
1/

Touha po adrenalinu mě nutí 
provokovat

Veronika Maschke, novinářka na volných kolech, jezdí na kole 
i na vozíku. Střídá to, jak se jí zachce. Sportuje, cestuje, ráda čte 
memoáry zajímavých lidí a občas si zahraje divadlo. Po jednom 
z představení jsme si sedli na pivo (s brčkem) a spáchali spolu 
tento rozhovor.

Souvisí tvůj handicap nějak s tím, že jsi právě opustila jeviště?

Všechno souvisí se vším, čili asi trošku ano. Byla to obrovská 
výzva. Výzva posunout své vlastní hranice do míst, kam by 
mě v životě nenapadlo, že je to možné. Zatím je to jeden 
z největších adrenalinu, jaký jsem zažila. Navíc mě baví krapet 
provokovat a dělat ostudu, což se na jevišti výborně spojí.

Nebála ses?

Čeho? Já se bojím jenom sama sebe… Měla jsem jediný 
cíl – nepodělat to a neudělat klukům ostudu, což se doufám 
povedlo. Zkušenosti tě obrousí a já už nejsem nejmladší, cítím 
se dostatečně obroušená. Myslím, že mě už dnes rozhodí 
máloco, a to je osvobozující. Osvobozující dělat věci, které tě 
baví. Navíc – kdybychom šli k úplné podstatě, tak vzhledem 
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2/ k mému „exotickému vzhledu“ na mě „čumí“ denně a všude 
úplně každý. Nedivím se. Taky bych „čuměla“ a „čumím“, když 
vidím někoho, kdo mírně vybočuje z normy. Co je oproti tomu 
stát 45 minut na jevišti. A možná PRÁVĚ proto na tom jevišti 
stojím – jako důkaz (přírodní úkaz) toho, že můžeme úplně 
vše, co chceme. Vše je o nastavení v naší hlavě, stačí přehodit 
výhybku. 

Tvůj handicap je?

Handicap (DMO) mám od narození. Byla jsem hloupá a omotala 
jsem si šňůru kolem krku a mírně přidušená budu do konce 
života, ale i tak je to jedna velká jízda.

Jak ses dostala na jeviště?

Aleš s Honzou mě oslovili přes mail s tím, zda si nechci zahrát 
v Altě divadlo. Přišlo mi to tak absurdní a ujeté, že někdo jako 
já může vylézt na jeviště, tak jsem (spíš ze srandy) kývla. Říkala 
jsem si: „No, až mě pánové uvidí live, tak to určitě zahrajou do 
autu. Někdo jako já nemůže skoro ani kolem jeviště projít, natož 
na něm stát!“ Zkrátím to – prostě jsme si lidsky sedli, chlapi 
jsou úžasní. Na to, jak jsou mladí, tak jsou neskutečně empatičtí 
a mají tah na branku. Navíc jsou chytří, inteligentní se smyslem 
pro humor a o všem mluví věcně, fakticky, ale s citem, což mě 
vždy baví. Je dar takové lidi dnes potkat. Moc mě bavilo být 
v jejich společnosti. I kdybych nakonec nehrála, chtěla bych být 



3/ na zkouškách. Následně jsem potkala celý tým (exotů) a bylo 
rozhodnuto.

Veroniko, tobě handicap opravdu nikdy nepřekážel?

Mně nikdy! Mě naopak handicap dostal tam, kde jsem. Bojím 
se, že bez něj bych byla šedá myška v kanclu, ťukající do kompu 
nesmyslná čísla a tabulky. Jsem spokojená, dělám to, co mě 
baví, mám kolem sebe super lidí, báječné exoty, za které denně 
děkuju, jsem zdravá a šťastná. Co si víc přát? Na ostatní věci 
jsem skromná, vystačím si s málem a neřeším prkotiny. Mám 
obrovské (až neskutečné) štěstí na lidi kolem mě, včetně mé 
rodiny hned po mém narození. Především máti, babičku a dědu, 
u nichž jsme do mých tří let s máti žily, a kteří byli z úplně 
běžného a spokojeného života hozeni do dosti bouřlivé vody, 
plavali, občas se asi krapet topili, ale neutopili, a o tom to je. 
Můj velmi těžký handicap zvládli bravurně. Myslím, že mít jinou 
rodinu a menší dril spojený s inteligencí výše zmíněných, tak 
jsem dnes na tom daleko hůře. Ano, byť mně možná za to 
někdo rozbije ústa (nevymáchanou hubu), myslím si, že sžití 
s handicapem JE o inteligenci. Nikoli však mé, ale lidí, kteří vás 
vychovávají, a které na cestě potkáte, na což jsem měla a mám 
obrovské štěstí. Pak ten život je jedna velká jízda bez ohledu 
na cokoli. A pak opravdu můžete cokoli! Ale abych nebyla 
tak „nechutně pozitivní“ – třeba tramvaj nedoběhnu… Sice 
jsem na to už zvyklá, ale vrátím ‑li se na zem, tak občas je to 
k namíchnutí, o tom žádná.

Skutečně tě nic nevytočí?

To si piš, že vytočí, ale vůbec to nesouvisí s mým handicapem. 
Zaručeně mě vytočí lidská hloupost, omezenost, pokrytectví, 
byrokracie a „úřednický amatérismus“.

Co je „úřednický amatérismus“?

Úplně konkrétně nemusíme chodit daleko. Poslední ukázka 
onoho amatérismu (zhovadilosti) je třeba zbrusu nová příručka 
(pro novináře) zjevně velmi „inteligentní“ dámy Moniky 



4/ Šimůnkové, zástupkyně ombudsmana, která vyšla letos 
v květnu, a za niž by se mělo zavírat (kamkoli), anebo minimálně 
vyhazovat z funkce. Myslím, že větší zhůvěřilost četl v dnešní 
době málokdo. A byla ‑li financována z veřejných peněz EU, 
tak to nám všem gratuluji. Víc to slušně komentovat nelze. 
Naštvala bych se, ale mám se ráda a už nejsem nejmladší. 
Koho to zajímá, nechť si ji „vygooglí“, dá si před čtením panáka 
a potřebu příručky pro dnešní dobu posoudí sám… Jako by 
„autorka“ žila v roce 1980, a to jsem velmi slušná. Kdybych 
nebyla, chce se mi říct, že děkuji za to, že můj handicap je 
TĚLESNÝ…

Co ti na ní vadí? Podle autorky má být užitečná a nápomocná?

Příručky a návody obecně nečtu, nebaví mě. Ráda si na všechno 
přicházím sama, i když to trvá déle. Tahle se mi do kompu 
však bohužel dostala. Nešlo si toho mediálního humbuku 
nepovšimnout. Užitečná pro koho, nápomocná čemu, prosím? 
Tomu, abychom se vrátili zpět před rok 1989? Jestliže ano, tak 
to byl tutově úkol splněn a píchačky mohly být odpíchnuty.
Člověk je prostě člověk úplně stejně, jako jablko je prostě jablko, 
káva je káva atd. Pochybuju, že když řeknete kafe, tak se ta káva 
urazí. Vůbec nechápu, k čemu je to slovíčkaření dobré, a komu 
to má prospět. Novináři nejsou hloupí, stejně jako lidé nejsou 
hloupí. Výjimky sice existují, ale žít podle výjimek však nelze. 
Příkazy, rozkazy a moderní terminologií řečeno „doporučení“ 
mi skutečně zavání komunismem, o obsahu příručky nemluvě. 
Celé mi to přijde jako vtip a neskutečná ztráta peněz. Kdyby za 
ně Monika Šimůnková, zástupkyně TO pana ombudsmana, jela 
na dovču, udělá stokrát lépe a peníze by byly zužitkovány aspoň 
trošku smysluplně. Nebo ať příště (třeba při přípravě druhého 
dílu) brnkne mně, určitě něco s těma prachama podniknu. 
Mejdan roku z Václaváku… A čím dál víc se mi chce vydat 
„příručku“ Jak správně postupovat při použití WC. Myslíš, že na 
ni taky dostanu prachy?

Ty nemáš negativní zkušenosti?

To víš, že mám, ale ty má úplně každý ČLOVĚK. To ovšem 



5/ neznamená, že knihovny budou plné „příruček“. Už to slovo 
PŘÍRUČKA – to ti má pomoci při tom, když něco fakt nevíš, ale 
tady všichni vědí, roky to funguje, jenom se nám zde rozšířil 
takový nešvar – buzerovat všechny a všechno za každou cenu. 
Důvod k tomu v dnešní době není žádný. Novináři jsou většinou 
inteligentní tvorové, měli by umět psát, nejlépe fakticky 
a v kontextu. Vůbec mi hlava nebere, proč je má někdo jenom 
ze své pozice buzerovat. Napíše ‑li článek či rozhovor a čímkoli 
si není jistý, má ústa a zeptá se. Proč z nich, a v podstatě všech 
lidí, dělat malomocné?

Tobě slovo „vozíčkář“ nevadí?

Proč by mi mělo vadit? Vždyť tu káru mám. Bez ní bych nebyla 
nic. Díky vozíku můžu žít normální život. Naopak – miluju svou 
káru! Je to jen slovíčkaření. Tobě vadí slovo „chlap“? Jsi chlap, 
ne? Já jsem třeba žena (kupodivu) a jsem moc ráda ženou, neb 
miluju chlapy!!!

Nezlehčuj to!

Já to vůbec nezlehčuju. Já se svou identitou problém nemám! 
Celý život je o lidech a o tom, jak se k tobě chovají, ovšem 
někdy musíš jít všemu trošku naproti. A někdo musí jít naproti 
víc a někdo méně. Stěžování je cesta do pekla. Za chvíli, aby se 
člověk bál vás oslovit, aby se vás náhodou nedotkl, to je blbost. 
Člověk s větším handicapem holt tomu štěstí musí jít naproti 
trošku víc, ale ono to ve výsledku je fér. Když trošku zabojuješ, 
on ti to ten život mnohonásobně vrátí – řekněme, že v kvalitě 



6/ prožitků a následně požitků, a o ty bych tedy já přijít nechtěla… 
A nikomu to neříkej, ale všichni máme nějaký ten handicap, 
jenom na mně je holt vidět na první dobrou…


