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Tomáš plecháč

Trutnov - K razantní změně 
tématu i žánru se rozhodla ve 
svém posledním díle přistou-
pit trutnovská spisovatelka 
Hana Hindráková. Až dosud 
psala výhradně cestopisy, 
novou knihou Děti nikoho 
zkouší poprvé u čtenářů za-
bodovat s románem. Zpraco-
vala v něm téma, které coby 
spoluzakladatelka organizace 
Fair, pomáhající v rozvojo-
vých zemích, velmi dobře zná 
-  život dětí na ulici v africké 
Keni.
 „Bezdomovci od raného 
věku, převážně sirotci sdru-
žující se do pouličních gangů, 
jejichž činností je v lepším 
případě sběr a třídění od-
padu nebo hraní fotbalu. V 
horším pak čichání lepidla, 
žebrání či drobné krádeže,“ 
popisuje Hana Hindráková 
v rozhovoru pro týdeník 5+2 
dny skutečné protějšky svých 
literárních postav. 

Spisovatelka román po-
křtí v Trutnově, ze kterého 
pochází, v pondělí 10. pro-
since od 17 hodin ve studovně 
městské knihovny.

Zatím jste psala jen 
cestopisy. Jaké to bylo 
pracovat na románu?

Bylo to zajímavé a moc 
mě to bavilo. Od cestopisu je 
to opravdu velmi odlišné. Je 
to větší dobrodružství, když 
nevíte, jak to skončí. Do bu-
doucna bych se ráda věnova-
la spíš románové tvorbě.

Když jste do Keni popr-
vé přijela, věděla jste 
hned, že o tom napíšete 
román?

Do Keni jsem poprvé při-
letěla v roce 2005 a vůbec mě 
nenapadlo, že bych napsala 
román. To až později… Když 
jsem poznala Davida a jeho 
příběh – zemřeli mu rodiče, 
vyrostl na ulici, fetoval le-
pidlo, ale dokázal se z toho 
dostat. Tehdy jsem si řekla 
– to by byl příběh na román. 
Psaní mě vždycky bavilo, tak 
jsem se přihlásila do online 
kurzu tvůrčího psaní a pusti-
la se do románu.

Kniha pojednává o keň-
ských dětech na ulici. 
Můžete přiblížit, jak 

jejich život vypadá.
Podle odhadů žije v Nai-

robi na ulici přibližně še-
desát tisíc dětí a každý den 
jsou evidovány nové případy. 
Nejmladší jsou pěti až šesti-
leté děti, ale není výjimkou 
se setkat i s mladšími. Horní 
strop potom tvoří mladí lidé 
okolo 23 až 25 let. Hlavní 
skupinu tvoří děti, které ne-
mají kde být. Bezdomovci od 
raného věku, převážně sirotci 
sdružující se do pouličních 
gangů, jejichž činností je v 
lepším případě sběr a třídění 
odpadu nebo hraní fotbalu. V 
horším pak čichání lepidla, 
žebrání či drobné krádeže, 
které snadno přecházejí až k 
loupežným, mnohdy ozbro-
jeným, přepadením. Další 
skupinu tvoří děti, které z ně-
jakého důvodu utekly z domu 
a rozhodly se žít na ulici. 
Mnoho sirotků je vychovává-
no svými příbuznými či sou-
sedy, kteří mají často hodně 
vlastních dětí, a péče o tyto 
sirotky je velkou zátěží, což 
vede ke zhoršeným vztahům, 
v horších případech i k týrá-
ní. Dítě pak dobrovolně utíká 
na ulici. 

Třetí skupinu tvoří děti, 
pro které je typická takzva-
ná „home-street migration“, 
tedy ty, které mají nějaké, 
třeba i velmi primitivní záze-
mí, ale na ulici denně odchá-
zejí, aby sehnaly prostředky 
k obživě. Zde tráví většinu 
času, povětšinou sbíráním, 
tříděním a následným prode-
jem odpadu, popřípadě pou-
ličním prodejem. Děti z této 
skupiny většinou žijí s rodiči 
nebo častěji jen s jedním z 
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„Psaní románu je větší dobrodružství“
Trutnovská spisovatelka 
Hana Hindráková po 
sérii cestopisů napsala 
román z prostředí af-
rické Keni. Děti nikoho 
slavnostně pokřtí v 
hlavním městě regionu.

nich, popřípadě s dalšími pří-
buznými. 

Nakolik je pro Evropana 
obtížné mezi ně pronik-
nout?

Ze začátku je to těžké, vidí 
ve vás bohatého Evropana 
a nebývají zas až tak upřím-
ní. Nám se mezi ně podařilo 
dostat přes fotografa naší ne-
ziskové organizace, který se 
rozhodl, že nafotí sérii Stre-
etkids of Kenya. Nejprve tam 
chodil jen tak – bez foťáku 
– a postupně si získal jejich 
důvěru.  Po dvou týdnech se 
mu podařilo dostat souhlas s 
fotografováním a natáčením 
rozhovorů. Tehdy jsme po-
znali i Davida.

Dostala jste se někdy v 
terénu do nebezpečí?

Naštěstí ne. S lidmi na uli-
ci nebo v chudinských čtvr-
tích jsem se cítila bezpečně 
– vždycky jsem se ale pohy-
bovala za doprovodu někoho 
místního. Největší respekt 
jsem měla před keňskou poli-
cií – ti chodí po Nairobi s ka-
lašnikovy a to nikdy nevíte…

Na svých stránkách 
píšete, že vaší největší 
zálibou je vymýšlení 
příběhů. Jaký podíl má 
v novém románu fikce a 
skutečnost?

Na to se nedá snadno od-
povědět. Řekněme, že román 
je inspirovaný skutečností.

Plánujete další dílo        
z afrického prostředí?

Další román z afrického 
prostředí – Karibu Keňa (s 

podtitulem Láska v ohrože-
ní voodoo) - vyjde příští rok 
v nakladatelství Euromedia. 
Psala jsem ho zároveň s ro-
mánem Děti nikoho. Je o 
ženě, která dá výpověď v sou-
časném zaměstnání a přijme 
nabídku pražské cestovní 
kanceláře Exotika tour na po-
zici delegátky v Keni, kde zís-
ká její život zcela jiný rozměr. 
Seznámí s Benem Okongem, 
mužem z kmene Luo, a do-
zvídá se o jejich tradičních 
rituálech a zvycích. Objeví se 
však někdo, kdo jí nový život 
nepřeje a ohrožuje ji černou 
magií. 

Před měsícem jsem do-
psala román Dobrovolnice, 
který budu nabízet nakla-
datelstvím. Vypráví příběh 
mladé ženy Amélie Statečné, 
které zemře matka – jediný 
blízký člověk – a ona vidí je-
diný smysl života v pomoci 
ostatním. Když se jí do ruky 
dostane nabídka jedné za-
hraniční humanitární orga-
nizace, rozhodne se vypravit 
do Keni a pracovat tam jako 
dobrovolník. V rámci své 
aktivity se dostane na stopu 
únosům dětí a ocitne se ve 
velkém nebezpečí. Nyní pra-
cuji na románu Očarovaná – 
to je zatím poslední kniha z 
afrického prostředí – a na ro-
mánu Lovci lebek, což bude 
drama z prostředí speciální 
zásahové jednotky.

Když píšete několik ro-
mánů najednou, neztrá-
cíte se tak trochu mezi 
těmi příběhy?

Většinou ne. Pracuji tak, 
že nejdřív dopíšu první verzi 

jedné knihy – tu dám na ně-
kolik měsíců do šuplíku – a 
potom se věnuji další knize. 
Píšu je sice zároveň, ale vlast-
ně každou zvlášť.

Jak organizace Fair, 
kterou jste spoluzaloži-
la, konkrétně africkým 
dětem pomáhá? 

Naše organizace se sou-
střeďuje na jádro problému, z 
něhož také vznikají děti ulice. 
A to na migraci z venkova do 
měst. Prostřednictvím putov-
ní výstavy o slumech v Nairo-
bi a našich keňských partner-
ských organizací se snažíme 
dělat osvětu mezi venkovský-
mi obyvateli, aby nemigrovali 
do města. V Nairobi žije víc 
než sedmdesát procent oby-
vatel v chudinských čtvrtích, 
a to je alarmující. Na venkově 
si alespoň lidé dokážou něco 
vypěstovat, což ve městě není 
možné. Láká je tam pozlátko 
velkoměsta a představa, že se 
budou mít lépe. Většinou se 
jim však nepodaří najít práci 
a v lepším případě skončí v 
chudinské čtvrti. Když nema-
jí na placení nájmu ve slumu, 
zůstanou na ulici. Ač je to k 
neuvěření, bohužel i ve slu-
mu se platí nájem. 

Osvěta ale nestačí, je po-
třeba nabídnout lidem na 
venkově nějakou alternativu, 
aby opravdu měli motivaci 
tam zůstat. A tou jsou podle 
nás mikrokredity, malé půjč-
ky, které pomohou lidem na-
startovat vlastní podnikání.

Hana Hindráková

Narodila se v roce 1982. pochází 
z Trutnova a v současné době žije 
ve Strančicích nedaleko Sázavy. 
Vystudovala Vysokou školu ekono-
mickou se zaměřením na cestovní 
ruch a rozvojové země. mezi její 
největší lásky patří Afrika, cestová-
ní a psaní. od roku 2000 navštívila 
čtyřikrát Keňu, dále Tunisko, egypt, 
Turecko, Nepál, USA, Argentinu, 
chile, Nový Zéland, Spojené 
Arabské emiráty, portoriko, několik 
ostrovů v Karibiku a většinu evrop-
ských zemí. Je autorkou cestopisů 
V zemi ptáka kiwi, V nitru skotské 
vysočiny a Na konci světa. V roce 
2008 spoluzaložila neziskovou 
organizaci Fair, o. s. (www.fair-
-ngo.eu), která se specializuje na 
rozvojovou spolupráci. Je zároveň 
její předsedkyní.


