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Předmluva 

 

Jenom blázen jako já může přemýšlet nad další 

knížkou, když se té první prodalo 35 kusů.* Tedy 

zatím.  

Jmenuji se Vlastislav Macík a asi jsem docela jiný 

spisovatel, než jaké znáte. Vlastně jsem jiný! Kolegy-

ně Zuzka z rádia o mně prohlásila, že jsem jediný 

spisovatel na světě, který zná všechny své čtenáře 

osobně. 

* Stav ke dni 23.6. 2013 

 

Dovolte mi, abych vám představil svou druhou 

knížku, která se také, jako moje knižní prvotina (7+1 

myšlenka, aneb ze snu až do rádia), bude týkat všeho 

okolo našeho myšlení. Protože, jak řekl můj oblíbe-

ný... počkat, můžu napsat kolega?  

I když jsem neprodal tolik knih jako on? Juchů! 

Takže, jak řekl můj oblíbený spisovatel a kolega 

Napoleon Hill: „Cokoliv si lidská mysl dokáže před-

stavit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout“. 
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Předtím než se pustíte do čtení, tak ještě několik 

poznámek a zároveň odpovědí na některé vaše dota-

zy.  

Proč právě BestCeller? Už je to hodně dávno, 

kdy jsem se bavil s mojí tehdejší šéfovou a kamarád-

kou Lenkou Mahdalovou, že jednou taky vydám 

knihu a to bude BestSeller (čti BestCeler). Dvě pís-

menka „L“ jsou v názvu schválně, aby název knihy 

odradil zahrádkáře a milovníky zeleniny vůbec. I 

když, teď když nad tím přemýšlím, náš život je tako-

vá naše zahrádka, o kterou bychom se měli starat a 

celer jako takový,  

je v Česku považován za léčivou zeleninu. Což i 

tato knížka má být léčivem pro vaši mysl, tělo a život 

vůbec. 

   

Proč je knížka pouze ve formátu A6? 

Je to díky mé lenosti. Ale hlavní důvod je, abyste 

si ji mohli vzít kdykoliv a kamkoliv s sebou, dát do 

boční kapsy nebo kabelky a kdekoliv si ji mohli pře-

číst.  

 

Proč nebylo v předchozí knížce více textu? 

Jak se píše v jedné z recenzí (najdete je na konci 
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tohoto vydání), knížka je lehká na čtení. A to je cílem 

i tohoto výtisku.  

Citáty, které vkládám do jednotlivých kapitol i 

mezi ně, mají sloužit k tomu, abyste se pozastavili 

nad posledním textem a třeba se i maličko zamysleli.  

 

Přeji vám hezké počtení, a protože se píše rok 

2017, tak hlavně, abyste byli vždycky  

na všechno 2, aby nemocí, které vás potkají, bylo 

0, aby každý den stál za 1 a aby takových dnů v týd-

nu bylo 7.  

 

                                 S úctou Vlasťa Macík 
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„Život je strašně jednoduchý, jenom my 

hledáme cesty, jak si ho udělat těžším.“ 

 

                       Vlasťa Mací k (19. 1. 1998) 
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V co věříte? 

 

Kdyz  jsme byli malí , te s ili jsme se na Jez í s ka, 

protoz e jsme ve r ili, z e Jez í s ek existuje a pr inese na m 

vysne ne  da rky. Ano, je pravdou, z e ne vs echny da rky 

na s pote s ily, ale zkuste se teď v mys lenka ch vra tit k 

te m da rku m, ze ktery ch jste byli doslova a do 

pí smene v sedme m nebi. Takove , ktere  va m pr i 

vzpomí nce na ne , vykouzlí  pr í jemny  pocit na dus i a 

u sme v na tva r i.  

U me  to bylo tr eba hasic ske  auto na ovla da ní . 

Vidí m ho jako teď. Velke  c ervene  auto houkalo, me lo 

modry  maja c ek, nechybe ly vytahovací  z ebr í ky, 

sedac ky a ani oteví rací  dver e, kudy se dovnitr  dostali 

gumoví  pana c ci. Nebo c erveny  autobus na ovla da ní , 

plys ovy  medve d. Kra sna  vzpomí nka. 
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„Nejkrásnější vzpomínky na světě jsou ty, při 

kterých zjistíš, že se usmíváš.“ 

                                        (neznámý autor) 
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Krutá pravda. 

 

Nicméně, potom se to stalo! Dozvěděl jsem se, že 

Ježíšek neexistuje a dárky nám kupují rodiče a naši 

blízcí. Už si ani neuvědomuji, jak na mě tohle zjištění 

zapůsobilo, ale myslím, že to bylo velké zklamání, 

které potká všechny odrůstající děti.  

Asi proto jsem později, možná v deseti letech, 

svou víru obrátil na Boha. 

Vyrůstal jsem v křesťansky založené rodině a na 

Boha jsem se obracel v důležitých životních chvil-

kách. Při příjímání na střední školu, při závěrečných 

zkouškách, aby neprasklo tajné kouření a taky při 

vysnění si svého životního povolání. I když tady v 

tomto případě jsem si pomáhal ještě jiným způso-

bem. Dočíst se o tom můžete v mé knižní prvotině 

„7+1 myšlenka, aneb ze snu až do rádia“, kterou je 

možné objednat na webových stránkách 

www.vlastamacik.cz. 

 

V době, kdy jsem začal psát tuto knížku, mi bylo 

37, rok předtím jsem se ovšem dal na zcela jinou 

http://www.vlastamacik.cz/
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víru. Když ji popisuji svým kamarádům a známým, 

někteří vědí, o čem mluvím a potutelně se usmívají, 

jiní nechtějí do žádné sekty vstoupit (i když tohle 

žádná sekta není), další nad tím začnou uvažovat, a 

stejně si myslí své, ale jsou i takoví, kteří si zprvu 

ťukají na čelo, a potom mi píší, že tohle je ta správná 

víra. 

 

V co věříte Vy? 

Nevím, jak jste na tom v tuto chvíli vy osobně, 

možná jste ateisté, možná věříte v Boha, v Budhu...  

Pokud jste se dostali k této knize, je to asi proto, 

že tápete ve svém životě a chcete pomoci nasměro-

vat. A já vím, že tohle je ten správný směr. Tady bys-

te měli začít. Tahle víra je pro každého, ať už jste 

z jakéhokoliv konce světa, jakékoliv barvy pleti, ja-

kékoliv národnosti. Dejte se stejně jako já na tuhle 

víru! ZAČNĚTE VĚŘIT V SAMI SEBE! Vím, že to po 

zklamání s Ježíškem nebude jednoduché, ale 

za pokus to stojí a jak praví jedno přísloví: „Nikdy 

není pozdě!“ 
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Zkuste to taky! 

 

Já si v roce 1993 vysnil, že chci být moderátorem 

v rádiu a tenhle sen živě prožívám víc než patnáct 

let! (*4.2. 2017)  

Patnáct let dělám to, co mě baví, co mě živí. Co 

myslíte? Je to dobré životní skóre, patnáct let dělat 

to, co vás baví? A víte o tom, že i vy můžete dělat 

svoji vysněnou práci? Začněte věřit sami sobě, za-

čněte věřit svým snům a já vám garantuji, že nový 

život na sebe nenechá dlouho čekat. Všechno startu-

je u nás, takže začněte se střádáním svých plánů a 

cílů. Když nevíte a nemáte představu nejen o svém 

životním povolání, ale o životě vůbec, nemůžete jej 

takový mít. 

 

Přečtěte si moji knížku „7+1 myšlenka, aneb ze 

snu až do rádia“. Popisuji v ní, jak se na své sny 

připravit a jak si je plnit. A věřte mi, že to jde. Jen 

musíte začít u sebe a přičinit se o to vlastními silami. 

Nikdo jiný to za vás totiž neudělá. Když jsem poprvé 

přišel na konkurz do regionálního rádia a nepostou-

pil do dalšího kola, divil jsem se, proč mě jako nevza-

li, když jsem byl tak dobrý. Dnes už to chápu. Nena-
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bídl jsem jim vlastně nic. Neovládal jsem žádný cizí 

jazyk, v hudbě jsem se taky moc neorientoval, jen 

jsem věděl, že chci být moderátorem. 

Na další návštěvu svého vysněného povolání už 

jsem se připravil o něco líp.  

Ukázal jsem, co ve mně je, a to bylo to, co bylo 

pro mého budoucího šéfa směrodatné a pro můj 

další život vlastně taky. 
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