


Léto a Itálie, téma spojené s tímto číslem. Nemusíte 
ale jezdit na jih, italského máme poblíž Jiřáku docela 
dost. Kavárna Casa Nostra, která zde funguje přes 
sedm let a je tedy jedním z mála podniků, které stály 
na počátku rozvoje Jiřáku, je italská až do morku kostí. 
O kousek dál, ve Slavíkově ulici, nedávno otevřeli nový 
vinný bar La Suite, respektive ho otevřel Ital, a tak není 
o italská vína nouze. 

Ale vraťme se k létu, ke kterému patří odpočinek. V 
dnešní hektické době, kdy jsme přehlceni technologiemi, 
není nic příjemnějšího, než vypnout počítač a otevřít si 
klasickou tištěnou knihu, si můžete osahat, očichat a 
sdílet jen tak, že ji někomu půjčíte, bez kliknutí myší. O 
tom, jak je důležité číst a psát knihy místo prchlivého 
sdílení našich pocitů na sociálních sítí, je úvaha od 
Dominiky Vodrážkové. V poetickém okénku najdete 
povídky od naší stálice Veroniky C. Grigy a Quida MC. 

A nejlépe se čte někde na dece v parku. Tipy, kde si 
udělat fajn piknik, pro vás sepsala Tereza Bartošková.

Dále se dočtete, jak se ten náš Jiřák před léty měnil. Je 
paráda se takhle, obzvlášť v létě, procházet po náměstí 

a v každé kavárně si něco dát. A jak k této změně došlo? 
Sešla jsem se s majitelem dvou rohových domů přímo na 
náměstí, které před časem prošly rekonstrukcí a v jejich 
přízemí vyrostly malé podniky.

Věděli jste, že Jára Cimrman má svůj stůl? Najdete ho 
v žižkovské restauraci SOU100. Jeho křtu se ujal herec 
Zdeněk Svěrák. Tak tam zajděte na pivo.

                  Hezké léto přeje šéfredaktorka Alžběta 
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ROBeRt VAnO:
Oči jsOu VašÍm ObjeKtiVem

Máme jedno společné, oba 
chodíme do kavárny Casa Nostra – 
fotograf světového formátu Robert 
Vano (71) tak dvakrát denně, v 
jedenáct dopoledne a pak ve tři. Na 
kávu. Alkohol nepije. Byly časy, kdy 
pil a hýřil, ale to nebylo tématem 
našeho rozhovoru. Mě více 
zajímalo, jaký je teď… a to člověk 
opravdu ukecaný, jeho odpovědi 
jsou takové mikro příběhy. Tvrdí, 
že může dělat celý život jen jedno, 
aby v tom mohl být dobrý, ale já 
s tím nesouhlasím. Podle mě by 
to byl bravurní vypravěč příběhů. 
Kdyby tak Vano napsal román… 
Někdo holt umí vyprávět, a je 
jedno, jestli používá objektiv 
nebo papír. A jaký je Robert dál? 
Moudrý, lišácký, milý a upřímně… 
roztomilý. 

Do jakých podniků kromě Casa 
Nostry chodíte?

Já už jsem tady byl všude, ale pořád 
mi tu něco chybí.

Nějaká restaurace?
Něco, kde by měli všechno. Tedy 

alkohol tam být nemusí. Ten nepiji.
A jak dlouho nepijete?
Od 35 let. 
Co vás k tomu vedlo?
Potřeboval jsem fungovat. Večer je 

alkohol sice dobrý, ale když vstáváte 

ve čtyři ráno, tak pak nevíte, kde a 
kdo jste.

Ale vy nepijete vůbec. Ani večer, 
kdy následující den nemusíte nic.

No, protože kdybych si dal v úterý, 
tak bych chtěl i ve středu. A navíc já 
jsem z toho unavený. A já potřebuji 
zůstat vitální.

A co děláte přes den?
Každý den mám něco, focení, 

workshopy… Ale teď zrušili 
workshop v Ostravě, tak mám volno, 
budu mít super den, něco upeču.

Pečete?
Ano, každý den vařím nebo peču.
A pro koho?
Pro mě, pro Vojtu (pozn. jeho 

asistent a model), někdy pro 
paní Macenauerovou, ředitelku 
FotoInstitutu. 

Čemu se jinak věnujete?
Fotkám. Nebo pracuji na nové 

knize o focení, a když nefotím, tak 
zvětšuji, rámuji, dělám výstavy nebo 
na ně chodím. Aktuálně se chystám 
na Helmuta Newtona na Kampu. Ale 
nic jiného nedělám, jen to, co se točí 
okolo fotografií. Pro někoho by to 
byla nuda, ale mě to pořád baví.

Připravujete se na své kurzy focení? 
Jak často je máte?

Každý víkend. Na různých místech. 

A nepřipravuji se, protože nevím, 
kdo přijde. Někdo s focením teprve 
začíná, někdo už fotí, jiný je digitální, 
další fotí na film. Nedá se na to 
připravit.  Vyvine se to podle toho, 
kdo tam je. Vždy se těším, jaké lidi 
potkám a jaké zkušenosti si vzájemně 
předáme.

Já učím tvůrčí psaní, ale bez 
přípravy bych to asi nezvládla. 

Až vám bude 70, tak to půjde, to už 
vám nebude nikdo odporovat. Navíc 
já mám vždy stejné téma – portrét, 
akty a zátiší. To, co neumím, bych 
neučil, například krajinu, západy 
slunce, mléčnou dráhu, focení pod 
vodou a nad vodou, architekturu, a já 
nevím co dál. 

A to jste si na začátku vybral, že 
budete dělat portréty?

Byla to náhoda. Agentura mě 
kdysi dávno jako asistenta poslala 
k fotografům, kteří fotili pro módní 
časopisy. Tam jsem se učil 15 let a 
pak jsem nemohl začít něco jiného. 
Kdyby mě poslala třeba k válečnému 
fotografovi, tak bych teď fotil války. 

Co je na portrétu nejdůležitější? 
Emoce.
Povídáte si s těmi, které fotíte?
Ne. Při jiných příležitostech jsem 

upovídaný, ale když fotím, tak mlčím. 
Ani jim neříkám, co mají dělat.

Kafe a cigára v kavárně Casa Nostra.

Robert Vano s věkem zraje. 

Kvůli tomu jsou nervózní. Já si to 
neuvědomuji, ale ptala se jedna 
maminka své holčiny, jaké bylo 
focení s panem Vanem, a ona, že 
neví, že celou dobu nic neřekl. Ale 
spolu s nervozitou jsou tam právě ty 
emoce. 

Jak probíhá reklamní focení? U 
toho emoce jsou? 

U reklamy ani ne. Tam je vše 
dopředu dáno. Dostanu předlohu, 
na můj foťák je napojený počítač, do 
kterého se dívá klient, a pokaždé, 
když cvaknu, tak se koukne a říká 
modelce, co má dělat. 

Takže po vás chtějí jen řemeslo?
Jo. Tak třeba přijedu na focení 

a klient řekne, že chce vše ostré, 
tak to navolím a mám ostré vše – 
od pinďoura až po měsíc. Ani se 
pomalu nemusím koukat do foťáku. 
Já cvakám, holky se převléknou, 
klient kontroluje, jestli to souhlasí s 
předlohou a koriguje modelku.

Proč to nenechají na vás?
Já bych to celé udělal rozmazané. 

A nic by se neprodalo, protože by to 
nebylo pořádně vidět.

Jo, to je vaše motto, že fotografie 
nemusí být ostrá.

To už říkal Leonardo a od té doby se 
nic nezměnilo. Prohlásil, že oči jsou 
okna do duše a že musí být ostré, 
ostatní ne. Však když se mi díváte 
do očí, tak vše ostatní ostře nevidíte. 
Stačí se jen dívat, oči jsou vaším 
objektivem.

Stejně pořád nechápu, že si vás 
najmou a nenechají vás pracovat tak, 
jak nejlépe umíte. 

Kreativní můžu být jen tehdy, když 
tvořím své fotky. Jinak se řídím podle 
klientů. Řeknou mi přesně, jak to 
chtějí. A já to buď vezmu, nebo ne… 
ale já to musím vzít. Kdybych věděl, 
že umřu zítra, tak bych nemusel, 
protože do zítřka bych našetřeno 
měl, ale když budu žít až do 120, tak 
musím pracovat. 

Ale vypadáte spokojeně. 
To je tou svobodou. Když jdu večer 

spát, tak nic nemám, nic neřeším. 
To už říkal Dalajláma, že jestli chcete 
mít problém, něco si kupte, tím to 
začíná. Koupíte deku, do které vám 
myš vyžere díru, tak musíte koupit 
kočku, aby chytila myš, pak musíte 
koupit krávu, aby dala mléko kočce, 
pak se musíte oženit, protože kdo by 
jinak dojil tu krávu a přijdete za deset 
let a tam je celý New York City, vy se 
tam klepete a lidi se ptají, co se stalo, 
a vy říkáte „no, koupil jsem si deku“. 
Můj kamarád má všechno, manželku, 
labradora, chatu, barák v Čechách, 
barák v New Yorku, Porsche, 
vnoučata, maminku, které je 94 a učí 
jógu, všechno má super, ale říkal mi, 
že když večer všichni odejdou spát, 
že mi stejně závidí, že jsem celý život 
dělal to, co mám rád.

Takže vám nic neschází?
Nic. Jen si přeji, abych zůstal zdravý. 

Abych neměl vysoký tlak (všichni 
kolem mě ho mají) a cukrovku. Abych 
se ráno probouzel s radostí z toho, 

že jsem zvládl vstát. To třeba u nás 
naproti paní nevstala, ve spánku 
zemřela.

Bojíte se smrti?
Bojím se spíše toho, že bych zemřel 

v nemocnici připojený k těm různým 
mašinkám. Že by mi dělali bypass, 
bojím se i injekcí nebo toho, že by 
mi uřízli nohu. Ale ze smrti strach 
nemám. Umře jen tělo, ne duše – to

se učí ve fyzice, že energie se neztrácí, 
jen mění formu. 

Věříte, že je něco po smrti?
Když mamina umírala v nemocnici, 

měla na stole obrázek Panny Marie, 
a to celý život nevěřila. A řekla mi, 
že kdyby dostala šanci být opět 
mladá, tak by chtěla být jehovistka, 
protože jedna paní tam zemřela jako 
Gladiátor, tak vznešeně. Chodily za 
ní děti a říkaly „maminko, zavři oči 
a netrap se, Pán Bůh na tebe čeká. 
Brzy se potkáme, milujeme tě,“ a 
ona oči zavřela, naposledy vydechla 
a odešla. Moje maminka pokračovala 
dál. Vyprávěla mi o jedné soudružce, 
která tam umírá už půl roku, ničemu 
nevěří a nemůže odejít, protože 
má strach, že pak nikam nepůjde. I 
Husák si dal povolat kněze, protože 
nemohl umřít. Jen si představte, že v 
nic nevěříte, že vás prostě zakopou, 
spálí, zavřou oponu a nic. 

                  Autor: Alžběta Bublanová
                  Foto: Zet Martina 

„Vždy se těším, 
jAké lidi 

pOtkám A jaké 
zkušenosti 
Si Vzájemně 

předáme.“
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Italské pokrmy, lahodné víno, 
pravá italská káva, domácí 
atmosféra, útulné prostředí. 
Kavárna Casa Nostra na náměstí 
Jiřího z Poděbrad má zvláštní auru, 
nechodí sem lidé jen na kus žvance 
nebo skleničku prosecca, ale táhne 
je sem něco víc. Kdo sem párkrát 
zavítá, všimne si těch samých 
tváří. Jsou už to takové stálice, co 
chodí denně, někdy i několikrát. 
Casa Nostra je útočiště, kde si dáte 
kávu nebo skleničku vína, než zase 
musíte běžet dál. Já jsem jedna z 
nich, a proto mě zajímalo, jak to v 
Case Nostře chodí. Vyzpovídala jsem 
majitele Martina Šustra právě ve 
chvíli, kdy pekl Cantuccini. 

Než se stal „Jiřák“ 
fenoménem 

Otevření si malého podniku s 
italskými produkty byl únik od 
vysoké gastronomie, protože sedm let 
dělal manažera takovým zařízením 
jako je restaurace Hodkovičky golf či 
restaurace Zbraslav golf. Manažeroval 
také středomořské restauraci, a to 
ho přivedlo na myšlenku mít vlastní 
podnik s italskými pokrmy. A tím to 
vše začalo. 

Otevřel si malou prodejnu na 
Suchdole. Chtěl to vyzkoušet, v té 
době ještě nebyly italské výrobky 
tolik v oblibě. Ukázalo se, že zájem 
o ně je, proto si troufl přímo na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. To ale ještě 
nebyl Jiřák takovým Jiřákem, jakým 
ho známe. „Prošel jsem tím rozvojem 
Jiřáku jako jeden z mála od začátku,“ 
říká Martin, který tady vyrůstal a 
stále tu žije.  

Na rozdíl od předchozí prodejny zde 
nejdříve vytvořil pár míst k tomu, aby 
si lidé, co si sem přijdou nakoupit, 

dali kafe či skleničku vína. Lidem 
se ale příjemné a domácí prostředí 
zalíbilo natolik, že musel vybudovat 
míst více. 

Sám si peče, sám si vaří
Hlavní myšlenkou podniku 

je ta, že si lidé mohou zároveň 
nakoupit k večeři a dát si kafe nebo 
víno. K posezení ale patří i něco 
k zakousnutí. V Casa Nostře ale 
nečekejte klasické pečivo. V nabídce 
jsou přímo tady pečené Grissini, které 
si majitel peče sám, a denně se sní 16 
plechů. A ty se hodí výborně k talíři 
plné Prosciutta, sýrů, šunky, salámů.  
Ochutnat musíte rozhodně domácí 
polévku a domů si nakupte těstoviny, 
pesta a omáčky. Vše italské.

S malým prostorem se holt 
musí čarovat 

Veškeré zboží, které ke svému 
podnikání potřebuje, si Martin dováží 
sám. Sám si dělá více věcí. Takže 
kromě toho, že Martin je výborný 
manažer, kavárník a kuchař, nedá 
vydělat ani řemeslníkům, a interiér 
si zařídil tak, jak chtěl, a hlavně 
svépomocí. „Jsem kreativní a baví 
mě manuálně něco vytvářet. Rád 

kombinuji více činností, potřebuji 
komunikaci se zákazníkem, ale pak 
si někam zalezu a vymýšlím, co bych 
vylepšil.“ 

Na interiéru si dal tak záležet a 
sem tam ho obnoví. Používá hodně 
dřevo, které si sám zpracovává a 
natírá. Například zeď za barem je 
vyhotovena z plovoucí podlahy. Půl 
roku sháněl venkovní barové stoly 
a židle, aby byly dostatečně vysoké 
a zároveň se daly dobře skládat a 
přenášet. Úprava vnitřních prostor 
byla nutná především v době, kdy 
narostl počet zákazníků. Ze šesti míst 
je tak k dispozici dvacet čtyři plus 
patnáct venku. A přitom stále musel 
pracovat s takovým prostorem, který 
má od začátku. Rozšiřovat už není 
kam. Před více než rokem totiž získal 
k dispozici ještě jednu místnost, kde 
vybudoval kuchyň. 

Návrat do dětství 
Aby vše šlapalo jako hodinky, 

věnuje podniku Martin spousty času. 
Vstává před šestou a do postele se 
dostane nejdříve po půlnoci. Martin 
má manželku a dvě děti a tak se snaží 
volné chvíle trávit s rodinou. Baterky 
si dobíjí adrenalinem. Skok z letadla, 
jízda na čtyřkolce nebo sjíždění 
Špičáku na kole jsou pro něj prostě 
takovou příjemnou kratochvílí. S 
podnikem mu pomáhá manželka 
Martina, a tak jde o rodinný podnik, 
kde je pohodová atmosféra znát. 
Připomíná to dětství, léto u babičky 
na chalupě nebo někde na dovolené. 
Casa Nostra je zajímavá také tím, že 
sem chodí lidé jen tak sólo, protože tu 
najdou vždy někoho, s kým si to kafe 
vypijí. Tohle místo spojuje lidi. 

       Alžběta Bublanová
       Foto: Lukáš Libánský

Tak tady se schovává před světem fakt dobře.

CaNtuCCiNi 
pOkud Si cHcete dOmA 

VyzkOušet upéCt OblÍbeNOu 
slaDKOu pOChOutKu, nA kteROu 
jSte zVyklí V cASA nOStře, mAR-
tin pROzRAdil Recept. nejlépe 

cAntuccini chutnají namáčené 
do Vína či káVy. 

CO buDete 
pOtřebOVat: 

• 2 Vejce
• 250g cukru krupice 
• 125g mandlí 
• 250g hladké mouky 
• ½ prášku do pečiVa 
• Bio citronoVá kůra 

„lidé Si mO-
HOu nakoupit 

k Večeři A 
záROVeň Si 

dát kafe neBo 
Víno.“

1. Vejce vyšleháme mixérem s cukrem a citronovou kůrou. 2. Přidáme mandle nebo ořechy, kypřící prášek a mouku.

3. Vyhněteme tuhé těsto.

4. Na plechu s pečícím papírem vyválíme 2 stejné válečky, 
které potřeme rozšlehanými žloutky a pečeme v přede-

hřáté troubě na 180 stupňů asi 25 minut..

5. Za tepla rozkrájíme a necháme vychladnout. A teď namočit do vína...

Majitel Martin Šustr mi prozradil, že 
má pořád nové a nové nápady, jak 

svou kavárnu vylepšovat.
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Slunce ve tváři, vůně posečené 
trávy a čerstvého křupavého pečiva, 
chuť šťavnatého ovoce na jazyku. 
Odpočinek na dece. Také jste se 
těšili, až v létě využijete hezkého 
počasí a budete trávit více času 
venku a to i v době, kdy je čas na 
něco k snědku? Co takhle si udělat 
piknik? 

Hodování venku na dece si oblíbily 
jak rodiny s dětmi, skupiny přátel, 
tak zamilované páry. Věděli jste, že 
propagátorkou pikniků bývala třeba 
Magdalena Dobromila Rettigová? 
Mohla pro tuto příležitost zkoušet 
nové recepty. Ať už jste piknikový 
„Masterchef“ a s přípravou jídla 
si vyhrajete, nebo si do krabičky 
nachystáte jeden sendvič a pár 
kousků ovoce, čas strávený venku 
si můžete užít. Hlavní je mít tu 
správnou společnost a vychytat 
počasí. 

I když doma nemáte žádné suroviny, 
nechce se vám nic připravovat, nebo 
jste se jen spontánně rozhodli, že 
si sednete do parku, vaše chuťové 
buňky nepřijdou zkrátka. Zastavte 
se na náměstí v Le Caveau nebo v 
Antonínově pekařství pro čerstvé 
pečivo, pokud vás honí mlsná, 
zamiřte do Donut Shopu – mějte 
na paměti, že zdejší donuty mizí 
rychle, tak si pro ně zajděte raději 
ráno. A rovnou si k nim objednejte 
kávu (nejlépe do vlastního kelímku). 
Máte-li chuť na něco exotičtějšího, 

doporučujeme třeba jarní závitky z 
Pho Vietnam Tuan & Lan nebo nějaké 
dobroty z vedlejšího Cafefinu – tady 
hrozí, že to nakonec spořádáte přímo 
na místě a na deku se půjdete už jen 
s plným břichem natáhnout. Určitě 
využijte času, kdy jsou na Jiřáku trhy, 
a nakupte si tam. 

Kdybyste si chtěli až na místě něco 
ugrilovat, na Vítkově a Parukářce 
najdete k tomu vyhrazená místa. 
Při návštěvě Parukářky si můžete 
pronajmout gril od místní hospůdky 

(celodenní pronájem je 500 Kč, 
dřevěné uhlí a grilovací náčiní si 
však musíte donést vlastní). Další 
možností je veřejné grilovací místo, 
kde grily fungují na principu kdo dřív 
přijde, ten griluje. Dbejte na to, že 
mimo vyznačená místa je rozdělávání 
ohně v parku přísně zakázáno. 

Došlo vám během času stráveného 
hraním karet (tip – vedle klasických 
karet vyzkoušejte např. Černé 
historky), dováděním s dětmi, 
běháním za frisbee a klábosením 
jídlo a ještě byste si něco dali, ale 
nechce se vám opouštět ideálně 
zabrané místo? Není problém. 
Využijte služeb bistra Doruky Drink 
– donáška funguje v jeho blízkém 
okolí. „Maminky s malými dětmi 
si často volají o kafe, sedí s nimi v 
parku, a než by sbalily deku se všemi 
hračkami, dítě posadily do kočárku, 
tak je chuť na latté přejde. Proto jim 
to usnadňujeme, stačí zavolat a já jim 
to kafe přinesu,“ vysvětluje majitel. 
Kromě drinku vám rádi doručí 
sendviče s domácí pomazánkou nebo 
polévku. 

Ve všech zmíněných parcích (vyjma 
Sadů Svatopluka Čecha) najdete WC 
a zdroj pitné vody, takže s příjmem 
tekutin by neměl být problém. 
Nezapomeňte si vzít věci jako lahev, 
vlhčené ubrousky popř. příbor. Užijte 
si čas v městské zeleni.  

 Zdroj fotografie: Pixabay 
 Autor: Tereza Bartošková

a Kam Dál
Vyrazit? 

• riegroVy SAdy 
• haVlíčkoVy SAdy 
• Sady sVatopluka 
   čecha 
• BezručoVy SAdy 
• parukářka 
• VítkoV
• heroldoVy SAdy 

la suite
míStO, kAm Se můžete ScHOVAt

Srub kdesi v alpských horách. 
Kvalitní víno, pohodlné sezení, krby, 
vůně dřeva, vinný sklep, knihovna, 
křesla, odpočinek od všeho. Akorát 
s tím rozdílem, že nejsme v horské 
chatě, ale tak dvě minuty od jednoho 
z nejrušnějších pražských náměstí. A 
co si budeme povídat, člověk nemusí 
strávit den na sjezdovce, ale stačí 
pár hodin v našem hektickém životě 
tady v Praze, aby ocenil opravdový 
relax. 

Když vás Ital zve na víno
Bar La Suite si otevřel Ital Damiano 

Cosentino. Vedle italských vín tu 
nabízí například i česká, francouzská, 
rakouská či německá. Vybírá si ty 
nejlepší vinice. Ochutnat byste měli 
i Champagne a Prosecca vyráběná 
šampaňskou metodou. A musím 
říct, že víno vybrat opravdu umí. Na 
každé směně je přítomen someliér, 
probere s vámi, co rádi pijete, dá 
vám ochutnat a poradí. Pokud 
chcete něco ostřejšího (to občas po 
vyčerpávajícím dni potřebujeme 
všichni), tak i zde je výběr více než 
lákavý. Whisky, a to jak dvanáctiletá, 

tak osmnáctiletá, brandy, koňaky, 
giny, rumy. V nabídce je v těchto 
horkých dnech několik druhů spritzů, 
například Hugo, Limoncello, dokonce 
i nealko Aperol Spritz. K zakousnutí 
nabízejí prosciutto, sýry a panini. 

Nápady z vlastní hlavy 
Ale abychom tady jen 

nevyjmenovávali nápojový a jídelní 
lístek, pojďme si říct, jak celé 
tohle podzemní království vzniklo. 
Damiano už od počátku zavrhl volbu 
najmout si architekta. Rozhodl se 
to dělat po svém. Vycházel ze své 
představy o útulném horském srubu 
a také ze vzpomínek na večírky v 
Cortina di Ampezzo, kde deset let 
působil. Místo toho, aby si nechal 
vše vyrobit od nějaké renomované 
firmy, posbíral opravdu originální 
kousky převážně v České republice 
– třeba 200 let staré trámy, dřevěné 
lyže nebo parohy. Podlahu si vyrobil 
z původní zámecké střechy. Zrcadla 
na toaletách jsou z pradávných 
oken. Jedna dřevěná stěna je natřená 
vínem. Největší majstrštyk ho napadl 
několik hodin před otvíračkou, kdy 

si uvědomil, že nemá na posuvných 
dveřích od pánských toalet žádný 
zámek. Vymyslel tak speciální 
západku vyrobenou ze staré lahve od 
vína a provazů.
Každá místnost je tematicky jiná 

A abychom se vrátili k titulku 
článku – schovávat se tady máte 
kde. Podnik má několik místností 
a záleží jen na vás, jak moc se 
chcete skrýt. Pokud před realitou, 
doporučuji pokojík s pohodlnými 
křesly a knihovnou. Jestli toužíte 
zavítat do jiných zemí, je tady pro 
vás místnost zvaná Mapa. Mapy jsou 
tu všude, například na kobercích 
nebo vytesané v omítkách. Chcete-
li ve větší společnosti uspořádat 
nějakou party a už vás nebaví klasické 
hospody, tak si rezervujte místnost s 
jedním velkým dřevěným stolem (až 
pro 30 osob), kterému vévodí krb. A 
nesmíme zapomenout na jednu moc 
důležitou místnost plnou od podlahy 
ke stropu lahvemi vína, ze kterých si 
určitě vyberete. To kdybyste se chtěli 
ztratit raději doma.

                   Alžběta Bublanová

Místnost zvaná Mapa. Tak tady chci slavit narozeniny.

Horko? Tak volba je jasná. Z nejlepších vinic.

la suite, SlAVíkOVA 1571/6, pRAHA 3 
možnost firemních večírků, rodinných oslav či promocí. 
raut zajištěn.

OteVÍraCÍ DOba:
  pondělí–středa         16:00 - 00:30
  čtvrtek                      16:00 – 01:30
  pátek–sobota           16:00 - 02:30
  neděle                       16:00 - 23:30 



DVOje mODrý VOči

Strana 11 Strana 10

Dívám se do dědovejch zapadajících 
azurových očí. Loučíme se. Před 
vraty. Má pořád krásnej, pečlivě do 
hladka oholenej obličej. 

„Přineseš mi vobčas na hrob 
kytku?“ vystřelí.

Z rozpaků se začnu hrabat v tašce. 
Smát se a plakat a všechno naplno.
Jak šílenec před vizitou. Běsnit a 

hlavně nebejt jako kus hadru, co bez 
užitku leží v rohu cimry. 

Nacházim tyhle svoje slova 
zmuchlaný v kabelce. To jsem byla 
ještě plná blázince, když jsem si tohle 
poznamenala. 

Bylo babí léto. A já si na sedmnáct 
dní odskočila od svýho novorozenýho 
synka právě sem. Mám takovej 
dojem (to jsem ještě nikdy nikomu 
neřekla), že to všechno začalo jedním 
momentem. Dívala jsem se do jeho 
modrejch vočí a zahlídla v nich 
odlesky celýho Vesmíru. Normálně 
jsem se v tý svý lásce utopila! V 
Bůhnicích to chodí tak. Zabydlíte se 
na jednom pavilónu a už vás cpou 
jinam. Čim míň vám šplouchá na 

maják, tím větší pravděpodobnost, že 
vás přesunou. Začínáte na přijímáku. 
Tam jsem si pobyla s holkou, co prej 
tančila nahá svýmu klukovi pod 
oknem. Vypadala jako Malej Princ. 
Měla takový rozčepýřený vlasy. Taky 
s Golemem, co jí pořád z postele 
čouhaly špinavý nohy. Na nočním 
stolku mi každej den přistálo ovoce a 
pytlíky s bonbónama od utrápenejch 
rodičů. Do rána bylo všechno pryč. 
Každodenně krmili jak vyhladovělý 
sýkorky během tuhé zimy zbytek 
osazenstva. Nejspíš přilétaly během 
večera, kdy už jsem spala po silných 
medikamentech. Ráno bylo všechno 
zaručeně pryč. Jak to dokázaly, 
nechápu. Hlídač na chodbě byl 
kruťas. Myslim, že to byl bejvalej 
cvok. No bejvalej. Milada, holka co 
bez mrknutí oka poznala, co jste 
za znamení zvěrokruhu, se jednou 
třásla v panice a tak jsem jí půjčila 
huňatej hnědej župan. Vypadala 
jak bezbranný opuštěný medvídě z 
Večerníčku. Kruťák z ní tu chlupatinu 
stáhnul a řval a řval. Jarmilka, zdejší 
cikánka, bleskově vytáhla z výstřihu 

scvrklý prso a stříkla mu mlíko 
přesně do voka. Klel a surově obě dvě 
odvlekl na samotku. Tak skončily 
moje chvíle na pavilonu 27. Pak mě 
přesunuli.

„Měj dobrý myšlenky.“ Skoro 
devadesátiletej děda přerušil tok v 
mý kebuli. Líbám ho na obě strany 
tváře a on do nich štípe. Zabolí to 
jako vždycky. Pokaždý zůstanou 
rudý skvrnky, které za chvíli zrůžoví 
a potom zmizí. Poctivě začnu 
šeptat.  

„Jsem venku.“
„Nejsem za mříží.“
„Nejsem mezi ploty.“
„Mám děti!“
„Mám duši. (Sem tam nemocnou.)“
„Mám přátele.“
„Mám domov.“
„Budeš mít pugét každej den, 

dědo…“
Zandávám papírek zpátky do tašky a 

naposledy zamávám. 
  Veronika C. Griga

O KrátKém přerušeNÍ VrNěNÍ
Myslím, že každý věk doprovází 

nějaký přetrvávající pocit. Třeba po 
čtyřicítce jsem začal cítit cosi jako 
hysterické spojení zralosti s panikou. 
Mezi zhruba patnáctým a dvacátým 
pátým rokem života to bylo vrnění. 
Celý jsem vrněl, až jsem skoro 
bzučel. To vrnění nikde nezačínalo, 
prostupovalo celou bytost z přetlaku 
energie, prapodivných směsí emocí 
a touhy. Na to, že neustále vrním, až 
bzučím, jsem přišel jednoho letního 
dne o prázdninách mezi základní 
školou a gymnáziem. Za tři měsíce 
mi bude patnáct, za rok bouchne 
Černobyl a za čtyři komunismus.

Bylo horko, srpnový vyprahlý den 
se žlutou trávou a bílými opary na 
modrém nebi. Slunce smažilo celou 
Kopřivnici v údolí mezi Bílou horou 
a Červeným kamenem jako vajíčko 
na vápencovém kameni. Město bylo 
bílek a industriální komplex Tatrovky 
žloutek uprostřed.

Pod Červeným kamenem máme 
dodnes pěkné koupaliště se 
dvěma bazény a rozsáhlou loukou, 
nejžádanější místa jsou na prkenných 
rohožích, které ve dvou řadách lemují 
koupaliště a mají tu výhodu, že jsou 

na nožičkách, takže se z nich vstává 
jako z postele. Vyrazil jsem ráno, 
podařilo se mi chytit místo na jedné z 
nich, hned jsem si je osvojil ručníkem 
a batůžkem.

Zrovna jsem vylezl z vody a líně 
osychal na sluníčku, když ke mně 
zamířila Alka, sousedka z protějšího 
paneláku. Alka byla o rok starší, 
vysoká, štíhlá, modrooká blondýnka 
se zasněným výrazem a vždy malinko 
pootevřenými ústy.

„Můžu k Tobě,“ usmála se a to 
je jediná věta, kterou si z toho 
dne pamatuji. Už byla v plavkách, 
uzlíček věcí si položila na prkno 
jako polštářek, přehodila ručník a 
natáhla se vedle mě. Leželi jsme na 
roštu a chodili se koupat a ve vodě 
jsme dováděli pokaždé trošku více 
a s menší nevinností. Muselo to 
trvat hodiny, protože, když jsme z 
koupaliště odcházeli, slunce bylo 
nad Bílou horou a chytalo oranžovou 
barvu vánoční mandarinky.

Alka vyšla z brány koupaliště jako 
první, zaváhala, ohlédla se na mne 
se zvláštní vážností a pak vyrazila 
vpravo, do kopců nad námi. Šel jsem 

zmatený za ní, oba pořád v plavkách, 
ručníky přes ramena, za chvíli jsme 
byli na lesní pěšince mezi stromy. 
Les pronikavě suše voněl jahodami 
a já vrněl a bzučel tak, že to Alka 
prostě nemohla přeslechnout. V puse 
jsem měl sucho a napsat, že jsem byl 
vzrušený, nevystihne ten pocit ani z 
malinké části.

Dorazili jsme na mýtinku, šeřilo 
se, ale světla bylo dost. Alka položila 
svůj ručník na trávu a pečlivě mu 
narovnala rohy. Usmívala se tou 
svou plnou pootevřenou pusou tak, 
jako by věděla něco, o čem já zatím 
jen tuším. Měla dvojdílné plavky, 
bílé s červenými puntíky. Aniž bych 
pochopil jak, náhle si eskamotérsky 
plynulým pohybem sundala vrchní 
díl, a pak hned i kalhotky. Lehla si 
na záda, jednu ruku si složila pod 
hlavu a druhou položila podél těla 
tak, že jí dlaň malinko zakrývala klín. 
Díval jsem se na tu nádheru, totálně 
zaskočený, na věci, o kterých jsem 
dosud jen snil. Vrnění na chviličku 
ustalo, byl jsem ochromený. Co s tím 
vším, proboha, mám dělat? 

          Quido MC

V sOu100 mAjí stůl járy CimrmaNa

Restaurace SOU100 Žižkov sídlící 
nedaleko legendárního divadla Járy 
Cimrmana nabízí starou dobrou 
českou kuchyni. Ale v novém 
podání, z kvalitních, čerstvých 
a lokálních surovin. Používají 
české maso a zeleninu, ale i pepř či 
limonády. Majitelé nezapomínají 
ani na český humor. Počátkem 
června nechali pokřtít jeden stůl po 
největším Čechovi, co kdy žil, nebo 
vlastně nežil – Járovi Cimrmanovi. 
Křtu se ujala osoba nejpovolanější 
– nikdo jiný než herec a člen 
žižkovského divadelního souboru 
Zdeněk Svěrák. Ivo Miksa, velký 
fanoušek Járy Cimrmana a jeden z 
majitelů restaurace, ho vyzpovídal. 

Filmem Vrchní prchni jste zasáhli 
do českého pohostinství. Když to 
vezmu trochu ze široka, tak česká 
kultura je rozprostřena někde mezi 
kavárnou a hospodou, restaurace 
je možná někde uprostřed. Jsou 
spisovatelé, kteří psali v kavárnách, 
a ti, kteří tvořili v hospodách. 
Nacházeli jste s kolegy někdy 
inspiraci v restauraci?

Nevím, jestli jde přímo o inspiraci, 
ale jak jezdíme na zájezdy, tak tam 
máme už vytipované restaurace, 
kam chodíme. Zejména nás těší 
restaurace, která má otevřeno ještě 
v době, když dohrajeme, tedy v deset 
večer, abychom mohli spláchnout 
pivečkem hrdelní únavu.

A máte nějaké společné oblíbené 
jídlo?

Třeba na dálnici D1 někde na stém 
kilometru chodíme u benzínové 
pumpy na francouzské brambory.

Z jedné vaší hry si pamatuji, že se 
nemá v restauraci objednávat zvlášť 
pivo a zvlášť uzenka. 

To je pravda. To máme v Lijavci. 
No, a ještě se restaurace objevuje ve 
hře Hospoda na mýtince a Liptákov. 

Takže nám téma restaurace není 
úplně lhostejné. 

Chtěli bychom u tohoto stolu 
nabízet jako speciál pivo a uzenku 
společně s houbovým kubou. Pokud 
vám to nevadí a nevnímáte to jako 
obchodní značku…

My jsem rádi, že tady blízko divadla 
zazní ozvěny našich textů. Taky jsme 
tu měli hospodu, která se jmenovala 
Na Mýtince, kde jsme se scházeli. 
Vydržela šest let, ale pak zvedli 
nájem. 

Náš prostor je vám k dispozici. 
Kdykoli vás rádi uvidíme, máme tady 
i salonek.

No tak tady můžeme v září zahájit 
divadelní sezónu. 

Klidně, a nebojte se, zavíráme až 
o půlnoci. A je pravda, že lidé, kteří 
chodí na vaše představení, k nám 
přijdou před sedmou a po divadle 
se vrátí kolem té desáté. Tak jsme 
kuchyň posunuli na půl jedenáctou. 

Jsme si vzájemně prospěšní. 
Máte dnes vyprodáno?
Ano, máme zadáno pro firmu. 

Vlastně máme vyprodáno vždycky. 
Náš kolega Bořivoj Penc, který 
loni umřel, chodil na zájezdech 
do pokladny a ptal se, jestli je 
vyprodáno. Věděl, že je, ale těšilo ho, 
když paní pokladní řekla „prosím 
vás, to bylo za hodinu prodaný“, a 
když to neřekla, tak on „to ale muselo 

dát práci, že?“
Cimrman je typicky český v tom 

smyslu, že je postavený na českých 
jazykových hříčkách a historických 
pocitech. Pro mě je téměř 
nepřeložitelný do cizích jazyků, ale i 
tak se hraje v angličtině. Hráli ho i v 
Africe, to mi přijde jako zázrak.

Je to zázrak, ale počítejte s tím, 
že do té angličtiny se profiltrují tak 
tři čtvrtiny, nikoli sto procent, a že 
nejsme pro každého. Já rád říkám, 
že nejsme divadlo pro intelektuály, 
ale pro ty, co dávali ve škole aspoň 
trochu pozor, kteří vědí, že existoval 
praotec Čech, nebo že Boleslav zabil 
Václava. Když tomu tak není, tak se u 
nás nepobaví.

Když překladatel najde v textu 
něco, co se nedá přeložit, tak má 
právo tam přidat nějaký ekvivalent. 

Přesně. Je potřeba zjistit, co je 
tady Čechům k smíchu a jestli má 
angličtina něco podobného. Je to 
třeba úplně jiný vtip, který ale padne 
na úrodnou půdu.

Těší vás, že lidi umí zpaměti vaše 
hlášky?

Ano, jednou za mnou přišel 
manželský pár, a paní se mě ptá 
„prosím, mohl byste se s manželem 
vyfotit?“ A já jí říkám, že většinou 
se chtějí fotit ženy. A ona na to: „Já 
vám něco řeknu, pane Svěrák, on je 
blázen, mluví jen ve větách z vašich 
her a na všechno má odpověď.“ Tomu 
jsem moc nevěřil, ale vyfotil jsem 
se s ním. Potom jsem se už musel 
jít převléknout do šatny. A on řekl: 
„Nechoďte ještě, pane šikovateli, 
možná vás bude v té nové závěti něco 
zajímat.“

Paní to s ním zřejmě nemá lehké. 
My vám děkujeme za rozhovor a 
přejeme vám i divadlu ještě mnoho 
dalších úspěšných let.

U tohoto stolu se bude pít jedna báseň.Stůl Járy Cimrmana 
je řádně pokřtěn.

„jemnost našeho 
humoru SpOčíVá 

V tOm, že my Si 
děláme srandu z 
nAšicH Velikánů.“



KaVárNy, bistra a 
NetraDičNÍ byty

RekOnStRukce pAmětiHOdnýcH dOmů změnilA jiřák

Rohové domy na Jiřáku získaly punc dávné krásy.
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„Úkolem bylo vrátit 
                 domům život.“

náměStí jiříHO z pOděBRAd 9  /  slaVÍKOVa 4
luCembursKá 9  /  náměStí jiříHO z pOděBRAd 10

Vše to začalo tím, když rodina 
Lněničkova před devíti lety 
potřebovala opravit jeden ze čtyř 
domů, které vlastní na královských 
Vinohradech. Tehdy se její členové 
rozhodli, že zrekonstruují všechny 
čtyři nemovitosti a opráší jim 
punc z 19. století. Proto si najali 
realizační tým složený z architekta 
Martina Hradečného, studia SMLXL 
a stavební firmy EKOSERVIS. Měli 
jasnou představu – vytvořit byty, 
které budou jiné, než ty obvyklé, 
a v přízemní zřídit malé krámky 
a kavárny. Jiřák se tak pomalu 
mění a svým vzezřením připomíná 
přímořské městečko kdesi na Riviéře. 

Šance pro malé podniky 
Začali před devíti lety kavárnou 

Le Caveau, kterou provozuje pan 
Brož se svou rodinou, a který byl 
vždy příznivcem francouzských vín. 
Předtím měl vinotéku v Husinecké 
ulici a vína jezdil osobně vybírat do 
Francie. Když mu rodina Lněničková 
nabídla prostory přímo na Jiřáku, 
neváhal a rozhodl se pro vinárnu 
skloubenou s kavárnou a později 
i pekárnu, kde peče bagety podle 
francouzských receptur.

Později se směrem do Laubovy 
ul. otevřelo pánské holičství Tony 
Adam’s Barbershop, které je také 
rodinnou firmou, a v sousedství 
základní školy vznikla Mikrofarma, 
bistro a prodejna špičkových 
masných výrobků, kterou provozují 

dva lékaři z Brna se svými rodinnými 
příslušníky.  

V protějším domě vznikly kavárny a 
menší podniky. To byl záměr, majitel 
chtěl dát šanci rodinným firmám a 
nevelkým obchodům a kavárnám, aby 
tak domy oživil. Oblíbené a v dnešní 
době velmi vyhledávané je zejména 
veganské Happy bean bistro, kde si 
můžete každý den vybrat z denního 
menu z čistě veganské kuchyně. 
Vyhlášený je například guláš z hlívy 
ústřičné, zeleninové karbanátky nebo 
falafel. V brzké době otevřou dva nové 
podniky. Jedním z nich je sendvičové 
bistro a vinný bar CROSTONE, kde 
si vychutnáte italské sendviče a 
víno. Začátkem srpna otevře také 
typicky španělský bar s názvem Kogo, 
jehož majitelé mají po Praze několik 
restaurací, ale zatím se zaměřovali na 
italské produkty. Nyní chtějí zkusit 
španělskou kuchyni. Těšit se tak 
můžete například na chobotničky, 
sardinky nebo husí játra a španělská 
vína, kávu a dorty.
Pochopení našich předků a 

jejich práce
Domy byly postaveny na počátku 

20. století a architekt Martin 
Hradečný je zrekonstruoval přesně 
v jejich původním duchu. Zjistil si v 
archivech jejich tehdejší podobu a 
pustil se do práce. Jak sám říká, má 
velký respekt k tomu, jak to dříve 
bylo. Snažil se co nejvíce odhalit duši 
budov. „A také odstranit necitlivé 

zásahy. Mým úkolem bylo vrátit 
domům život,“ vysvětlil a dodal, že se 
snažil citlivě zakomponovat moderní 
technologie, jako jsou nová okna, 
ovládací prvky elektroinstalací nebo 
prvky TZB. Na pomoc si vzal i řadu 
řemeslníků, kteří se ještě v Čechách 
zbývají rekonstrukcemi historických 
domů, například kameníky, štukatéry 
i truhláře, kteří dokáží vyrobit 
věrohodnou repliku dveří či oken. Na 
výroby dlaždic si najali firmu VUK, 
která je umí vyrobit na zakázku podle 
historického vzoru. Nejvíce si vyhrál 
s fasádou. „S barvami je občas potíž, 
protože současné technologie jsou 
samozřejmě jiné, než bývaly ty před 
sto lety,“ doplnil. A záleží také na 
povrchu. Když se podíváte na dům, ve 
kterém sídlí kavárna Plečnik, tak si 
můžete všimnout, že někde je povrch 
vroubkovaný. „Ten mění odstíny při 
různém dopadu slunečních paprsků 
a dům je pak jako živý,“ objasnil 
architekt.  

Detaily z doby minulé
V duchu konce 19. století se nesou 

i vnitřní prostory. Interiérů většiny 
bytů se chopilo studio SMLXL v čele s 
architektkou Klárou Valovou. Když se 
podíváte na jejich web, tak pochopíte, 
proč si rodina Lněničkova vybrala 
zrovna tuhle firmu. Protože ta to má 
promyšlené od A až do Z, a smysl pro 
detail z webových stránek přímo číší. 
Prioritou bylo obnovit lesk dávné 
doby, tedy zachovat ráz vinohrad-

ských bytů, ale s ohledem na 
současné potřeby. „Dnes je poptávka 
hlavně po úložných prostorech, 
větších a plně vybavených 
koupelnách a kuchyních v rámci 
obytného prostoru. Není potřeba mít 
velké haly a z nich spousty dveří do 
velkých ložnic a svátečních pokojů 
jako tenkrát,“ vysvětluje Klára 
Valová.  
Firma si ale dala práci i s detaily, jako 
jsou například dekorační designová 
světla.  Punc dávné doby také značí 
dřevěné podlahy, kazetové dveře, 
dekorační lišty na stěnách, vysoké 
stropy a v jednom bytě se podařilo 
zachovat i kachlová kamna. 

Dalším záměrem bylo vytvořit 
takové prostory, které budou nejen 
originální, nápadité, mladistvé a 
zkrátka něčím jiné, než je tisíc dalších 
bytů na pronájem, ale zároveň budou 
alespoň v rámci možností neutrální, 
a připravené jak pro mladou rodinu, 
tak starší pár. Tohle je sice docela 
oříšek, ale zadařilo se. „Hodně jsme 
pracovali s přírodními barvami, aby 
se byty neokoukaly a byly nadčasové. 
Vytvořili jsme sice moderní design, 
ale ne příliš okatý, aby šel sladit s 
osobním vkusem nájemce,“ říká 
Valová. 

Aby se tu dobře žilo 
Samozřejmě, že ceny bytů, a to 

jak na pronájem, tak i na prodej, 
jsou přímo úměrné nákladné 
rekonstrukci, ale je nutno říct, že 
výše ceny bytů není při prodeji tak 
výrazná jako u pronájmu. Tam si 
majitelé pečlivě vybírají, komu byt 
pronajmou, a odmítají především 
krátkodobé pronájmy, tzv. Airbnb. 
Na prvním místě totiž nejsou peníze, 
i když se tu jedná o nemovitosti, kde 
se finance točí, ale hlavním záměrem 
je vytvořit něco krásného, luxusního 
a zároveň podpořit ten krásný 
šum, který se okolo kaváren a trhů 
rozrůstá.

  Alžběta Bublanová
  Foto: Jakub Pelnář

Interiéry bytů jsou řešeny moderně a vkusně.

Při rekonstrukci bytů se myslelo hodně na úložné prostory.

Erb rodiny Lněničků.

V přízemí vznikla 
řada malých 
kaváren a bister, 
náměstí se tak 
proměnilo v místo 
setkávání.



V současnosti každý den vznikají 
další a další blogové články, 
facebookové a instagramové 
příspěvky, aj. Zkrátka se vytvářejí 
neuvěřitelná množství dat, která se 
kamsi ukládají. Otázkou však zůstává, 
jestli tohle všechno má smysl? 

Na internetu můžeme sdílet 
cokoliv. Psát o čemkoliv, jakýmkoliv 
způsobem. A řada lidí vytváří opravdu 
výborný a poučný obsah. Není ale 
škoda tvořit a vytvářet si vztah na 
něčem, co je vlastně nehmotné a dá 
se říci, že i pomíjivé? Něco vytvoříme, 
vložíme do toho náš čas, energii a 
svůj nejlepší úmysl. Ale už o pár 
dní později to stejně zapadne mezi 
miliony dalších příspěvků a článků. 
Nejsme tím už přesyceni?

Všichni lidé mají potřebu sdělovat 
svůj názor a postoje. A to je tak 
správné. Avšak dříve jsme se 
více sdružovali a toto probíhalo 

prostřednictvím slova. Pokud měl 
někdo opravdu originální myšlenky, 
nápad a talent vznikla například 
kniha či jiné umělecké dílo. O 
přesycení na knižním průmyslu 
slyšíme ze všech stran. O nemožnosti 
vybrat si. Když se jedná o příspěvky 
na sociálních sítích. Je to považováno 
spíše za příznivou různorodost. Málo 
kdo zváží před přidáním nového 
příspěvku či článku, jestli to má pro 
někoho přínos. Jestli zkrátka a dobře 
netvoříme něco, co už tady bylo…

Knihy jsou nositelem moudrosti. A 
občas nejsou ve své době pochopeny. 
Je známá celá řada případů, kdy bylo 
autorově dílu porozuměno, až mnoho 
let po jeho zesnutí. Teď ho chápeme 
jako nadčasové. Není škoda, že naše 
myšlenky, na kterých pracujeme a 
na, než jsme přišli díky zkušenostem, 
zaznamenáváme většinou jen na 
toto atraktivní médium. Představme 

si, jak za 60 let, někdo probírá 
instagramové příspěvky, aby v nich 
našel známky naší doby. Protože, ať 
chceme nebo ne, právě na sociálních 
sítích a internetu se naše doba odráží 
nejvíce. 

Knihy z kteréhokoliv období jsou 
unikátní a pomáhají nám pochopit, 
jak lidé dříve žili, a hlavně jak 
přemýšleli. Tvořme stejně kvalitní 
literaturu i nyní. Nebuďme nedočkaví 
a na svých zkušenostech pracujeme, 
žijme svůj příběh a postupně pišme 
svou knihu života. Sdílet svůj život 
na sociálních trvá pár sekund. 
Nenechme se vtáhnout tím lákadlem, 
kterým je rychlost. Važme si více 
tradice a trošku zmírněme tempo. 
Nebojme se sdílet svůj osobní příběh, 
svou originalitu, jedinečnost a 
nepožadujme vše hned. 

                         Dominika Vodrážková

KNiha, nejlepší přítelkyně 
člOVěkA
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OBnOVenO dO půVOdní 
seCesNÍ Krásy

histOrie přizpůsObeNa mOdeRnímu Stylu Bydlení 

CitliVé OpRAVy 

V SRdci ViNOhraD

Autor fotografií: Jakub Pelnář 

Autor fotografie: Ondřej Libánský 

To, že je dnešní doba poněkud 
zrychlená, jsme jistě téměř 
všichni pocítili na vlastní kůži. 
Tento fenomén bezpochyby 
souvisí s technologickým 
pokrokem, který se žene 
mílovými kroky dopředu. 
Takže než se v něm stihneme 
zorientovat, tak to, co je 
dneska moderní a trendy, je za 
měsíc už zastaralé. 



Autor fotografie: Jakub Pelnář 


