
FO
TO

: A
RC

H
IV

 P
AV

LA
 K

A
LI

N
Y

  O MNĚ

INSPIROVAL MĚ BART SIMPSON
Rozhodl se podpořit mladé muže, kteří opouštějí dětský domov. O podobném projektu 

se Pavel Kalina dozvěděl ze seriálu Simpsonovi a hned ho zaujal.  připravila: lucie šilhová

O prvním 
setkání 
V jedné epizodě 
seriálu si Bart hraje 
na sirotka, aby získal 
dospělého kamaráda 
„Big brothera“ místo 

Homera. Říkal jsem si tenkrát, že 
by bylo fajn, kdyby taková instituce 
existovala i u nás. Když jsem pak 
narazil na článek popisující příběh 
jednoho takového patrona, hned 
jsem si na to vzpomněl.

O vstupu do dospělosti
Je obrovsky důležité mít někoho, kdo 

pomůže, ať je to rodina , či kamarádi. 
Když se nedaří, minimálně psychická 

podpora přijde z mnoha stran. Pokud 
tohle nemáte, postupně se víc topíte, 

až už dojde energie snažit se něco 
řešit. Síla rodiny a party je veliká, a tu 

na začátku nemají a mít nemohou.

O mých rádcích
Těmi největšími byli asi táta 

a brácha, jak to většinou 
v rodinách, co vydrží pohromadě 

do dospělosti dětí, bývá.

Pavel Kalina, specialista na online marketing (42)

Jeho koníčkem je focení, hodně sportuje, ale část svého volna věnuje 
rovněž projektu Patron (www.ipatron.cz). Ten z řad dobrovolných zá-
jemců vybírá muže, kteří pomáhají chlapcům z dětských domovů ulehčit 
období, kdy musí ústav na prahu dospělosti opustit. Mladí muži a jejich 
patroni se pravidelně setkávají, cílem je, aby získali pozitivní vzor i oporu 
poté, co vstoupí do samostatného života.

O tom, co jsem 
od Patrona nečekal
Jak to jde snadno. Jak to jde těžko.
Že snadná cesta není a asi být 
nemůže. Jak je důležité mít zázemí 
lidí kolem sebe a jak těžké ho nemít. 
A že to rozhodně nepůjde tak přímo, 
jak jsem si myslel. Tedy že někomu 
poradím, trochu ho postrčím a vše 
se bude řítit k happy endu.

6 

O fotografování
Můj velký koníček. Nejraději fotím 

lidi, portréty. Těší mě, když jsou 
s mou prací spokojení i ti, kteří 

tvrdili, že na žádné fotce se sami 
sobě nikdy nelíbili.

Moje nejoblíbenější 
fotka z mobilu

Oblíbené fotky se mění, stále vznikají 
nové. Tahle je aktuální a připomíná mi nástrahy 

a náročnost home o�  ce, kterou občas praktikuji. Často 
si totiž musím pracovní prostor nejdřív vybojovat.

Chtěl jsem být rentiér. Ale to jsem 
říkal jen proto, aby se mě přestali 
pořád ptát, čím chci být. To už se 
mi mimochodem asi nesplní, ale 

nejspíš by mě to ani nebavilo. Ale 
i když bych tehdy odpovídal poctivě, 

stejně bych se netrefil. Můj obor 
online marketing totiž vznikl až 

s komerčním nástupem internetu, 
a to už jsem dávno nebyl dítětem.

O dětských snech 

O mé účasti v projektu

O mém úkolu

Kromě samotné jeho myšlenky se 
mi líbí i lidé, kteří se v něm angažují. 
Za ty roky se mi nestalo, že bych 
mezi nimi potkal nějakého pitomce. 
Je inspirující seznámit se s lidmi, 
které bych jinak těžko poznal.

Na začátku je kluk, co se nudí v děcáku a přijde 
mu fajn jít jen ven pokecat s někým, kdo není 
ani učitelka, ani teta v domově. A když k tomu 
člověku získá důvěru, tak má pak aspoň jedno 
číslo v telefonu, až domov opustí a bude 
leccos potřebovat probrat. Jednou za čas se 
tedy věnuji klukovi, který nemá nikoho, kdo by 
soustředil pozornost jenom na něj. Povídáme si, 
jdeme se někam podívat, probíráme problémy, 
nebo naopak nic neřešíme... cokoliv.

onadnes.cz


