijici uprostred Danska, s kolegy mluvici vetsinou anglicky 
nebo rusky jsem davno prestala videt svoje cestvim dane pohledy jako urcujici. Mela jsem moznost 
nechat se poucit i obohatit mnoha kulturami. Zeptate-li se vsak, kde to pro mne voni nejvic 
domovem, tak v male vesnicce na Morave, kde jsem vyrustala.

Jiny nastroj
Cello je pro mne idealni, o tom jsem presvedcena. Ale kdyz to chcete vedet, tak nejvic mne laka 
saxofon!

Lubos Stehlík


