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PLAYBOY: Jak daleko jste to dotáhl v karate, kvůli kterému jste šel na FTVS?
VOTRUBA: Byl jsem v juniorské reprezentaci a vybojoval několik titulů. Pral jsem se vcel-
ku úspěšně v mužské extralize a dotáhl to na druhé kyu, rovnající se hnědému pásku.

PLAYBOY: V kumite jsem si těžce zvykal na to, že akce vedená na hlavu musela skončit 
pár centimetrů před obličejem.
VOTRUBA: Neměl jsem s tím problém, ani mě vlastně nikdy nenapadlo se tím nějak zabý-
vat. Asi je to dáno tím, že jsem předtím nikdy nedělal žádný kontaktní sport, třeba box. 
To, že jsem mohl vést úder plnou intenzitou na zbytek těla, mi úplně stačilo. 

PLAYBOY: Po karate, které je založeno na rituálech a absolutní disciplíně, jste se začal 
věnovat snowboardingu. Svého času známá závodnice Karolína Salavcová mi před lety 
vysvětlovala, že u ježdění na prkně není důležitý ani tak výsledek jako následná kalba. Při 
výběru sportů jste se tedy pohyboval ode zdi ke zdi?
VOTRUBA: Souhlasím s tím, že v době, kdy jsem se snowboardingu věnoval, se jednalo 
o  hodně volnomyšlenkářský sport. V  tamní subkultuře jsem ale patřil víceméně mezi 
slušňáky, což ovšem neznamená, že bych se nezúčastňoval kaleb. Ale uměl jsem to vyba-
lancovat.  

PLAYBOY: Jak jste se vyrovnával s postupným vytrácením volnomyšlenkářství? Dnes je 
snowboarding standardní sportovní disciplína, představa, že by Ester Ledecká kalila do 
noci, je legrační.
VOTRUBA: Byl jsem dlouho prezidentem naší snowboardingové asociace, jednu dobu 
jsem šéfoval i světovou. Končil jsem v době, kdy svobodný svět ustoupil komerčním tla-
kům, což ale muselo zákonitě přijít, i když to nepovažuji za spravedlivé. Snowboarding se 
dostal na olympiádu, jeho vedení ukradl v předtuše vstupu velkých firem a balíků peněz 
v Čechách lyžařský svaz, ve světě FIS. Od té doby až dodnes na snowboardu jenom jez-
dím. 

PLAYBOY: Co jste si vzal z obou sportů do života?
VOTRUBA: Z  karate určitě píli, vůli, naučit se postupovat systematicky bod po bodu, 
protože žádný pásek nelze přeskočit. K tomu strašně tvrdé tréninky. Na snowboardingu 
mám dodnes rád svobodomyslné lidi, kteří se v tom prostředí pohybují, mám mezi nimi 
hodně přátel.

PLAYBOY: Šel jste studovat do New Yorku, kde vás to ale nebavilo. Pak jste myl nádobí, 
dělal snowboardového instruktora. Cenná zkušenost?
VOTRUBA: Určitě. Na univerzitě v New Yorku se mi fakt moc nelíbilo. Omylem jsem ale 
dostal spolu s řidičským průkazem „social security number“, takže jsem odjel do Kalifor-
nie, kde jsem nejdřív myl nádobí a pak učil snowboarding. Jednalo se o velmi cennou zku-
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šenost, díky které jsem poté založil snowboardovou školu. 
Strašně mě to bavilo, trávil jsem na prkně spoustu času, 
mám jednu z prvních amerických licencí snowboardového 
instruktora. Taky jsem vyrazil kuchat na Aljašku lososy. 

PLAYBOY: Zajímavá změna…
VOTRUBA: Bylo to docela drsné. Dvakrát jsem odjel na tři 
měsíce, pokaždé když táhli lososi. První rok jsem dělal na 
páse, druhý v  mrazáku. Nejdřív jsem v  průměru pracoval 
čtrnáct hodin denně, pak sedmnáct s tím, že jednou za tři 
měsíce jsme měli jeden den volna. 
Bydlel jsem ve stanu, nikdy mi nic 
pořádně neuschlo, vlhko, chladno. 
Dnes si to vůbec nedovedu předsta-
vit, ale tenkrát jsem byl mladý. 

PLAYBOY: Na druhou stranu jste 
žil ze dne na den, pohodička, žádné 
starosti…
VOTRUBA: Přesně tak. Jednalo se 
sice o  ukrutnou práci, ale když se 
podívám zpátky, byly to skvělé časy. 

PLAYBOY: A dumal jste nad tím, že 
všechno skvělé jednou skončí?
VOTRUBA: Ne, měl jsem to úplně 
volně hozené. V Česku jsem přeru-
šil školu, ale byl jsem přesvědčený, 
že se vrátím, budu pokračovat ve 
studiu, začnu znovu dělat karate.

PLAYBOY: Po návratu do Česka 
jste ale vyměnil vysokou školu za 
stánek na Staroměstském náměstí. 
Nelitoval jste toho někdy?
VOTRUBA: Později jsem litoval 
toho, že jsem nedostudoval jak 
hlavně v Americe, tak později v Česku. Vedle stánku na Sta-
romáku jsem se ale taky v zimě věnoval vlastní snowboar-
dové škole. 

PLAYBOY: Stánek na Staroměstském náměstí musel být 
před dvaceti lety hodně dobrou investicí.
VOTRUBA: Jasně, ale nebylo to jenom o penězích, ale také 
o komunikaci, plánování. Starali jsme se o stánek se Štěpán-
kou, matkou mého prvního syna. V průkopnické době jsem 
měl výhodu v tom, že jsem si přivezl know-how z Ameriky, 
začali jsme jako první dělat sendviče, zákazník si mohl vy-
brat, jakou chce šunku, sýr, a hodně se nám dařilo. Ze zisku 
jsme financovali začátky snowboardové školy. 

PLAYBOY: Pak jste založil společnost Taiko, organizující 
eventy, společenské akce, veletrhy, a začal konzumovat ve 
větší míře alkohol, k tomu občas kokain. Kdy jste si připus-
til, že to přestáváte mít pod kontrolou?  

bouračka pod vlivem a podmíněný trest. Docela turbulentní ob-
dobí…
VOTRUBA: Velmi a  nešlo to zastavit. Snažil jsem se, jezdil do 
lázní, kde mě masírovali a  všemožně opečovávali, ale s  postu-
pem času, bohužel docela pozdě, jsem si musel přiznat, že se to 
musí léčit jinak. 

PLAYBOY: Jak vám šel v té době byznys? Znám lidi, kteří si al-
kohol neodpírají a fungují.
VOTRUBA: Tomu věřím, alkohol a drogy nepředstavují na začát-
ku pro člověka něco špatného. V mém případě fungoval alkohol 
a kokain jako sociální lubrikant, neostýchal jsem se hovořit s vy-
soce postavenými osobami, dělal jsem úspěšný byznys s  lidmi, 
se kterými bych do toho v  normálním stavu možná nešel. Ze 
začátku obchody fungovaly, jenže s postupem času jsem šel dolů 
a stejně tak to bylo s byznysem. Uznávám, že kdyby sešup pokra-
čoval stejným tempem, po nějakém čase bych zkrachoval. 

PLAYBOY: Byli kolem vás lidi, kteří vám řekli něco ve smyslu: 
Kreténe, neblbni, jdi se léčit?
VOTRUBA: Jasně, kromě toho zapracoval pud sebezáchovy, tak-
že jsem přizval do rozjetého a funkčního byznysu jednu finanční 
skupinu, která mě pak dala stranou. I když mě to pak štvalo, sám 
jsem tomu dopomohl.

PLAYBOY: Ze závislosti na alkoholu a drogách jste se léčil pět 
týdnů v JAR. Muselo se jednat o docela brutální léčbu.
VOTRUBA: Při léčbě závislostí nejde o dobu, i když je normální 
strávit někde čtyři až šest týdnů, ale o  to, co nás to naučí pro 
budoucí život. Závislost není zlomená ruka, kde je vcelku snad-
no předvídatelná diagnóza a délka léčby. Jedná se o celoživotní 
proces, kterým stále procházím. Hlavní otázkou proto je, jestli 
pět týdnů stačí, aby člověka nasměrovaly správným směrem. 

PLAYBOY: Letenku jste si kupoval sám, nebo jste někoho po-
věřil?
VOTRUBA: Koupil jsem si ji sám.  

PLAYBOY: Umíte anglicky, ale přesto musela existovat jazyková 
bariéra.
VOTRUBA: Angličtina mi vyhovovala, byla pro mě víc přímoča-
rá, nedávala mi tak velký prostor k  lhaní a kličkování, jako by 
to bylo u léčby v českém prostředí. Prakticky mi v komunikaci 
s terapeuty nezbývalo nic jiného než mluvit pravdu. Jinak léčba 
byla hodně podobná naší. Terapie, dvakrát týdně setkání ano-
nymních alkoholiků a narkomanů v prostředí, které bych hodně 
diplomaticky nazval skromným, setkávali se tam lidi z různých 
sociálních skupin. Tenkrát jsem se ve své aroganci ptal sám 
sebe, co dělám mezi chudými lidmi, kteří nemají na to, zaplatit 
si dobrou léčebnu.

PLAYBOY: Léčit se do JAR jste víceméně utekl, protože jste se 
styděl, ale teď nemáte problém o tom mluvit. Stud pominul? 
VOTRUBA: Máte pravdu a je to zvláštní. Bál jsem se, že to tře-
ba někdo využije proti mně. Byla to ale blbost, nic takového se 
nestalo. 

VOTRUBA: Taiko jsem založil v roce 2004, bylo mi dvaatřicet, do 
toho jsem se rozešel s přítelkyní, kterou jsem měl rád. Zároveň 
jsem ale rostl v byznysu, strašně mě to bavilo, nacházel jsem se 
v nebezpečném věku mladých kluků, kteří žijí v představě vlast-
ní nesmrtelnosti. Alkohol a drogy mi trochu pomáhaly si iluzi, 
případně deziluzi o sobě uchovávat. Přišel jsem si díky tomu lep-
ší a ještě lepší, nejlepší…

PLAYBOY: A přesvědčoval jste sám sebe, že je všechno v nejlep-
ším pořádku…

VOTRUBA: Dlouho jsem si nechtěl 
připustit, že se něco děje. Až ve 
střízlivosti jsem poznal, že není 
normální dát si ráno na letišti skle-
ničku. Z pro mě neznámého důvo-
du jsem si myslel, že to dělá každý, 
a ne asi tak 20 procent lidí. Ze za-
čátku to bylo fajn, pak už to byly 
jenom problémy. S  postupem času 
jsem si v čím dál tím větší míře při-
pouštěl, že bude potřeba s tím něco 
dělat.

PLAYBOY: Někdo konzumuje alko-
hol a šňupe, protože se mu nedaří, 
jiný, protože se mu daří, další si ne-
dovedou představit, že by nekonzu-
movali a nedávali si koks do nosu. 
Do které skupiny jste patřil?
VOTRUBA: Myslím si, že opravdu 
závislí konzumují, protože v  sobě 
nosí nějaké trauma a touží po uti-
šení vnitřní bolesti. Pak je spousta 
lidí, kteří pijí, případně berou dro-
gy, aby jim bylo míň špatně, nebo 
ještě líp. To už ale pak nebyl můj 
případ…

PLAYBOY: A modlil jste se každý večer, abyste se neprobudil?
VOTRUBA: Poslední rok jsem se opravdu modlil, ať už to skončí.

PLAYBOY: Depresivní rána nejsou nic moc…
VOTRUBA: Na začátku každého dne jsem si říkal, že tentokrát 
už to zvládnu, nebudu pít a drogu si nevezmu… Nebo se napiju 
a  vezmu, ale dám si jenom poloviční dávku. Měl jsem utkvělý 
pocit každého závisláka, že tentokrát už to dám, vrátím se na 
začátek, a odmítal si připustit, že začátek se nikdy nevrátí. 

PLAYBOY: Přišlo totální selhání organismu, nemocnice. Ale 
přežil jste, z čehož lze usuzovat, že když jde opravdu do tuhého, 
umíte se kousnout, zabojovat.
VOTRUBA: Nejdřív jsem přežil, pak jsem začal bojovat a povedlo 
se to. Je to zvláštní, na jednu stranu jsem netoužil po probuzení, 
na druhou stranu jsem chtěl žít. Boj o přežití představuje velkou 
výzvu.

PLAYBOY: Do toho rozpady vztahů s matkami obou vašich dětí, 

...Nejdřív jsem v prů-
měru pracoval čtrnáct 
hodin denně, pak se-
dmnáct s tím, že jednou 
za tři měsíce jsme měli 
jeden den volna...
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PLAYBOY: Winston Churchill ří-
kal, že mu alkohol dal víc, než vzal, 
což asi nebude váš případ. Ale dá se 
na pití nalézt něco pozitivního?
VOTRUBA: Věřím, že spoustě lidí 
alkohol pomůže, hlavně to platí pro 
začátky. Máme v  sobě nějakou bo-
lest, alkohol nám nejdřív pomáhá, 
a protože ho považujete svým způ-
sobem za lék, zvyšujete postupně 
dávky a přestáváte ztrácet kontrolu. 

PLAYBOY: Poznal jste v nouzi pří-
tele? 
VOTRUBA: Určitě, kamarádi mi 
zůstali. Mám od svých dejme tomu 
dvanácti let nejužší okruh přátel, 
setkáváme se každé úterý v hospo-
dě a  jsem jediný, kdo pije půllitry 
sodovky. 

PLAYBOY: Kvůli svým závislostem jste založil s kolegou síť 
klinik Neo Centrum. Takže zlo bylo ve vašem případě přece 
jen k něčemu dobré?
VOTRUBA: Přestože jsem jedenáct let čistý, mám radost 
z toho, že můžu tuto svoji zkušenost předávat lidem, kteří si 
procházejí tím, čím jsem si procházel já. Pomáháme zachra-
ňovat životy, vztahy v rodinách… Co víc může člověk dát.

PLAYBOY: Nejedná se ve vašem případě pomoci o  jistou 
formu terapie?
VOTRUBA: Jeden proces spočívá v návštěvách setkání ano-
nymních alkoholiků a narkomanů, druhý probíhá u nás na 
klinikách. Jsem rád, že tam můžu docházet a něco klientům 
předat. A taky vidím místo, kam bych se už nechtěl nikdy 
dostat. 

PLAYBOY: Abych pravdu řekl, nikdy jsem nepochopil smysl 
toho, že někam přijdu a  řeknu: Jsem alkoholik, případně 
narkoman.
VOTRUBA: Sto let se jedná o  prakticky stejný proces, na 
druhou stranu, když člověk čte nějaké texty kolem, zjišťuje, 
že se proces posouvá. A nejde tu o text, ale o nás. Něco mě 
na setkáních zasahuje víc, něco míň. Na druhou stranu stá-
lost, stabilita i svým způsobem nuda jsou k prospěchu věci.

PLAYBOY: Pak přišlo na řadu Thajsko, výuka meditace, 
podpora meditačního centra. Nestal se z  buddhismu tak 
trochu módní trend? 
VOTRUBA: Taky si někdy říkám, že to tak může být, na 
druhou stranu, jednalo by se o pozitivní módní trend, takže 
proč ne. Dostal jsem se k meditacím přes program anonym-
ních alkoholiků, který má dvanáct kroků, a jedenáctý krok 
praví, že se skrze meditaci přiblížíme k  něčemu vyššímu. 

Tak jsem si řekl, že bych se měl na-
učit zjistit, jak to funguje. Poprvé 
jsem odletěl do Thajska s  roman-
tickou představou, která se ukázala 
být v rozporu se skutečností. Vůbec 
jsem nevěděl, do čeho jdu. Zrovna 
jsem se vrátil z  třiadvacátého me-
ditačního pobytu, zase se jednalo 
o pozitivní atak na psychiku.  

PLAYBOY: Nicméně když už jste 
začal, tak to dokončíte? 
VOTRUBA: Na meditačním procesu 
je strašně zajímavé, že pokaždé pro-
bíhá vnitřní souboj, kdy jedna část 
mozku říká, abych si šel lehnout na 
pláž, zatímco druhá, stále vítězná, 
apeluje na dokončení, protože je to 
pro moje dobro. Zatím jsem s  tím 
ještě nikdy nepraštil a přes veškeré 
utrpení mi to nakonec dělá dobře. 

PLAYBOY: Jak jsem poznal vyznavače buddhismu, umějí být 
velmi přívětiví, ale není radno si je znepřátelit. Vyhovuje vám 
to?
VOTRUBA: Mám velmi podobnou povahu, takže ano. V klášteře 
to ale funguje tak, že se snaží vám negativní věci neříkat, až je 
z  toho člověk zmatený, protože vlastně někdy neví, co by měl 
dělat. 

PLAYBOY: Naučila vás meditace vyrovnávat se s ranami osudu? 
Třeba když vám vláda nesmyslnými proticovidovými opatřeními 
zhatila byznys v podobě vánočních trhů, které mohly fungovat 
pod jiným názvem.
VOTRUBA: Rozhodně. Díky meditaci, které se věnuji skrze 
mnoho hodin cvičení, se člověk přestává držet za každou cenu 
mnoha věcí. Standardně funguje mysl tak, že udělá z  komára 
velblouda, v mém případě je to tak, že komárem to začíná a kon-
čí. I když konkrétně to, co se dělo v posledních letech v našem 
byznysu, pro mě bylo velmi stresující, protože nesu zodpověd-
nost za spoustu lidí. 

PLAYBOY: Snažíte se v lidech hledat to dobré, jak moc se vám 
daří?
VOTRUBA: Řekl bych, že daří, a jsem tomu rád. Když člověk hle-
dá, vrací se mu to zpátky.

PLAYBOY: Hledáte intenzivně, skoro za každou cenu? Nebo dá-
váte šanci a čekáte, jak se to vyvine?
VOTRUBA: Dávám šanci, čekám, jak se to vyvine, a jen málokdy 
se to nepovede. 

PLAYBOY: První šance, a dost?
VOTRUBA: Ne, první, druhá… desátá. Vím, že všichni máme 
svoje bolesti a problémy a lidi v podstatě nejsou zlí, takže si šan-
ce zaslouží.  

Díky meditaci, které se 
věnuji skrze mnoho ho-
din cvičení, se člověk 
přestává držet za každou 
cenu mnoha věcí.


