ŽIVOT S KOUZLY A MAGIÍ
PŘEDSUDKY o kouzelnících:












Nikdy neprozradí svá tajemství
Má nadpřirozené schopnosti
Starší pán s cylindrem a bude kouzlit s šátečky
Vystoupení je jen pro malé děti
Při vystoupení svádí ženy
Všechno tahají z rukávu
V klobouku mají králíka
Peníze si vyčarují
Kouzelnická hůlka umí kouzlit
Vyučili se v Bradavicích
Kouzlení je podřadné umění v showbyznysu

ANOTACE:
Jiří Hadaš. Narodil jsem se v Uh. Hradišti, mám starší sestru a dvojče – bráchu, tehdy to bylo jedno
z největších kouzel mého otce. V plánu bylo jedno miminko.
Kouzlím již od školky. Asi v 5 letech jsme s bráchou měli první vystoupení na besídce pro rodiče.
Kouzlo pro dvojčata se záměnou osob, jsme nikdy nezrealizovali. Byli jsme docela rošťáci. Zkoušení a
trénování nás moc nebavilo. Běhání venku s kamarády bylo, ale lepší. Jako dítě jsem míval velkou
trému, ale soutěže nás motivovaly k výkonům.
Střední školu jsem absolvoval v Boskovicích na Střední pedagogické škole a následně šel ještě
studovat Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Takže původním povoláním nejsem
kouzelník, ale učitel. První tři roky jsem učil na Velehradě a pak přešel do ZŠ Za Alejí v Uherském
Hradišti, kde jsem 9 let učil na prvním stupni. Bavilo mě to.
Přišla chvíle, kdy jsem se musel rozhodnout, zda budu pedagog nebo kouzelník. Nelituji, že jsem se
rozhodl pro kouzelníka. Mívám i 200 představení za rok. Občas je to časově i fyzicky náročné. Byl jsem
i v soutěži Československo má talent, náš výkon zvedl všechny ze židlí – ovace ve stoje - to je úspěch
a posouvá mě dopředu. Mám několik významných ocenění. Mezi ty největší úspěchy řadím 3x 1.
místo na Mistrovství České republiky v moderní magii, zlatou medaili ze Švýcarského Magic Dream´s a
3. místo na mezinárodním kouzelnickém festivalu v Mariboru.
Od roku 2013 jsem se aktivně zapojil do vedení Českého magického svazu a propagování moderní
magie, převzal jsem post šéfredaktora magazínu Moderní magie. V roce 2014 jsem byl zvolen
viceprezidentem ČMS a v roce 2015 jsem se stal viceprezidentem evropské kouzelnické asociace
International Association of Illusionists. V roce 2016 jsem převzal post prezidenta ČMS po Pavlu
Kožíškovi.
Moje práce mě naplňuje a hlavně baví.

