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Richarda Čanaky s kapelou F.B.I. viděli na
vlastní oči mnozí z nás na celostátním setkání mládeže v Táboře. Na Slovensku je znám
taky díky kapele Kompromis, se kterou
jako zpěvák začínal, a velkou popularitu získal i díky koncertům pro děti, které dělá po
školách, farnostech a vesnicích spolu se zpěvačkou Máriou Podhradskou. Jeho písně mě
oslovily hloubkou textů o víře, o Bohu a taky
jeho osobním svědectvím, které k nim na
koncertech říká. A když jsem se dozvěděl,
že jeho biřmovací jméno je Tarsicius a že
je navíc držitelem neoficiálního světového
rekordu v počtu kliků na pěstech, musel
jsem se s ním spojit a zjistit o něm něco víc.
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Není mnoho lidí, kteří se jmenují biřmovacím jménem Tarsicius. Proč sis
vybral právě jeho?
Příběh tohoto chlapce mě fascinoval
a jeho odvaha udělat správnou věc ve správný čas je obdivuhodná. Co k tomu dodat?
Mluvíš o tom, že jsi měl strach ze školy,
protože se ti kamarádi posmívali a nerad jsi tam chodil. Co bys poradil svému synovi, až se bude cítít podobně?

Tvá otázka je velmi těžká. Bojím se, že
nemám odpověď, a mám obavu, že ji jednoho dne budu muset pro něho najít.
V jednom filmu o boxu říká hlavní hrdina větu: „Není důležité, kolik úderů rozdáš,
ale kolik jich sneseš.“ Je v tom velká pravda. V životě nemůžeme očekávat, že rány
nepřijdou. Buď nás ale položí k zemi, nebo
posilní.
Udělám vše proto, aby měl můj syn dost
odvahy a vědomí, že se nemusí bát, že při

něm stojí samotný Bůh. Tím, jak jej budu vést
k Bohu a povzbuzovat ho ve vztahu k Ježíši,
jak mu budu dávat dostatek lásky, věřím, že
snese nejenom mnoho ran, ale bude motivací i pro ty, kteří budou zlomeni ležet na zemi.
Není problém naučit ho bít se a udělat z něj
bitkaře. To by ale podle mě byl zoufalý krok,
který paradoxně nazývám porážkou.
Začal jsi dělat kulturistiku, bojová umění. To chce mít pevnou vůli, aby člověk

Tarsicius nebyl
velikým proto,
že se ničeho nebál,
ale proto, že se
nezalekl svého strachu.

vydržel. Jak posilovat svoji vůli, abych
vydržel u toho, co jsem si předsevzal?
V některých posilovnách jsou nápisy jako
NO PAIN–NO GAIN. Jinak řečeno „bez
bolesti není růst.“ Sport je velmi dobrý životní trénink. Člověk si tak klade částečné
cíle a zažívá zkušenost s úspěchy i neúspěchy. Cílem je nebát se. Nebát se své slabosti.
Své limity je třeba vidět jako výzvy. Nebát
se svých chyb. Připrav se, že nebudeš moct
a budeš dělat chyby. No a co?

Dodnes je uváděný
oficiální rekord okolo
2800 kliků na pěstech.
A tak jsem se pustil
do tréninku.
Jsi držitelem neoficiálního světového
rekordu v klicích na pěstech, můžeš
zavzpomínat, jaké to tenkrát bylo?
Těžké. Ani nevím, proč k tomu došlo.
Chtěl jsem se velmi zalíbit svému bratrovi. Byl
pro mě vzor. Cvičil jsem s ním. Dodnes ho
mám velmi rád a vždy jsem se mu chtěl podobat. Závodně plaval, běhal, dělal cyklistiku,
občas boxoval, skákal přes švihadlo, tak jsem
cvičil i já. Kromě toho bylo na čase, protože
ve škole mi má silnější postava přinášela jen
problémy. Můj bratr taky klikoval, tak jsem
jej napodoboval. Kliky jsem dělal ale na pěstech. A po nějakém čase jsem se dozvěděl, že
světový rekord je okolo dvou tisíc. Dodnes je
uváděný oficiální rekord okolo 2800, přesně
nevím. Chtěl jsem si být jistý, že v okamžiku,
kdy se do toho dám, budu mít rezervu. A tak
jsem jich udělal 3620 za hodinu. Byl to skvělý
zážitek, i když po pár dnech jsem si na to už
ani nevzpomněl. Ale tak to ve světě chodí...
Čeho si nejvíc ceníš na službě ministranta a na službě jako takové?
Služba je vyjádřením potřeby. Vědomí,
že moji službu někdo potřebuje. Jak vnímám,
že mě Bůh povolává, je hazardem to ignorovat. Když Bůh povolává, poskytuje i dostatek

sil a strategii to zvládnout. Pokud to jsou jen
lidské nápady, po nějakém čase se tyto projekty a služby hroutí a ztrácejí na významu.
Bohužel, jsou i dobré služby, služby Bohu, ze
kterých z lenivosti a neposlušnosti odcházejí
i starší křesťané. Ti si to omlouvají „moudrými“ argumenty a potom se trápí, že jejich
„nové“ projekty nefungují.
Máš nějaké povzbudivé slovo pro nás,
kluky ministranty?
I když někdy zaspáváte při dlouhých kázáních vašich pánů farářů, uvědomte si, že
tam jste kvůli někomu jinému. Bůh vidí do
našich srdcí a co uděláme v lásce a upřímnosti, nachází velkou milost a požehnání. Nevadí,
že jsi mladý a možná ti ještě ani nedali nést
vodu nebo víno. Tvůj čas přijde a nezapomeň, že Tarsicius nebyl velikým proto, že se
ničeho nebál, ale proto, že se nezalekl svého
strachu.
Děkuji Rišovi za rozhovor a nám všem
přeji radostnou službu pod praporem
sv. Tarsicia. Vytrvejme!
Více si o Rišovi můžeš přečíst na www.
richardcanaky.sk a na wvww.hudba.
signaly.cz/haiti najdeš rozhovor o jeho
koncertě v Táboře.
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Rozhovor připravil Pavel Šupol, foto Miro Cacík

Hvězda jménem Tarsicius
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Bez vtipů to nejde
To je pravda a to pochopili Vašek
Zemánek, Jan Můčka a Vojtěch Krejzar, kteří nám do redakce poslali vtipy,
byli zařazení do slosování a byli vylosováni. A co právě ty? Určitě znáš
nějaký vtip, ne? Tak nebuď chamtivý
a poděl se s námi o něj. Pokud budeš
vylosován, můžeš se těšit na zajímavou odměnu.
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