Autorka fotografie: Iwona Navrátilová

ÚVODNÍK

Když jsem po rozhovoru s herečkou
Kristýnou Kociánovou vypnula
diktafon, řekla mi zajímavou věc.
Že je dobré si své strachy odžít,
vlézt si doma pod peřinu a všechno
to, čeho se bojíme, si představit.
Potom budeme mít pocit, že se nám
nic horšího nemůže stát. Děkuji
Kristýně nejen za rozhovor, ale i za
tuhle radu.
Vyzkoušejte to, a až zpod té peřiny
vylezete, vyrazte ven, protože teď
se toho bude dít opravdu hodně.
Koukněte na naše tipy v rubrice
„Co se děje“. Zavítejte do Božské
Lahvice, což je kavárna a zároveň
knihkupectví a také prostor, kde se
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Autorka fotografie: Denisa Klbiková

konají autorská čtení. Místo vhodné
nejen pro bohémy. A když už je řeč o
bohémství, na trhu je nová, česká bio
limonáda s názvem Bohemsca, i o ní
se dočtěte v tomto čísle.
Nechybí poetické okénko a v něm
povídky od Veroniky C. Grigy a Terezy
Bartoškové. V souvislosti s uměním
(kterým je prostoupeno celé číslo)
nemůžu opomenout tři ženy, matky,
které se při jednom odpoledni na
dětském hřišti rozhodly založit
seskupení mamArt.
Hezké tvoření
přeje
šéfredaktorka Alžběta

Kristýna Kociánová:
Režisérům volat neumím

Tak voláš režisérům?
To neumím.
Tak to zkus. Napiš Hřebejkovi.
A co bych zrovna jemu psala?
Nejspíš postrádám kuráž. Je to
režisér, kterého si moc vážím, a
vím, že má kolem sebe herce, které
obsazuje pořád dokola. Seriálového
herce by prý v životě neobsadil. Takže
mám smůlu. (smích)
Tak co nějací mladí režiséři?
Vojtěch Kotek a Jiří Mádl? Ti bydlí
někde tady, ne? Potkávám je tu.
Tak jim o mně řekni. (smích) Ne, v
pohodě, já si nestěžuju. Žiju si hezky,
na nájem mám. A za cokoliv, co přijde
navíc, jsem vděčná... mám přání,
která se postupně plní.

Nebo mám, ale spí. Věřím, že přijde.
Chodíš do zdejšího kostela?
Příležitostně.
Věřící jsi?
Ne tak klasicky, ale věřím na své
anděly, na to, že když si něco přeješ,
tak se ti to splní, na nadpozemskou
energii. Ale je pravda, že jsem se
kdysi kostelů bála. Padala tam na mě
úzkost.
Já se tam chodím zklidnit.
Jo, já už to vnímám stejně. Ale
nemám to v každém kostele. Vždy,
když někam jedu, navštívím tamní
kostel, zapálím svíčky za živé i mrtvé.
Některé mají neuvěřitelnou energii.
Když jsem byla v Barceloně v kostele
Sagrada Família, kde je to nádherné,

překvapilo mě to duchovní prázdno.
Jak je ten chrám mladý, tak si to
duchovno asi teprve buduje.
Alžběta Bublanová
Herečka Kristýna Kociánová (34
let), kterou znáte například ze
seriálu Ordinace v růžové zahradě,
Přístav a nově Krejzovi, je vidět také
v divadle.
S ním začala už v osmnácti letech
v Ostravě, a pokračovala v Hradci
Králové, kde měla stálé angažmá v
Klicperově divadle.
V současnosti působí v divadelním
společnosti Háta ve hře Zamilovaný
sukničkář a ve společnosti Pantheon
ve hře Nalevo od výtahu.

„Chci stihnout moc věcí, ale kolikrát dám přednost pohodě domova nebo rodině.“

Autorka fotografií: Iwona Navrátilová
Sešly jsme se v kavárně Casa
Nostra. Protože tam rády obě
chodíme, a také protože tam
mají italskou kávu a tu herečka
Kristýna Kociánová na rozdíl od
těch etiopských, které jsou nyní
v módě, má ráda. Tíhne totiž ke
starým známým věcem. Má ráda
retro nábytek a v kostelech, které
navštěvuje, kamkoliv přijede,
potřebuje cítit staletou energii.
Povídaly jsme si o tom, jak fajnově
se bydlí na Vinohradech i o snech a
plánech, kterých má Kristýna plnou
hlavu.

Dáme si kávu?
Ano, proto sem mimo jiné chodím.
Já nejsem na 100 % arabicu, na mě je
to kafe kyselé. I když mi všichni říkají
opak, mně prostě nechutná. Mám
ráda italskou kávu, ne ty etiopské a
jim podobné. Takže hledám kavárny,
které servírují klasiku.
Kam ještě ráda chodíš?
Ráda chodím do vršovické kavárny
Mana. A večer na drink třeba do
Ferme. Ale jinak mě baví si jen tak
sednout do trávy a pozorovat lidi.
Mám pocit, že rok od roku je jich tady
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víc a víc. Často chodím společně se
svou neteří do Riegráčů a Grébovky.
Bydlíš někde poblíž, viď?
Kousek od Flory. Před několika lety
jsem občas přespávala u sestry v
Přemyslovské ulici, a když jsem se z
Hradce Králové stěhovala nastálo do
Prahy, tak jsem věděla, že chci sem
na Vinohrady.
A chceš tu bydlet napořád?
V tuto chvíli ano, ale co bude v
budoucnosti, kam mě osud zavane,
to netuším. Dříve jsem si myslela, že
zůstanu do konce života v Hradci, a
bydlení v Praze jsem si nedokázala
představit. Teď to mám obráceně.
Jezdíš mimo Prahu?
Ano, rodiče bydlí na Moravě, mají
krásný dům se zahradou a bazénem.
Tam si jezdím odpočinout a nečerpat
novou energii. My vždycky říkáme,
že jedeme na Havaj. Ráda jezdím na
výlety… kamkoliv.
Občas se snažím vypadnout někam
dál. Když to jde, tak se s holkami
sebereme a jedeme. Třeba v listopadu
jsem byla v Barceloně. Plánovat ale
moc neumím. U mé profese to ani
moc nejde.

Nejde? Copak není stanovený
nějaký natáčecí plán?
Je, ale ten se vyvíjí. A do toho
divadlo a další nárazová práce.
Nedokážu si teď říct, že v červenci
pojedu k moři. Ne, že bych nechtěla,
ale jsem na volné noze, takže když se
objeví nějaká práce, vezmu ji…
Bylo herectví tvým snem?
Ano, vždy jsem chtěla hrát. Jsem
vděčná za to, že mohu dělat to, co mě
těší. A že to baví i lidi okolo.
Chtěla jsi hrát v divadle nebo být
hvězdou filmových pláten?
Od malička jsem byla akční. S
kamarádkou jsem dělala představení
pro naše rodiče. Ale šlo mi o hraní
jako hraní, to divadelní, předvádění
se.
A co nějaký film?
Asi každý herec chce hrát ve filmu.
Ale na školu jsem šla s tím, že se
chci věnovat divadlu. Potom přišla
možnost kamerovek do Ordinace,
které vyšly. Byla to zkušenost, která
mě nakopla. Jsou období, kdy se na
mě práce navalí, ale také ta, kdy jen
„stojím“, čekám.

Co děláš, když zrovna netočíš a
nehraješ?
Záleží na tom, jaký je den, jestli je
hezky a jakou mám náladu. Chodím
ven, jezdím na výlety, sportuju. A
samozřejmě navštěvuju kavárny.
Zrovna včera jsem měla volný večer a
přepadl mě čtecí absťák. Někdy mám
období, kdy nemůžu knížku ani vidět,
obzvlášť v době, kdy se učím samé
texty, ale včera mi fakt chyběla, a tak
jsem se začetla... většinou ale trávím
volný čas s rodinou a přáteli.
Chodíš ráda do kina?
Jo, nedávno jsem viděla Ženu na
válečné stezce a plánovala jsem jít
na Všichni to vědí. Ale nějak mi to
uniklo. Tak to mám se vším, chci
stihnout moc věcí, ale kolikrát dám
přednost pohodě domova nebo
rodině.
Ty bydlíš sama?
Teď ano. Mám svůj klid. Člověk by
měl umět být se sebou sám.
A jak sis uspořádala byt?
No, krásně :-) Nejsem ikeácký typ
ani nevyhledávám moderní design.
Mám v oblibě retro styl. Můj bývalý
partner tyhle věci dělá, má krásný
krámek Lax na Letné, takže od něj
ráda kupuji. Je to takový retro styl
propojený s industriálem.
Máš nějaké jiné plány kromě
herectví?
Herectví se chci věnovat dál.
Ale nemám problém dělat i jinou
práci, třeba tady v Case jsem chvíli
pomáhala. Občas vypomáhám
partnerovi své sestry, který má
food truck (Radek´s Kitchen) a dělá
parádní americký streetfood. Na
podzim mám v plánu organizaci jedné
charitativní akce spojené s bazárkem.
Máš toho dost.
A ještě bychom chtěly s kamarádkou
Kristýnou Maléřovou Podzimkovou,
se kterou jsem studovala
konzervatoř, udělat společnou
inscenaci. Je to takový náš sen. Jsme
obě v Praze, a ještě jsme se na jevišti
nepotkaly. Realizace ale stojí hodně
energie, sehnání prostor, režiséra.
Nemám v sobě dostatek dravosti.

„V krámku LAX na Letné.“
Strana 5

Bohemsca

limonáda, která vás bude bavit

Autorka fotografie: Martina Šourková
Česká bio limonáda Bohemsca
má svůj příběh. Za vším stojí Jiří
Vladík, který pracoval ve velkých
zahraničních firmách, posledních
10 let pak prodával náš národní likér
Becherovku po celém světě. Ale čím
dál častěji ho přepadaly otázky, zda
mu práce dává smysl, jestli jej těší
a hlavně, kdo z ní má užitek. A tak
dal v létě 2015 výpověď a v prosinci
2016 vyrobil první várku přírodní
limonády s názvem Bohemsca. Po
více než 35 letech si tak začal plnit
svůj dětský sen.
Dětský sen
Vyrábět limonády chtěl už od
malička. Když byl desetiletý kluk,
snil o tom, že jednou budou jeho
kamarádi pít limonády, které on
vyrobí. Jak šel čas, tak jeho sen
nezmizel, pouze trochu upřesnil
podobu. Nejdůležitějším se stalo
složení, chuť a způsob konzervace.
A hlavně žádná chemie. Prostě
české bio limonády, které budou
nejen limonádami s velkým L, ale
i příběhem snu obyčejného kluka
z malého městečka, který se nikdy
nenechal odradit.
Bez chemie
„Když pijete denně limonády,
které se konzervují za studena, tedy
přidáním chemických konzervantů,
ani nevíte, jak moc ohrožujete své
zdraví. Při dlouhodobém užívání mají
tyto konzervanty neblahý vliv na
Strana 6

lidský organismus. Výzkumy,
které právě probíhají hovoří o
toxicitě, která je příčinou mnoha
civilizačních chorob, jako je např.
Alzheimrova nebo Parkinsonova
nemoc. Právě proto jsem se rozhodl
dělat limonády, které jsou pouze
pasterovány teplem a chemické
konzervanty ve své limonádě nikdy
používat nebudu. Je to sice dražší
a náročnější na výrobu, ale věřím,
že to má smysl.“ vysvětluje. První
limonády dělal pomalu na koleni, a
v tomto období ho také přepadaly
myšlenky, jestli se vydal správnou
cestou, jestli to všechno ustojí.
„Můj mozek byl zvyklý na jistotu
korporátu, kde vám vlastně všechno
dají…výměnou za svobodu. A té jsem
se už nechtěl vzdát. Pracoval jsem
tak 16 hodin denně, abych to nějak
ustál a nemusel se vracet. Navíc mě
opustila přítelkyně, a tak jsem byl na
všechno úplně sám,“ přiznal Vladík.
Pomohli mu ale kamarádi, se kterými
dával dohromady první receptury…
Tereza pomohla s mateřídouškovým
tonikem. Jarda Janoušek si vzpomněl
na citronový tymián, který se
přimíchal k bezovému květu. A
pomoci neodmítl ani dlouholetý
kamarád Martin Žufánek, bylinkář,
který stojí za ginem OMG. Právě
k míchání s tímto ginem vznikl
druhý Bohemsca tonik s originální
kombinací lipového květu a bazalky.
Vzniklo tak spojení ryze moravského

ginu a toniku Bohemsca.
Bohemsca tak přečkala kritický
první rok. Podařilo se najít
spolehlivou výrobnu sirupů na jižní
Moravě a stáčírnu v Rakousku, kde
svoje limonády pasteruje a finalizuje.
Cola jdoucí proti proudu
„Vyrábět colu byl ze začátku jen
sen. Ale pořád tam bylo to nutkání,
jakási dětinská zvědavost, které vám
nedá spát. Pořád o tom přemýšlíte
a čekáte, až přijde ta chvíle, impuls,
který vás tak trošku dokopne.“ U něj
to byly 2 věci – jednak zdravotní stav
jednoho z jeho kamarádů, který za
život vypil tolik klasické coly, že pak
za výměnu zubů zkažených kyselinou
fosforečnou dal majlant. A druhým
důvodem byla majitelka a provozní
v jednom, která mu řekla, že pokud
by uměl udělat kvalitní colu, tak by ji
ve svém bistru preferovala raději než
od korporace. Začal proto postupně
studovat historii tohoto nápoje, staré
receptury, dopisovat si s lidmi se
zkušenostmi z oboru. Po měsících
testovaní, ochutnávaní a dotazování
na názory lidí, vymyslel složení, které
se hravě bez kyseliny fosforečné
obejde a ve kterém se snoubí chutě
jedenácti bylin, ovoce, koření a
pravého kolového ořechu a hlavně,
které lidem chutná. A tak vnikla
vlajková loď, která vyplula koncem
léta 2018 ke svým zákazníkům.
Bez plánu a hravě
Zkušenost s výrobou coly ho
přesvědčila o tom, že ho práce na
volné noze baví více než ve firmě,
kde se o práci spíš mluví nebo plánují
vzdušné zámky. „Neříkám, že teď je
všechno je super…nemáte kapitál,
nemáte čas na nic jiného, ale můžete
dělat věci, které vás baví a které
oceňují naši odběratelé,“ říká Vladík,
který celou firmu táhne sám.
Bohémství v každém z nás
Limonády Bohemsca nepřicházejí
jen s dobrou chutí a kvalitním
složením, ale také s určitým
posláním. Limonády nejsou jen pro
Bohémy, ale pro všechny, neboť
bohémství je v každém z nás, ať už
více, či méně viditelné. Limonády,
které chtějí poukázat na současný
svět, ve kterém zbytečně máme
masky, a bojíme se být sami sebou.
Proto mají taky limonády ve znaku
sovu a zajíce. Spojení české chytrosti
a důvtipu. A ne ustrašenosti a
studu za své pravé já. Především v
dnešní době sociálních sítí, umělých
životů, je dobré si tyto hodnoty
připomenout.
Nejnověji můžete ochutnat
kombinaci bio maliny s mátou a bio
colu, která je v prodeji od dubna.
Alžběta Bublanová
Tereza Bartošková

Novinky z Paseky
Probudím se na Šibuji: Objev roku Magnesia Litera 2019

Pozoruhodný románový debut
mladé japanoložky Anny Cimyo
hledání cesty k jiné kultuře, o
nejednoznačnosti reálného světa a o
ošemetnosti splněného snu.
Kniha v sobě snoubí žánry
vztahového příběhu, univerzitního

románu a svým způsobem i
cestopisu. Autorka střídá domácí
univerzitní prostředí s prostorem
Japonska, dva životy jedné postavy –
sedmnáctileté Jany, která se ocitne
uzavřená v magickém kruhu rušné
čtvrti Šibuja, a jejího staršího já, které

studuje japanologii v Praze a pracuje
na překladu povídky donedávna
zapomenutého spisovatele Kawašity,
který bude mít na vývoj příběhu větší
vliv, než by Jany čekaly. Přečtěte si na
webu nakladatelství ukázku a třeba
vás kniha zaujme.

Trny v čase

Lolita v novém kabátku
Kdo by neznal výstřední zpověď Humberta Humberta
o jeho zničující erotické posedlosti mladou dívkou,
„nymfičkou“, Dolores. Tento román se ve světě i u
nás stal klasikou. I čtvrté vydání v Pasece je dokladem
toho, že Lolita nestárne. Dokonce si můžete vybrat
hned ze čtyř různých obálek.

Cílovníci

ovázáni Zlatou stuhou?
Skvělá kombinace textu a obrazu, oživlá
česká historie,to je kniha Cílovníci, která je
určená pro děti a mládež.
Autorka a scénáristka Eva Papoušková a
ilustrátorka Galina Miklínová stvořily příběh
desetiletého Záviše, chlapce „zdivočelého
válkou“, který zažívá nejedno dobrodružství
na Koleji Jiřího z Poděbrad, kam byl poslán,

Co nového si přečíst?
Doporučujeme Trny v
čase. O tuto knihu by
měli zavadit především
ti, kdo se v dětství s
chutí ztratili v Sofiině
světě a záhady je
nepřestaly lákat ani
v dospělém věku,
fanoušci „Greenovek“
šmrncnutí čtenáři
románů Dana Browna.
Jan Tomeš přichystal
literární výlet po
myšlenkových
proudech a také ukázal,
že mileniálové nemají v
hlavě jen avokádo.
aby se duševně zocelil. Závišův příběh má
oporu v reálných událostech a životních
osudech mnoha významných osobností,
které se podílely na rozvoji a zviditelnění
české kultury (např. Václav Havel).
Kniha byla nominována na Výroční cenu
Zlatá stuha.
Tyto a další novinky naleznete na
internetových stránkách www.paseka.cz.
Autor: Tereza Bartošková
Foto: archiv Nakladatelství Paseka
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mamART:

skupina tvořících matek

Husitské zbraně - Eliška Šimanová

Sešly se na jednom žižkovském
dětském hřišti, hodily řeč a zjistily,
že kromě dětí je spojuje kreativita.
Tvůrčí maminky využily dobu na
mateřské, kdy se tvoří nejlépe
(nikdo neví, proč tomu tak je, když
nestíháte ani spát). Najednou se
vám v mozku začnou otevírat centra
tvořivosti a kreativity. Tak jako
Martině, Štěpánce a Elišce, které
založily seskupení mamART.
Tvůrčí trio působí od roku 2012
a za tu dobu má na kontě několik
výstav, například v Dobré trafice
na pražském Újezdě či v Cafe Sicily.
„Výstavy k nám chodí tak nějak
živelně z různých stran. Někdy
se snažíme my, někdy nás někdo
osloví,“ prozradila zetmARTina.
Zpočátku tyto tvořivé ženy chtěly
svému okolí ukázat, že v hlavě nenosí
jen návody, jak rychle uspat dítě, co
s dudlíkem, který spadl na zem, a
kolikrát za den vyměnit plenu. Ale
s postupem času zjistily, že mají
stále nové nápady na tvorbu. Jak
samy říkají, jsou dost impulzivní.
Nenapadlo by je, že budou fungovat
tak dlouho.
Na svém webu nabízí členství i
dalším umělkyním, podmínkou
přijetí je mateřství a volná tvorba.

Eliška Šimanová

Tvoří v symbolech,
obrazech, kompozicích
a vrstvách. I Eliška ráda
využívá staré nepotřebné
věci, které se stanou
součástí její malby.
Například obraz s názvem
HUSITSKÉ ZBRANĚ je
malován olejovými barvami
na zrezavělé kousky plechu,
které svojí nerovností
připomínají „pomačkané“
husitské zbraně z expozic
muzeí.
„Právě ten zrezlý plech má
v sobě destrukci i krásu a
trvalost,“ říká.

Štěpánka
Burešová

Pár otázek pro zetmARTinu:

Jak dlouho maluješ jeden obraz?
volnosti prostoru mě vždy přepadne silná touha přenést
vše na plátno. Nejspíš to souvisí se svobodou, kterou tam
Nejdéle mi trvá příprava. Nápad a vizi jeho provedení v
cítím.
sobě postupně zpracovávám třeba i rok než mi to v hlavě
celé doklapne. Námět si často nafotím. Včetně postav.
Samotná malba je jen taková třešnička na závěr.
Musí to být potom těžké dát takový obraz z ruky, že?
Trvalo mi dlouho, než jsem k tomu dospěla. Ale není
to tak hrozné. Obraz mi zůstává v hlavě. Fyzicky ho
nepotřebuji. Jeho tvořením se očišťuji, je to proces, a ten
je pro mě důležitý.
Po mateřské jsi nastoupila do práce, takže teď zažíváš
celkem náročný kolotoč „práce, domácnost, dítě“. Kdy
stíháš tvořit?
Tvořit musím. Je to pro mě nutnost. Uspořádala jsem
si vše okolo tak, abych měla na malování čas. A moji
nejbližší mi k tomu dávají dost prostoru. Ale jednou se
mi stalo, že jsem to měla v hlavě už vymyšlené, ale na
malování nebyl čas. Já z toho byla úplně vyřízená, chtěla
jsem tvořit, ale nemohla jsem.Na to jsem si zlomila nohu
a obraz namalovala. Asi zasáhl vesmír.
Přemýšlela jsi, že by ses stala umělcem na volné noze?
Ano, často. Ale potřebuji být v tvorbě svobodná, nechci
pracovat na zakázku. Všechno ostatní je systematické,
jen ta tvorba je pro mě anarchie. Navíc mám dobrou práci,
kde pomáhám jiným lidem. A to mě nabíjí.
Fotíš nejen portréty, ale i přírodu, a ještě raději
ji maluješ. Inspirují tě zejména místa, kde se cítíš
příjemně, která s tebou vnitřně pohnou. Jaká místa to
například jsou?
Miluji sever. Nevím, kde se to vzalo. Ačkoli vypadám
Adam@Eve 2000 (75 x 79 cm)
jako jižanka, tak na severu se cítím jako doma. Je to
tamní přírodou, atmosférou, kulturou. Díky onu kouzlu a
Matrix love - zetmARTina
Strana 8

Město - 50x70 cm, akryl, luminiscenční barvy
a počítačové paměti na plátně, 2019
Štěpánka Burešová

zetmARTina
Fotografuje a maluje, inspiraci
čerpá zejména z cest a z
magických míst, kde je jen
příroda a klid.
Ve fotografii se zabývá
portrétem.
Její dosavadní tvorbu můžete
vidět na:
www.zetmartina.com

a více informací o seskupení
mamART naleznete na
mamart.cz

Věnuje se malbě, kresbě a
počítačové grafice. Při tvorbě
je mnohostranná, zabývá se
také tvůrčím psaní a hraje na
hudební nástroje.
Její kresby jsou netradiční,
ráda zkouší něco nového
a obrazy s oblibou vytváří
ze starých věcí, zrezivělých
hřebíků či drobného
harampádí.
Její výtvory jsou ke zhlédnutí
na
www.fler.cz/estefunny
a
stepaburesart.webnode.cz/
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Veronika C. Griga: Houpačka

Panorama za oknem. Nádherný
výhled. Švédský stůl. Její dvě
cvrlikající děti. Unavenírodiče. Už
mají sbaleno. Zbývá si dát ranní kávu
a čaj a dát sbohem kopcům a potůčku.
Za tři hodiny budou zpátky v Praze.
Proč vlastně vybrala na tyhle dva dny
tenhle kraj?
Lesy. Louky. Studánka. Potok.
Všechno to vonělo létem. I ona.
Modelka. 177 cm, 54 kg. Míry tak
zhruba 90 – 60 – 90. Šestnáct let na
jejím štíhlém krku. Velké množství
vlhkých polibků na něm, uších i v
ústech. Celé dny i noci. Poslední noc
na chatičce (tak chatě Filip říkal)
se to stalo. Zdrobněliny používal
rád. Nejčastěji říkal slovo pohůdka.
Užívej pohůdku v městečku, psal jí
třeba z Paříže. Jeho ironie. Věděl,
že jí městečko nic neříká. Jeden
den jako druhý. Každé ráno ty samé
tváře, to samé oblečení, ten samý
vzduch ve škole… Ale co si to vlastně
malovala za živůtek? Tak třeba
kávičku. Jeden den na Eiffelovce,
druhý na MontMartru, třetí v La
Defence. Potkávat cizince, naklánět
se a hltat jejich cizokrajnou vůni.
Vídat se na ohromných plakátech
ve členitém metru opravdového
velkoměsta. Manekýnka s velkým M.
Bolest, trochu krve na prostěradle
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a zatuchlost chajdy. Vlastně se jí
na celé noci nejvíc líbilo ráno. Vzali
prostěradlo a hodili ho do potoka,
aby ho nenašli příbuzní. Pomalu
odplouvalo a svítalo. Z naivní
holčičky se proměnila v zasněnou
slečnu.
Chtěla vyrazit s dětmi na výlet. Tak
vybrala tuhle vesničku. Nedaleko
ní byla na pasece TA chata. Tyhle
končiny na ni vyskočily na slevovém
portálu a měla jasno. A sama to
prostě nedá. Tak řekla rodičům a ti na
to kupodivu kývli.
„Mami, měla by sis najít muže a
přestěhovat se od babičky a dědy.
Jsi jako teta Anna.“ Promluví v
autě sedmiletá dcerka. Vybaví si
šedesátiletou prošedivělou tetu Annu
ve svém pokojíku. Neměnná bytost a
panna, která je jako nepřesaditelná
rostlina. Dloubne jí u srdce.
„Měla bys žít jinak a jinde. Né u
rodičů jako Anna. “ Dodá syn. Zabolí
ji to podruhé.
Dělá to přece pro ně! To, že se
netahá s kde kým! Sedí napasovaná
mezi dětmi vzadu na sedačce. Mlčí a
bojí se. Má strach ze svý houpačky. Že
přijde vlna mánie nebo deprese. Že
z ní spadne. Pracně získanástabilita
zmizí jako když foukne do pírka na

dlani. Mlčí a zavře oči. V duchu se
probírá kluky, s kterými chodila,
muži, s kterými se milovala, pracemi,
které dělala, projde si okamžik
maturity, promoce, těhotenství,
porody… chvíle štěstí…. Naskakují
i tehdejší pocity šílenství, když u
ní po porodech vypukla psychóza.
Dusí v sobě slzy. Je jí líto sebe a
svého okolí. Pak zahlédne z auta
ONU chatu. Během pobytu se k ní
radšinepřiblížila. Nakonec neměla
odvahu. Co kdyby… Kila navíc a
zobání antipsychotik není moc sexy.
Pár vteřin kouká fascinovaně na
chatu a pokuřující postavu před ní.
„To byl Filip!“ Vykřikne.
Hned zalituje svých slov.
„Kdo?!?“ Otočí se k ní obě děti
„Její první láska!“ Řeknou rodiče
současně. Cukají jim koutky.
„Tys měla ještě někoho jinýho
než tatínka?“ Zeptá se vykuleně její
holčička.
„To čumim!“ Přisadí si vykolejený
syn.
Rodina se rozesměje.
„Nestavíme se někde na pumpě na
kafe a limču?“ Obejme a opusinkuje
děti. Vesnice končí. Za chvíli jsou na
dálnici.

Tereza Bartošková: Rudá

Žhnoucí rudá. Je možné pálit
krev? Je to jiné, než se pokoušet
zapálit vodu? Jak zvláštní myšlenky
jí kolovaly v hlavě, zatímco se
nechávala hypnotizovat plápolajícím
plamenem svíčky, který se odrážel od
čmouhatého skla. Poloprázdná (nebo
poloplná?) sklenička stála kousek od
její ruky, jež se po ní každou chvíli
natahovala, aby dopomohla dostat
se rudé tekutině do úst. S nechutí
si olízla spodní ret. Moc trpké. Moc
silné. Silnější než ona. Červené víno
moc v lásce neměla. Ale musela se
teď spokojit s tím, co bylo k dispozici.
Jako celý život. Nebo nemusela?
Stejně už je to jedno.
Křeč ve svalech se uvolňovala.
Mátožný pocit nastupoval. Žaludek
se probudil k životu a dával najevo
nesouhlas. Oběd se stal její poslední

večeří. Lasagne z polotovaru, které
nedojedla. Vždy byla spíš šetřivá. Proč
by si dávala něco extra, když se jí v
poslední době jídlo na jazyku měnilo
v prach. Čerstvá křupavá bageta by se
jí v ústech jevila jako oschlý rohlík.
I jejím chuťovým pohárkům to bylo
jedno.
Napsala nespočet zpráv, které
neodeslala. Mohla se vybrečet,
vyřvat, dát najevo vděk i nenávist.
Proč by to ale někomu posílala.
Byla obklopena lidmi v maskách. A
těm upřímným by leda tak ublížila.
Stejnak byla většině ukradená. Potom
to bude jedno.
Motala se jí hlava a měla mžitky
před očima. Již nedokázala pozřít
ani kapku toho odporného moku.
Alkohol se mísil s rozpouštějícími

se prášky a dostával se do jejího
krevního oběhu. Cítila, jak působí
na cévní systém. Jak ho tráví. Nervy
ochabují. Zvedla se z křesla. Stálo
jí to mnoho úsilí. Na okamžik se jí
zatmělo před očima a kolena se jí
podlomila. Z čela si setřela čůrek
potu. Opřela se o vypolstrovanou
hranu sedačky a z posledních sil se
vyhoupla na nohy. Přešla šíři obýváku
a odšoupla skleněné dveře, na nichž
zanechala stopu od rudé rtěnky,
jak do nich lehce narazila. Vyšla
na balkón a nasála vzduch, který ji
škrábal v krku. Zima se přehoupla
do své druhé poloviny. Lehla si na
lehátko. Skleničku upustila na zem.
Střepy se rozlétly všude kolem a
ulehly do vinné kaluže, jako by se
topily v krvi. Bylo chladno. Mrzlo. A jí
to bylo jedno.

Alžběta
Bublanová:

letopočet

Občas se to mihne. Někde v
mozku, v nějakých vzpomínkách,
v myšlenkách. Mou rukou napsaný
letopočet. Rok 1994, 5, 6 atd. Až do
2000. Pak už nic. Pak už je to nuda.
Pak už jsem byla moc dospělá. Ale
třeba rok 1996. Dvanáct let to ještě
šlo. Takže najednou z ničeho nic na
mě dýchne vzpomínka na horní okraj
stránky vpravo, kde je napsáno dost
kostrbatě 1996. Dýchne na mě jako
když z mraku lehce ukápne. Malinká
kapka, ve které se lehce mihne pravý
okraj stránky červeného linkovaného
sešitu. Nic víc. Ale i tento obrázek
dává tušit, co je na stránce dál.
Zápisky, které nejdou moc přečíst.
Zápisky, ve kterých jsou skryty
sny a obavy. Které jsem četla před
spaním a říkala si, že jednou, až budu
dospělá, bude něco…něco velkého.
Ale zatím jsem cítila obavy. Z toho,
co vlastně bude zítra. A ani jedno
jsem nedokázala pojmenovat. Až tak
moc to bylo autentické, že to nemělo
ani jméno. Že to nepotřebovalo
jméno. Že to nepotřebovalo žádné
sdílení. Jen moje. Kdesi uvnitř.
Opravdové natolik, že to tam, někde
v minulosti, stále je. A to ostatní, co
přichází, co už se pojmenovalo, co už
je hmatatelné a tisíckrát opakované,
tak to vše tyhle vzpomínky válcuje.
Všechny ty dospělácké události,
všechny ty pocity, které byly řečeny a
všechny obavy, které byly od někoho
vyslyšeny.
Občas se to mihne. Cítím to, jako
by to dlouho nebylo, a najednou
se to vrátilo. Jako by tohle bylo to
opravdové, bylo to, co opravdu jsem.
Ale pak přijde zase ono dospělácké já,
které se už tolikrát změnilo a malinká
kapka znova dopadne na dno, kde
zmizí.
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Božská Lahvice:

kavárna, kde se čte, a knihkupectví, kde se pije

K zakoupené knize nabízí kávu zdarma
Od dob monarchie a první republiky
se v kavárnách scházeli spisovatelé
a básníci. Hovořili o umění a své
tvorbě, četli. U toho kouřili, pili kávu
či něco ostřejšího. Na Vinohradech,
které jsou kavárenským rájem,
najdete i podniky, které jsou
přímo určeny k tomu, aby se v nich
setkávaly umělecky založené duše.
Místa se specifickou atmosférou,
s policemi plnými knih, kde se
prostorem linou hlasy autorské.
K takovým místům patří i Božská
Lahvice.
Literární kavárna, vinárna,
knihkupectví s vybranou literaturou

– to je Božská Lahvice. Podnik, se
kterým se pojí specifický časoprostor
– když zde sedíte, přijde vám, jako
by čas plynul pomaleji. Listujete
stránkami knihy (ať už zdejší nebo
vlastní), pomalu usrkáváte kávu nebo
na jazyku převalujete kapku vína a u
toho posloucháte autorské čtení.
Krom jednorázových akcí zde
opakovaně probíhá Pomáháme
poezií – jedná se o sérii poetických
večerů, na kterých může přednášet
každý, většinou se účastnímladí
začínající autoři, jejichž básnické
výstupy bývají doplněny o jednoho
hudebníka. Vstupné je doprovodné

19. 6. se v rámci tohoto projektu
koná již 20. poetický večer.

a výtěžek putuje na podporu
neziskové organizace FOSA o.p.s.
(organizace, která usiluje o začlenění
lidí se znevýhodněním, zejména v
důsledku zdravotního postižení, do
společnosti). Pokud píšete do šuplíku
a rádi byste se svou tvorbou vyšli
na světlo, kontaktujte pořadatele.
Dostanete svou čtvrthodinku slávy.
Nebo si jen přijďte poslechnout
současnou básnickou generaci a
odpočinout si u skleničky dobrého
vína. Třeba získáte i nové známé.
Autor: Tereza Bartošková
Foto: archiv Božské Lahvice

Italská 13, Praha 2
Po-pá: 9-22 hod., so: 15-22 hod.

Co se děje
Mimina jsou zpět

Na Žižkovskou věž se
vrátila mimina od sochaře
Davida Černého. Nejde ale
o ty samé sochy, tyto mají
bezpečnostní ukotvení.
Před dvěma lety byly
sundány. Původně bylo v
plánu jim udělat jen novější
nátěr a zkontrolovat je,
nakonec se ale vyrobila
mimča úplně nová. Plastiky
budou na věži dalších
dvacet let.

Asie vzdálená a blízká
23. května k nám na náměstí Jiřího z Poděbrad přijede
Asie v rámci jednodenního festivalu Asie vzdálená a
blízká. Čeká nás přehlídka orientálních tanců, zpěvy,
bojové umění a spousta netradičních dobrot.

Merkádo rozproudí Jiřák

Dva poslední květnové dny se Jiřák promění
v Latinskou Ameriku. Festival Merkádo
nabídne to nejlepší z jižní Ameriky. Přijďte

si zatancovat, ochutnat exotické ovoce a
další pokrmy typické pro latinskou Ameriku.
Tématem tentokrát bude rituál smrti.

Část vily
bratří Čapků
čeká oprava

Není se čemu divit, že si Božskou Lahvici
vybrala pro křest své knihy Odraz ode dna
i naše šéfredaktorka Alžběta Bublanová.
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Pravou polovinu vily bratří Čapků bude
město rekonstruovat. Jde o tu část, která
patřila Karlovi Čapkovi a kterou městská
část Prahy 10 v roce 2013 odkoupila. Po
opravách bude zpřístupněna veřejnosti,
ale nečekejte klasické muzeum. V plánu
je co největší autentičnost, aby měli
návštěvníci pocit, že si Karel Čapek od
psaní jen odskočil. Opravy by měly skončit
do dvou let. Druhá část vily zůstává ve
vlastnictví potomků Josefa Čapka.

TuttoItaliano
Přesně v polovině června, tedy 15.6.,
se můžete těšit na italský festival
TuttoItaliano. Kde jinde než na Jiřáku.
Nasajte tu správnou italskou atmosféru
a nenechte si ujít italské speciality, pití a
hudbu.
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Tak už
taky
chodím
na
„kruháč“
Nikdy jsem u žádného sportu
nevydržela delší čas. Zkoušela jsem
různé druhy aerobiku, kolečkové
brusle, pilates i jógu. Je pravda, že
v mladším věku moje sportovní
pokusy úzce souvisely s touhou
vypadat dobře, tedy být štíhlá a
mít pevné tělo, to chce asi každá.
A s věkem se to sice nemění, ale
rozšiřuje o další důvod, a sice zůstat
alespoň trochu zdravá.
A je tomu tak třičtvrtě roku, co mi
začaly problémy se zády. A tak jsem
po nějakém čase šla k doktorovi. A
svlíkla se před ním. A on mi povídá,
že není divu, že mě bolí záda, protože
mám ochablé svalstvo. Namítla jsem,
že občas cvičím pilates, ale on trval
na svém. Tedy na tom, že na mém
těle je vidět, že nesportuji. Odhodila
jsem tedy stranou uraženou pýchu a
zeptala se, co bych tedy měla dělat.
A říkala si, s kterým novodobým a
trendy sportem se vytasí. Bylo mi
řečeno, že stará dobrá posilovna
docela postačí. Konkrétně kruhový
trénink by byl pro mě ideální.

Výhody kruháče na strojích
pro ženy:

- můžu přijít kdy chci, kromě speciálek není potřeba rezervace
- vím, co mám cvičit. Půlminutky na
každém stroji stačí a hned jak zazní
gong se přesunu na další stanoviště
- předvybrané stroje s adekvátní
zátěží a bez mužů

Bez chlapů a zdravě
Přestala jsem tedy chodit na pilates,
kde jsem podle mého názoru stejně
blbě dýchala a nedokázala se uvolnit
natolik, aby to s mými zády nějak
hnulo, a zapátrala jsem na internetu,
kde je nejbližší posilovna s kruhovým
tréninkem. A ejhle, aura, kousek od
Jiřáku, ve Slavíkově 15. Zamířila jsem
tedy tam, a hned se mě ujala trenérka
Aneta, která prošla celým mým
tréninkem, zdarma, a s nabídkou, že
až přijdu příště, klidně mi ty cviky
ukáže zase. Řekla jsem jí na začátku,
že můj problém jsou záda. Ujistila mě,
že většina klientek sem chodí proto,
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Pobočka Korunní
Korunní 2160/68, Praha 10
tel.: 770 130 218

KVĚTNOVÉ AKCE V KNIHOVNĚ KORUNNÍ
Není-li uvedeno jinak, vstup na všechny akce zdarma

Autorka článku: Alžběta Bublanová
že má zdravotní potíže: „V klasické
posilovně si cvičíte buď sami, takže
si můžete ještě více ublížit, nebo
si platíte drahého trenéra. Tady je
k dispozici trenérka pro všechny
a už při prvním vstupu se ptám,
co sem klientku zatáhlo, a podle
toho nastavíme náročnost cvičení.
Zdravotní problémy bývají jedním z
častých důvodů.“ No a když už je řeč
o těch klientkách, a nikoliv klientech,
tak bych mohla ještě prozradit, že na
cvičení sem mají muži vstup zakázán.
To jsem ocenila pokaždé, když jsem
si sedla na jakýkoli stroj, a nemusela,
jako v klasické posilovně, snižovat
závaží.
Půl minuty se zátěži. To dám
Ale abychom se vrátili k tomu, jak
můj kruhový trénink probíhal. Na
každém stroji jsem půl minuty, pak
se ozve gong a vymění se stanoviště.
Mezi jednotlivými stroji dělám
kardiovaskulární cviky, tedy nějaké
poskoky, taky cvičení na bosu nebo
rotačním disku. Efektivní cvičení,
které nesedře z kůže. Takže tohle
jsem přesně potřebovala. Rovnou
jsem si koupila roční členství s tím,
že můžu přijít kdykoli, na jak dlouho
chci a ještě využít tzv. speciálek,
tedy cvičení podle trenérky ve více
klientkách.

Problémové partie?
Já tedy zatím vystačím s klasickým
kruhovým tréninkem, ale jestli se
někdy hecnu, dám si BetterBelly. To
si tak hodinu jedete na trenažéru,
a ještě vám trenérka zabalí břicho
do speciální folie a do pásu, kde se
vytvoří teplo až 55 stupňů. Opravdu
efektivní spalování tuků na bříšku.
Ale na co se vrhnu co nejdříve, je
Rolletic. To je klasický masážní
stroj, který nejen formuje postavu
a zbavuje tuků, ale ještě vám udělá
takový ten blažený výraz v obličeji.
Parta pro holky z Jiřáku
Takže poctivě chodím na kruhový
trénink a všimla jsem si jedné
věci, vídávám stále ty samé tváře.
„Fungujeme na bázi klubu pro
členky. Podporujeme týmové cvičení
a akce pro kamarádky, organizujeme
akce i mimo fitko,“ svěřila se Aneta.
A klubovost znamená taky to, že mají
strop, kdy ještě můžou přibírat. Takže
koho bolí záda, nebo chce konečně
zhubnout do plavek, a je tedy žena,
tak doufám, že se s ní brzy potkám.

každý
čtvrtek
16:00

POHÁDKY Z OSLÍKOVY PŘIHRÁDKY
Čtení pohádek a příběhů s malou výtvarnou dílnou.

4. 5.
10:00

LÁ VEM A HISTÓRIA! / A TEĎ PŘIJDE POHÁDKA
Setkání plné pohádek, písniček a říkanek v portugalštině vede dobrovolnice Michele Pechlof
z Brazílie. Přiveďte svou rodinu a pojďte si číst pohádky!

10. 5.
17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY JANY PROSKOVCOVÉ
Zveme vás na vernisáž výstavy obrazů krajin Jany Proskovcové, členky Sdružení výtvarníků ČR.

od 13. 5.
každý den

HRAJEME SI S PEPINOU
Hrdinové nové knižní série Michaely Krýslové a ilustrátorky Jany Chroustové JÁ SE Z TOHO
PICNU na vás čekají v knihovně Korunní s řadou zábavných úkolů. Přijďte si zkusit obrátit
palačinku na pánvi vyhozením do vzduchu nebo vyluštit originální obrázkovou křížovku.
Těšíme se na vás! Akce probíhá: v provozní době knihovny od 13. května do 29. června 2019

13. 5.
17:00

SCRABBLE
Aktivní členové České asociace Scrabble vás zasvětí do tajů a strategie deskové hry Scrabble.

14. 5.
17:00

STORYTELLING NA KORUNNÍ
Předčítání anglických obrázkových knížek pro děti, které se učí anglicky.
Čtení se koná v rámci projektu Storybridge a je vhodné i pro úplné začátečníky.

22. 5.
17:00

ORIGAMI DÍLNA
Máte šikovné ruce? Jste kreativní? Přijďte si s námi vyzkoušet skládání originálních origami.

24. 5.
10:00

ŘÍKÁNKY A HÝBÁNKY
Zážitkový program pro děti ve věku 2–4 roky, ve kterém děti aktivně vstoupí do světa
jednoduchých říkadel, písniček a pohádek. Upozorňujeme na omezenou kapacitu programu
a v případě zájmu doporučujeme rezervaci na tel. 770 130 218.

27. 5.
17:00

SCRABBLE
Aktivní členové České asociace Scrabble vás zasvětí do tajů a strategie deskové hry Scrabble.

Počet míst je omezen. Čtenáři s platným čtenářským průkazem mají přednost.
Změna programu vyhrazena.

Nedělejte při prodeji nemovitosti stejné chyby
jako ostatní. Na co dát pozor?
Stáhněte si ZDARMA e-book
z webových stránek a zjistíte to.
Dále na stránkách
najdete články o bydlení,
jak nakupovat nemovitosti,
rady a tipy jak prodat lépe, rychleji a za více.
Poukázka

Ocenění nemovitosti
ZDARMA
Dle skutečných prodejních cen z katastru

VOLEJTE 608 272 378

tel.: 608 272 378
jiri.kuna@bidli.cz
Vše na webu: jiri.kuna.cz

Chcete to taky zkusit?

První lekce kruháče nebo BetterBelly
je samozřejmě zdarma na vyzkoušení. Domluvte si trénink nebo se rovnou zastavte.

Aura Fit Lady Club
Slavíkova 15
www.aurafit.cz
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