


Jsme v novém. A to komplet. Máme 
novou grafiku a jiný papír. Změna se 
tak nějak k novému roku hodí. Ale ji-
nak jedeme dál při starém, tedy po-
kračujeme např. v rubrice Novinky z 
Jiřáku a okolí, kde se můžete dočíst 
o tom, co si pro vás připravily místní 
podniky.

Coffeeholička Terka zašla posedět 
do kavárny Coffeecornerbakery, kde 
sesnažila zahnat chmurybohatou sní-
daní. Nezapomněla o tom udělat zápis 
do svého kávového deníčku. Kafe je 
dobrá terapie. Ale kdyby nepomohlo, 
jsou i další možnosti, například si po-
povídat s terapeutem Martinem Voj-
vodou. Jeho psychoterapeutické cen-
trum kousek od Jiřáku nabízí několik 
druhů terapie. 

Musím říct, že člověka během roz-

hovoru s ním napadá řada dalších otá-
zek. Jak sám říká, on nedává odpovědi, 
ale přiměje toho druhého nahlédnout 
do svého nitra.  

Také se spolu vydáme na procházku 
po místních ulicích a podíváme se na 
byt Anny Pollertové, ve kterém za vál-
ky našla útočiště řada odbojářů. Tato 
silná žena ale za svou statečnost draze 
zaplatila. 

Za dlouhých zimních večerů je nej-
lepší číst poezii, tu pro vás připravi-
la Veronika Brožková. Navíc přidala 
melancholickou povídku. Tereza Bar-
tošková napsala fejeton, tematicky 
laděný do novoročního období, kdy 
se mnozí rozhodnou, že začnou hub-
nout.  

                                     Alžběta Bublanová 
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V bistru v Korunní ulici vám denně 
připraví zdravé dvojhubky a chlebíč-
ky. Nechávají si péct žitné chleby a na 
ně vyrábí každý den osm druhů poma-
zánek, například guacamole, pažitko-
vou či budapešťskou. K tomu servis 
donášky či objednání si přes internet 
přesně toho, na co máte chuť. 

Vyberte si i ze zdravých sladkostí, 
jako je sladová müsli tyčinky či žitný 
muffin. V mrazivých dnech zahřeje 
domácí polévka vařená z kvalitních 
ingrediencí. Z nápojů kromě kvalit-
ní kávy, smoothies a koktejlů, určitě 
ochutnejte čerstvě vymačkané džusy, 
namíchané podle vaší volby. 

DOruKy 
DriNK 

navýšil počet 
zdravých 

svačin 

Doruky Drink - Korunní 1321/62, Praha 2 – Vinohrady / telefon: 774 616 793

Přijměte pozvání do světa sushi a ochutnejte kvalitní 
jídla nejen ze země vycházejícího slunce, ale také Jižní 
Koreje. Milujeme sushi a proto jsme se rozhodli v březnu 
2018 otevřít v Jagellonské ulici 11 na Praze 3 naši restauraci 
Sushi House. Pochutnáte si u nás na pokrmech plných ryb 
a zeleniny připravených z nejčerstvějších potravin, vyvá-
ženém poledním menu a také na tradičních pochoutkách.

 Chcete si vybrat ze širokého sortimentu biopotravin a 
produktů zdravé stravy? V tom případě přijďte do prode-
jen Country Life na Vinohradské 125 nebo Francouzské 29 
ve vaší čtvrti. Na prodejnách můžete zakoupit i pečivo z 
biopekárny včetně výborného kváskového chleba. Inspi-
raci vám přináší časopis Dobroty, který je pro zákazníky k 
dispozici zdarma.  

COuNtry Life 
ve vaší čtvrti

Prodejna Country Life
Francouzská 29
Praha 2
T: +420 222 518 050
E: francouzska@countrylife.cz

Prodejna Country Life
Vinohradská 125 
Praha 3
T: +420 230 234 449
E: vinohradska@countrylife.cz

nová sushi
restauraCe 
v Jagellonské

Pobočka Městské knihovny v Praze, Korunní 68, zve ve 
středu 27.2.2019 v 17 hod. na cestopisnou besedu o Maro-
ku, pozoruhodné zemi plné barev, vůní i zvuků prosyce-
ných všudypřítomnou tradiční kulturou a zvyky. Ocitnete 
se na unikátní expediční cestě, během níž uskutečníme 
šestidenní přechod části Vysokého Atlasu a vedle návštěvy 
historických měst Marrákes a Fes pohlédneme na svět ze 
hřbetu velblouda v písečných dunách Erg Ghebbi. 

CESTOPiSná BESEdA 
O MarOKu 
V KniHOVně V KOrunní 

Nově otevřená restaurace s farmář-
skými produkty vás zve na novink y ze  
zimního menu. Konfitované kachní 
stehno, opečené domácí bramborové 
placky, červené zelí, karamelizované 
jablko, rozinky. Nebo paštiku v listo-
vém těstě s brusinkovým rozvarem a 
opečeným chlebem. La Farma restau-
rant, kousek venkova v centru Prahy. 

La 
farMa 

restaurant 
„I restaurace může mít duši“

Adresa: Čáslavská 5, Vinohrady
Otevřeno: po – pá: 11:00 – 23:00
so: 10:00 – 23:00, ne: 10:00 – 22:00

VstuP zDarMa
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VyCHyTAné sNÍDaňOVé MeNu 

Zase další ráno. Další chladný den, 
kdy je dlouho tma a nebe je zamrače-
né. Jsem vyčerpaná. V poslední době 
bych se nejraději jen zavrtala do peřin 
a prospala celý den. Začínám velmi 
sympatizovat s medvědy. Chtěla bych 
odhodit starosti za hlavu, vykašlat 
se na učení, odpočívat a třeba si číst 
(pozn. teď čtu hodně, ale jen věci do 
školy). Vypnout. Vím, že nic nevím. 

Podle Sokrata mě tohle uvědomění 
činí velkým mudrcem, ale já se cítím 
tak akorát neschopně. 

Snažím se teď omezovat sladké a 
kafe, skoro nejím, ale moje tělo si 
logicky žádá pravý opak, aby se ne-
zhroutilo. Doufala jsem, že mi aspoň 
trochu pomůže dobrá snídaně. Roz-
hodla jsem se zajít do coffee corner 
bakery. A o tom samozřejmě nesmí 

chybět zápis v mém „deníčku.“ V po-
slední době jsem v Korunní ulici čím 
dál častěji – na jednu stranu za to ur-
čitě může práce pro Náměsíčník, ale 
upřímně, chodím sem fakt ráda, pro-
tože se zde krom knihovny (no jo, li-
terát) nachází hned několik skvělých 
kaváren, mezi něž Coffee corner urči-
tě patří. 

                              Tereza Bartošková

JaK Na ChMury? 
SnídAní V COffEECOrnErBAKEry

coffeecornerbakery sídlí na frekventované Korunní ulici.

Dorazila jsem hned po otvíračce. 
Předchozího dne jsem si udělala osob-
ně rezervaci a už při tom jsem pozna-
la, jak je zdejší obsluha milá. Dokonce 
jsem si mohla vybrat konkrétní stůl, 
to se mi obvykle nestává. Zadní pro-
stor byl jasnou volbou. 

Mám zdejší interiér ráda, je to tu jak 
v pokojíčku. Nejraději bych se rozva-
lila do jednoho z pohodlných křesel. 
Ale to až příště, když nepůjdu na jíd-
lo, ale jen na kávu. Protože u malého 
stolečku se jí opravdu špatně. Hned 
se mě ujala usměvavá slečna servírka. 
Zatím jsem si dala jen kávu, protože 
kamarádka měla zpoždění – i tak jsem 
naštěstí stihla přijít do školy včas. Na 
snídani jsem zde byla poprvé. Kromě 
klasiky v podobě míchaných vajíček 
nebo omelety, si můžete vybrat např. 
snídaňový burger či burrito, avoká-
dový sendvič nebo sladká jídla jako 
lívance a vafle. Bylo mi jasné, že do 
sladkého z menu nepůjdu, neboť bych 
si tak nemohla dát nějaký z jejich do-
mácích dortů. Bez ochutnání jednoho 
z nich by zdejší návštěva nebyla kom-
pletní. 

Dezerty tu dělají fantastické. A vždy 
vám ukrojí velký kus (upřímně by mi 
stačil k snídani asi jen ten dort). Ob-
jednala jsem si vejce Benedikt s uze-
ným lososem a avokádem a k tomu 
čokoládovo-karamelový dort. Už v 
ten moment jsem se obávala, že to 
nezvládnu všechno sníst. Ale když 
už… ať mám co recenzovat. Jídlo nám 
donesli rychle. A chutnalo skvěle 
(kdybych dlouho nefotila, tak bych 
vajíčka jedla i teplá). Cappuccino bylo 
taky fajnové. Povím vám, že jsem si v 
ten den vystačila bez oběda. A zlep-
šila jsem dopoledne kamarádkám, se 
kterými jsem se podělila o druhou část 
dortu, protože tu můj žaludek (a svě-
domí) fakt nezvládl. 

                                   Tereza Bartošková
Vejce Benedikt s uzeným lososem a avokádem, 

čokoládovo-karamelový dort a cappucino.

Coffeholička Terka zkouší venkovní posezení.  V zimě nemusí bojovat o nejlepší místo.
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MartiN VOJVODa:
CO nám říKAJí nAšE SlABOSTi 

Psychoterapeut Martin Vojvoda, který vystudoval pražskou psychoterapeutickou fakultu,
se zabývá především vztahovou terapií a závislostmi.

V příjemném prostředí se cítíte jako doma v obyváku.

Může takovou terapii nahradit i ka-
marád, u kterého se budu chtít vypo-
vídat? 

To je taková první laická terapeutic-
ká pomoc. Ale často se nikomu nesvě-
říme, bojíme se, že to třeba řekne dal-
šímu kamarádovi. Nebo máme strach, 
že nám úplně neporozumí. Většina 
lidí říká „musíš se s tím naučit žít“, 
„musíš to zvládnout“. V  důsledku 
přidáváme na výkonu. Přitom někdy 
stačí odpočinek a pochopení. Chy-
bí nám porozumění. Vědomí toho, že 
chybovat je lidské. 

Specializujete se u vás v centru na 
nějakou problematiku?

S kolegou se odborně věnujeme roz-
dílným oblastem. Já individuální a 
skupinové terapii, zabývám se závis-
lým chováním, párovou a rodinnou 
terapií.  

Čím se trápí většina lidí?
Bylo by skvělé znát odpověď na ta-

kovou otázku. Někoho trápí zdánlivá 
banalita, ale postupně, když porozu-
míte kontextu, zjistíte, že se o žádnou 
banalitu ani v nejmenším nejedná. 
Trápí nás problémy, které se dotýkají 
věcí velmi lidských, vztahových. Ve 
vztazích se trápení ukazuje nejčastě-
ji. Někdy nám rozum říká něco a naše 
city nás často vedou úplně někam ji-
nam.

Jaká je úspěšnost párové terapie?
Úspěšnost se špatně měří. Cíl tera-

pie přináší klienti. Je časté, že part-
neři přicházejí s  tím, že jeden chce 
opravit toho druhého. Nevíme, jestli 
je úspěch, že partneři spolu zůstanou, 
nebo naopak. Já osobně považuji za 
úspěch, když jsou ochotni se navzá-

jem domluvit. V terapii jde často o po-
rozumění svému partnerovi. V přípa-
dě, že dojdou ke shodě, tak se můžou 
rozhodnout, jestli tohle chtějí, nebo 
ne. Ale ten vhled je důležitý, abychom 
věděli, pro co se opravdu rozhoduje-
me. Stává se, že se partneři teprve u 
nás uslyší. Uslyší, co mu vlastně chce 
ten druhý sdělit. Když si tady povídá-
me, zdá se to neuvěřitelné, že by se 
partneři ve společné domácnosti ne-
slyšeli, ale věřte, nebo ne, je to tak.

Zmínil jste, že se věnujete závis-
lostem. Jedná se o celkem aktuální 
téma. 

Ano, pracuji se závislými. Závislost je 
fenomén dnešní doby. Často slýchám, 
jak se lidé baví třeba o závislosti na 
cukru, mobilním telefonu atd. Slovo 
závislost se skloňuje ve všech pádech. 
Myslím, že se ve společnosti závislos-
ti špatně rozumí. Otázky typu, jestli je 
můj muž či žena závislý(a), když vy-
pije 3 piva každý večer, nejsou úplně 
na místě. Za tou otázkou však již něco 
většinou stojí. Nějaká nespokojenost, 
pochybnost. Já bych se spíše ptal, jaké 
mám vztahy, jak fungují, jak to mám 
v práci.  Dnes je to mimo jiné také o 
lécích. Bohužel se zneužívají ty, kte-
ré mohou pomoci, ale při nadměrném 
užívání také velmi uškodit. Nedávno 
jsem vyslechl rozhovor dvou mana-
žerů, kdy jeden z  nich říkal, že jestli 
má ten druhý starosti, ať si dá xanax, 
že jemu ho předepsal jeho psychiatr. 
A když vám to předepíše lékař, tak to 
nevyvolává takovou hrůzu. V  rukou 
odborníka se můžete přece cítit bez-
pečně. Samozřejmě, že léky nám po-
máhají, ale jejich zneužívání roste ge-
ometrickou řadou.

Je možné se závislosti úplně zbavit?
Na základě svých zkušeností se do-

mnívám, že balancujeme mezi zá-
vislostí a svobodným životem. Každý 
potřebujeme jistou míru svobody. Dle 
mého názoru to, že přestanu užívat 
nějakou návykovou látku, ještě ne-
znamená, že jsem se závislosti zbavil. 
Mluvíme potom o tzv. závislém cho-
vání. Jedná se o chování, kdy se ne-
rozhodujeme z vlastního přesvědčení 
a zkušenosti, ale spíše ze zvyku, stra-
chu nebo proto, že by se to tak mělo. 
Takové jednání nebývá pro nás úplně 
výhodné. O naši svobodu musíme pe-
čovat.  

Závislý způsob života? Mohl byste 
to nějak více vysvětlit?

Pro mě to znamená život bez odpo-
vědnosti. Nepřijímat odpovědnost za 
svoje chování, záměrně za sebe ne-
chávat rozhodovat druhé. Takové jed-
nání máme někdy velmi dobře nauče-
né a chvíli trvá, než dojdeme k nějaké 
míře sebepoznání a následné změně. 
Ne vždy je poznávání sebe sama pří-
jemné. Seznamujeme se se svými 
dobrými stránkami, ale také našimi 
neduhy a slabostmi.

Máte vy nějaké slabosti? Jak s nimi 
zacházíte?

Jistě že mám. Je dobré vědět, kde 
a v čem jsem slabý a podle toho se 
chovat. To, že mám slabost, není pro 
mě výzva k tomu ji překonat, ale spíš 
se vyhnout soutěžení v dané oblas-
ti a  přijmout vlastní limity. K tomu 
mi pomáhá supervize, které musíme 
podléhat, chceme-li naší práci dělat 
odpovědně.

                    Autor: Alžběta Bublanová 

Box: Vzdělávací a psychoterapeutické centrum, Ondříčkova 16, Praha 3  |  e-mail: info@vpcentrum.cz

„Stává se, že 
partneři teprve 

u nás uslyší, 
co mu vlastně 
chce ten druhý 

sdělit.“

Vzdělávací a psychoterapeutické 
centrum založil Martin Vojvoda v On-
dříčkově ulici, kousek od Náměstí Ji-
řího z Poděbrad, se svým společníkem 
před třemi roky. Chtěl vytvořit místo, 
kam budou moci lidé chodit se svým 
trápením. Jak sám říká, každý se ně-
kdy může dostat do mezní životní si-
tuace, kdy potřebuje podporu. Cestu 
k  sebepoznání a porozumění od dru-
hých. Při povídání s Martinem jsem 
cítila, jak z něj vyzařuje klid a rovno-
váha. Chápu, proč k  němu lidé rádi 
chodí.  

Vaše společnost funguje tři roky. Co 
vás vedlo k jejímu založení?

S  kolegou, klinickým psychologem, 
Radkem Pěkným jsme několik let 
hledali způsob, jak lidem psychotera-
pii přiblížit. Potkali jsme se kdysi na 
psychoterapeutickém výcviku. V jeho 
průběhu jsme zjistili, že máme po-
dobné názory na to, jak psychoterapii 
dělat. Myslím si, že v Čechách je stále 
velmi zakořeněn názor, že návštěva 
psychologa, psychiatra nebo psycho-
terapeuta je známkou nějaké slabos-
ti. Já si to ale nemyslím. Chtěli jsme 
vytvořit příjemný a bezpečný prostor, 
kam naši klienti mohou přinášet svá 
trápení a nesnáze.  Psychoterapie je 
něco velmi osobního, někdy až niter-

ného. Aby měla naše práce pro klien-
ta smysl, kýžený výsledek, vyžaduje 
to oboustrannou důvěru. Myslím, že 
právě ta je hybným prostředkem te-
rapie a nelze ji získat za jedno setkání. 

Jestli tomu dobře rozumím, lidé za 
Vámi přicházejí s nějakým problé-
mem a vy jim radíte jak na to.

Může se to tak zdát, ale není to tak. 
V psychoterapii se většinou neradí. To 
je potom spíš poradenství nebo různé 
druhy koučinku. U nás většinou hle-
dáme cestu, jak si ulevit, cítit se lépe a 
to je hodně komplexní. Zabýváme se s 
klienty také sebepoznáním. Vyžaduje 
to čas, trpělivost a odvahu.
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VErOniKA C. GriGA: NOVOrOčNÍ

Autorka Veronika C. Griga absolvovala Literární akademii J. Škvorec-
kého. Debutovala knihou Hořká lízátka a v roce 2015 jí elektronicky 

vyšla povídková sbírka Kachní městečko. Píše prózu a poezii.                                                     

Pro některé z nás je záležitost sha-
zování toho kila navíc každodenním 
strašákem. Po Vánocích, kdy jsme se 
povalovali u pohádek s tácem cukroví 
na břiše a teplými ponožkami na no-
hou, naskočila mnohým myšlenka, 
že by se sebou mohli začít něco dělat. 
„Od nového roku tomu bude jinak!“ 
Takto sám k sobě promluvil sportovec 
teoretik, a poté si mocně přihnul z va-
ječného koňaku. 

Fitness centra se plní novými čle-
ny, kteří s vidinou účasti v dalším 
ročníku soutěže Miss, či toho, jak při 
pohledu na jejich six-pack budou to-
nout dívky na koupalištích, nakupují 
permanentky za „výhodné“ ceny. Ti 
majetnější se rozhodují, jestli si po-
řídíhadříky značky Nike nebo Adidas, 
zatímco obyčejní smrtelníci zamíří 
do Lidlu, který každý čtvrtek nabízí 
ten nejlevnější sortiment sportovní-

ho zboží. Ze všech stran na nás útočí 
reklamy na hubnoucí pilulky, náplasti 
a jiné „zázraky“ moderní vědy, kte-
ré jsou „100% přírodní“, a po jejichž 
hromadění prochází hubnoucí kúrou 
spíše naše peněženka. 

Pánové, kteří doteď sport poznali jen 
prostřednictvím televize nebo formou 
čokolády Ritter Sport, se v posilovně 
snaží nezkřížit cestu upocenému nad-
samci, jehož mocné funění se ozývá 
zpod činky, kterou zvedá svýma ob-
jemnýma rukama, a z dálky obdivují 
dámy, které ukazují své přednosti ve 
sportovních podprsenkách. Opodál si 
jiný jedinec dělá hned po příchodu s 
pomocí svého chytrého telefonu sel-
fie, aby dal na sociálních sítích na vě-
domí, že se přesunul z pohodlí svého 
domova do této divočiny.

Lidské samičky, které po dlouhých 
měsících vylezly z bytu a sundaly žu-

pan posetý kočičími chlupy, opatrně 
nakukují a zcela bez nadšení obje-
vují taje posilovacích strojů, namát-
kou tahají za různé části a nedej bože 
skončí s natrženým svalem poté, co si 
zapomenou odebrat závaží. Obvykle 
se částečně skamarádí jen s běhacím 
pásem. 

Čas plyne. Někteří hrdě bojují, jiní 
se odhodlávali tak dlouho, až si řekli, 
že nejsou připraveni, a sportovní sou-
pravu odloží na dno skříně, kde vy-
čkává na lepší zítřky. Uklidňují se tím, 
že se u nich aspoň snížila pravděpo-
dobnost zranění, neboť jak můžeme 
občas vidět u některých sportovců, 
sport vede k trvalé invaliditě.

Ne každému je souzeno ochutnat a 
sklízet plody zdravého životního sty-
lu.

                                             Tereza Bartošková 

Je novej rok. Na břehu rybníka vyrostla 
hora bramborovýho salátu. Na rybníce 
se povalují krajíce chleba. Voda si s nima 
pohrává. A kachny nikde. Jen v dálce 
jedna dvojice labutí. Nebe je už něko-
lik dní šedivý. Země je poseta vypále-
nejmaválečkama rachejtlí. Taky roz-
bitejmalahvema od kořalky. A všude je 
pusto. Helena je v televizi, má pár let po 
potratu a momentálně pobývá se svým 
milionářem v Karibiku. Na fejsbúk dává 
obrázky moře a opuštěného oblázko-
vého pobřeží. Bestovka tam dala fotku 
spousty krabic ve svém novém příbytku. 
Čeká třetí bejby, čeká jí zařizování no-
výho domu a její bankéř je v balíku. Je-
jich šťastné tváře jsou na fejsbúku čas-
to. První snídaně v novém domě, první 
oběd, večeře… Jitka se rozešla s Mladým 
Krásným a je v Americe. Kouzelná pano-
ráma a její stín.

Ona je zpátky. V městečku. Ve své ulici. 
V posteli svých rodičů. A máma v jejím 
dětském pokojíčku. Tráví v něm celé 
dny. Leží v její princeznovské posteli, v 
ruce smartfouna a sjíždí, co která která 
celebrita s kým, kde, jak, proč… Každé 
ráno hodinu telefonuje se svojí matkou. 

Probírají, jak jim ten den je. Dnes řeši-
ly, že babička nebyla nikde, za to matka 
byla všude. Vzpomínala na ocelové moře 
v Holandsku, tyrkysové v Řecku a blan-
kytně modré ve Francii. Když skončila 
telefonát, vlezla si do skříně plné levan-
dulových mýdel. Provence a továrna na 
parfémy v Gras. Její nejoblíbenější vy-
právění.

Volá jí. Vezme to.
„Jsem mimo.“
Už osmnáct měsíců.
„Musím se se dát dohromady.“ 
Novinka.
„Vydělat ňáký prachy. Potřebuju pau-

zu.“
Sto dvacet třikrát šukal s jinou, kouří 

šedesát denně, po bytě udělá v průmě-
ru dvě stě kroků za noc, přes den spí. Co 
dál?

„Prostě se od novýho roku změnim.“
„Tak ať ho máš pěknej.“ Vysouká ze 

sebe a vezme do ruky kousek sklíčka z 
vodky Jelzina. Na prstě se jí objeví kapka 
krve.

„Jako vocas myslíš? To já mám.“ Za-
směje se, zakašle a vyfoukne kouř.

ChCete být fitNessáKeM?

foto: 
Radka Pipotová

„Rok…“ Odhodí sklo a vysaje kapku 
pusou.

Konec telefonátu. Je ji zima. Popadne 
děti. Každýho za jednu ruku a jde.

„Mami, Ježíšek dárky vyčarovává nebo 
kupuje?“ ptá se synek Oliver.

Je teď na její bylinkový balkónový za-
hrádce. Nezlikvidoval jí. Rostly tam 
rozmarýn, bazalka, tymián, saturejka 
a majoránka. V každém květináči byl 
zapíchlejbarevnej větrník. Večer roz-
svěcela fialovou lucernu. Nad tím vším 
poletující dětský prádlo na bílé šňůře, 
přichycený barevnýma kolíkama. Z by-
linek zbyly šedivé neživé stvoly, větr-
níky zbledly. Mezi tím on v trenýrkách 
s chlupatejmahubenejma nohama. Při-
krčenej a kolem něho kopce vajglů. V 
každém květináči stovky. Plosky nohou 
v popelu. Co si to vlastně maluje? Vždyť 
už z bytu nevychází. Říkala jí to Bestov-
ka, ještěnež se přestěhovali. Je v kouři 
domova.

„Tak mami?!?“   

Noc přesná jak nejdražší švýcary
Přebírá šichtu od večera  
Pečlivě ze sebe smejvám den 
Byl stejnej nebo jinej než ty předešlý 
Asi obojí 
Asi jako pokaždý
V bleděmodrým županu
V houpavým rytmu 
Popíjím silvestrovský šampáňo
Za záclonou 
Sem tam 
Poletují 
Výkřiky manickejch opilců 
Mraky omračujících snů 
Páry tajících milenců 
Chtěly by se odrazit od oblohy 
Přecpaný hvězdama
Jak od nebeský trampolíny
Ty skoky končej všelijak 
Divná estráda 
Brzo se přehoupne
Do novýho roku 
Mezitím výš a výš 
Jak čerstvě probuzený embryo 
Jak neónový poupě tulipánu 
Jak západ slunce naopak 
K obloze stoupá
Lampión
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byt aNNy POLLertOVé
JAKO úTOčišTě OdBOJářů 

Vinohrady jsou místem bohatým na 
minulost. Žilo zde mnoho zajíma-
vých osobností. A nemuselo jít nutně 
o nějaké psavce, herce či muzikanty. 
Ale i o lidi odvážné a statečné, kteří 
za druhé světové války nasazovali ži-
voty, aby se postavili vůči nacistické 
zlovůli. 

V jednom vinohradském bytě žila 
Anna Pollertová, která se narodila 7. 
května roku 1899 do intelektuálské 
rodiny Baumových. Se svým manže-
lem Rudolfem Pollertem ve dvacátých 
letech odjela do Brazílie, kde si poří-
dili farmu. Tam také Anna porodila 
dceru Irenu a syna Jaromíra. Netrvalo 
dlouho a všichni se vrátili do Prahy, 
kde mladí manželé začali podnikat a 
otevřeli si několik obchodů. 

Poskytla byt i peníze 
Zdálo se, že jejich štěstí jen pokve-

te, ale to by nesměla přijít německá 
okupace. Anna byla houževnatá na-
tolik, že se okamžitě přidala k odbo-
ji. K této cestě ji nasměrovala Milada 
Horáková, která ji seznámila s odbo-
jovou skupinou RU-DA. Annino roz-
hodnutí následoval také její bratr Jiří 
Baum spolu se svou manželkou Růže-
nou. Schůzka o přidání se k odboji se 
konala právě v Annině bytě v ulici Ve 
Pštrosce 7, nyní je ulice přejmenována 
na ulici Anny Letenské. 

Její byt se tak stal útočištěm pro členy 
odboje. Na tajných místech uchová-
vala zakázané věci, v upravené skříň-
ce v knihovně měla černý přijímač a 
ve vitríně byl zhotoven falešný strop, 
kde se schovávaly různé prospekty a 
spisy.Také se zde rozmnožovaly pro-
tinacistické letáky a manželé Baumo-
vi, tedy Annin bratr se svou ženou, 
pořizovali miniaturní fotokopie, až 

na 4:7 milimetrů. Její bratr Jiří využí-
val své fotografické schopnosti a když 
se podařilo ofotit plány německých 
radiopřístrojů pro přistávání letadel 
v mlze, okamžitě s nimi jel do bytu 
Pollertových, kde vyrobilfotokopie. 
Akce nazvaná „Mikrofona“ byla vel-
mi riskantní, protože materiály byly 
sebrány z elektrotechnické továrny 
hlídané Němci a po ofocení vráceny 
zpět na své místo. Kromě toho Anna 
podporovala odboj i finančně.Činžov-
ní dům, ve kterém bydlela, byl v jejím 
vlastnictví, a ona jej zastavila v hod-
notě dvou a půl milionů korun.

Pomoc před gestapem 
Byt Pollertových nebyl jediným mís-

tem v okolí, kde se konaly ilegální 
schůzky. V nedaleké Přemyslové ulici 
v čísle 28 a na Vyšehradské třídě v bytě 
s číslem popisným 416 Anna Pollert-

Seznam jmen lidí z odbojové organizace PVVZ, kteří 
se scházeli v Anině bytě a položili život za vlast.

Dům, ve kterém Anna Pollertová bydlela, stojí na 
Vinohradech v ulici Anny Letenské.

nA záVěr: NečeKeJte Na JarO, 
teď Je PřeCe taKy DObře  

Začíná hluché období. Vánoční shon 
a silvestrovské veselí utichly a do jara 
je pořád daleko.Nastala u nás taková 
podvečerní nálada. Denní energie je 
pryč a večerní euforie v nedohlednu. 

Dalo by se to přirovnat také k době 
předtím, než se dostanete do zralého 
věku. Objeví se panika. Táhne vám 
na třicítku a vy si uvědomujete, že to 
rozhárané, divoké, bezstarostné mlá-
dí je pryč. Sice vám vaše okolí říká, že 
ještě máte do stáří hodně daleko, ale 
vy už tak nějak cítíte, že ty doby, kdy 
jste tančili na večírcích na stole, jsou 
už dávno za vámi.Ráno jste se probu-
dili s kocovinou, ale netrpěli jste bo-
lestí kloubů a nepříjemným pocitem 
z toho, že jste propili peníze, které 
by se daly utratit smysluplněji. Jenže 
problém není v tom, že už vám nikdy 
nebude dvacet, ale v tom, že jste si na 

to ještě nezvykli.
A pak to přijde. Je vám už hodně přes 

třicet a místo toho, abyste propadali 
ještě větší panice, uklidníte se. Je vám 
dobře. Cítíte se mladí a nechápete, 
proč by vám mělo být líto, že už nejste 
tak naivní, nerozvážní a sami sobě 
nebezpeční jako ve dvaceti. 

Takže stačí jen vydržet a přečkat toto 
krizovější období. Stejně tak je po-
třeba přestát leden s únorem.Po nich 
přijde březen a s ním konečně první 
záblesky jara. Znáte ten pocit, kdy si 
říkáte, že byste si dali sklenku vína, 
ale je teprve pět hodin a vy trpělivě 
čekáte na úder šesté, abyste nevypa-
dali jako alkoholici? Tak se podívejte z 
okna, stejně už je dávno tma. Tak proč 
si nedat víno hned? Užijme si každé 
období, jak jen to jde.

                                               Alžběta Bublanová 

Pouštěla se do záchrany lidí, na které si už došláplo gestapo.

anna
Pollertová

fotografie
z roku 1942

Autor: 
Jiří Baum
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ová opatřovala ubytování pro členy odboje. Kro-
měRU-DY se angažovala v odbojové organizaci 
Petiční výbor věrni zůstaneme (PVVZ).Působe-
ní Anny Pollertové mezi jednotlivými skupinami 
mělo pro odboj velký význam. Její statečnost ne-
znala mezí. Neohroženě se pouštěla i do záchrany 
lidí, na které si už došláplo gestapo. 

Když na jaře roku 1940na jednoho z členů PVVZ 
Josefa Fischera byl vydán zatykač, byla to právě 
Anna Pollertová, která spolu s dalšími statečný-
mi odbojáři pomohla Fischera uklidit do bezpečí. 
Další její hrdinský počin se týkal plukovníka Jose-
fa Churavého, kterého policie zatkla večer 9. října 
1941 na nábřeží Na Františku. Anna se vydala do 
jeho bytu, aby vzala aktovku s důležitými spisy a 
psací stroj dříve, než tam dorazí gestapo.

Nicméně i pro ni si gestapo jednoho dne přišlo 
a Anna byla 21. října 1941 uvězněna. I z vězení na 
Karlově náměstí se snažila ve své odbojové čin-
nosti pokračovat a šířila informace o svých spo-
luvězních pomocí motáků, které všila do prádla. 
Za nedlouho ale byla odvezena do Malé pevnosti 
v Terezíně a později do Říše. Rozsudek smrti při-
šel až v listopadu roku 1944, kdy ji zvláštní senát v 
Berlíně odsoudil za přípravu velezrady.

                   Autor textu i fotek: Alžběta Bublanová
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