
V Brně 16. 1. 2018 

 

Vážená paní profesorko! 

Dovolte mi, abych Vám, jakož i všem Vašim kolegům a žákům poděkoval za nádherný umělecký zážitek, 

jaký jsem si odnesl ze žákovského večírku Vaší školy, který proběhl 16. 1. 2018. Navštěvuji často 

žákovské večírky na různých základních uměleckých školách, protože mám rád šikovné talentované 

děti, kteří něco umí, a se zájmem sleduji jejich umělecké výkony. Na Vaší škole patří tyto akce pokaždé 

k těm nejlepším, což se potvrdilo i na tomto zmíněném večírku. Všichni účinkující byli výborní, ale jestli 

dovolíte, jedno jméno bych chtěl zvlášť vyzdvihnout, a to je Vojtěch Ocelka. To, co předvedl, mně 

doslova vyrazilo dech. Nevím kolik je tomu chlapci let (tipoval bych 12 nebo 13), ale mohu zodpovědně 

říct, že v tomto věku jsem ještě nikoho neslyšel tak výborně hrát na klavír, jako právě Vojtěcha. Jeho 

hudební talent považuji za naprosto mimořádný. Nejzajímavější na tom je, že navenek při příchodu na 

pódium a při úkloně působí velice skromně, ba přímo ostýchavě, jako by chtěl říct: nezlobte se na mě, 

že budu hrát, vždyť já nic neumím! Pravý opak je pravdou, měl jsem pocit, že to hraje profesionální 

dospělý klavírista. Proto bych chtěl Vám - a samozřejmě i samotnému Vojtovi - touto cestou vzkázat, 

že si nesmírně vážím toho co dokáže, má můj hluboký obdiv a jsem jeho veliký fanda. Přiznám se, že 

jsem skoro měl chuť ho oslovit a říct mu to osobně, ale nebyl jsem si jistý, zda by se to hodilo. Tak to 

dávám najevo aspoň tímto způsobem. Budu nadále chodit na Vaše žákovské večírky, a budu rád, když 

tam Vojtěcha občas uslyším hrát. Na jeho vystoupení se budu vždycky těšit. 

Mějte se moc hezky, přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší náročné pedagogické práci, a stejně tak hodně 

úspěchů všem Vašim žákům. A Vojtěchovi hrozně moc držím palce, aby mu to vydrželo. Ještě jednou 

děkuji za nádherný zážitek. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne              Petr Šafařík 


