


Pomalu nám začíná podzim. Přestaneme se válet 
někde u vody a konečně se pustíme do něčeho 
smysluplného. Alespoň o tom je tohle číslo. O lidech, 
kteří dělají něco tak zajímavého, že jsme o nich museli 
napsat. Třeba Filip Liška – mladý student a fanda do 
astronautiky, který chtěl vědět, jak probíhal start Apolla 
11 a jak se člověk cítil, když byl u toho. Tak se svými 
přáteli spunktoval parádní videomapping, při kterém 
Žižková věž odletěla do vesmíru. 

Hrdiny čísla, které právě čtete, jsou ale převážně 
ženy. Blanka Skácelová, realitní makléřka, zvládá svou 
práci i při mateřské. Velký respekt má u mě také Nikola 
Korcaková se svou Dílnou K16. Inspirující a krásná žena, 
která se rozhodla, že vystudovanou politologii pošle ke 
všem čertům a probudí v sobě tvůrčí síly. A povedlo se. 
Vznikl nádherný prostor, kde sama tvoří a kde učí umění 
i druhé.  

A když už je řeč o prostorech, určitě zajděte do Café 
Švihanka kousek od Riegrových sadů. Mají tam nejen 
výbornou kávu, ale i oku lahodící prostředí, kde 
zapomenete na čas. Takže přeji hezké čtení, dobrou 
chuť při popíjení kávy, a abych nezapomněla, velký kus 
práce udělala naše redaktorka Tereza, která se pustila do 
sondy organizace a prodejny Bezobalu a vyzpovídala její 
ředitelku Veroniku Nováčkovou. Určitě se tam stavte, 
ušetříte zbytečné plasty a nakoupíte kvalitní suroviny.  

Jo a když už končí to léto, tak hurá zpátky do posiloven. 
Ženy, co chcete zkusit něco nového, zajděte si do AURA 
Fit ve Slavíkově ulici a vyzkoušejte BetterBelly, spolehlivý 
spalovač břišních tuků. 
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Domluvila jsem pro vás: 
v AuraFit v září 2019 při 
předložení tohoto vydání 
Náměsíčníku sleva 400 Kč 
na iniciační měsíční studii 
Betterbelly, 12 vstupů

Iniciační tréninkový program:
- 4 týdny po sobě 3x týdně, pro 
nové účastníky programu 

Následný tréninkový program:
- pouze po absolvování 
iniciačního programu

- maximální relaxační interval 1 
týden po ukončení předchozího 
tréninkového programu

- 4 týdny po sobě 3x týdně 

Aura Fit Lady Club
Kruhový trénink pro ženy a cvičení 
betterbelly pro hubnutí bříška

Slavíkova 15, Praha 2
www.aurafit.cz
tel.: +420 702 021 000
email: jzp@aurafit.cz

Tak jsem se hecla a na Better Belly 
šla. Jde o metodu, která vám pomůže 
nejen zhubnout, ale získat i štíhlý 
pas. No ale nebudeme předbíhat. 
Nejdříve ze všeho si totiž musíte 
dodat odvahy a na Better Belly 
se přihlásit, klidně je možnost si 
vyzkoušet první kolo zdarma, a pokud 
se vám to zalíbí, tak se pak upíšete 
ďáblu, tedy sportovnímu tréninku, 
který je třikrát týdně po dobu jednoho 
měsíce. Docela makačka. Já jsem tedy 
teprve na začátku, při psaní tohoto 
článku, ale ptejte se mne klidně na fb 
i teď, jak to dopadlo :)

Proč si trochu nepomoci vědou? 
A jak Better Belly funguje? Pomocí 

infračerveného tepelného záření, 
které dosahuje až šedesáti stupňů se 
vaše tuky pěkně „smaží“ a zrychlí 
se krevní oběh v těle.  Díky téhle 
vychytané a ověřené technologii 
se spalují tuky nejen na břiše, ale i 
na bocích. Zní to složitě? Ale je to 
jednoduché. Trenérka mi omotala 
břicho fólií, přikryla to pásem Better 
Belly a já se pustila do cvičení na 
trenažeru a užívala si teplo, které mi 
spalovalo tuky. 

Díky pásu spalujete tuky dvojnásob 
V AuraFit ženském fitku na Jiřáku to 

mají vychytané a na Better Belly mají 
speciální místnost, kde si můžete 
pustit film a zapomenout na to, že 

si dáváte do těla. Navolíte si dobu, 
po kterou chcete cvičit, a poté se pás 
sám vypne. To je pro vás znamení, 
že se můžete odzbrojit a sundat i 
fólii. Pro začátek jsem zvolila půl 
hodinu a americkou komedii. Prvních 
deset minut jsme se s Better Belly 
oťukávaly a pak jsem přidala zátěž 
na trenažeru. Břicho se pod pásem 
začalo čím dál více zahřívat, až jsem 
se ve své paranoidní představě začala 
obávat, jestli se od něj nemohu nějak 
spálit. Trenérka mě ale ujistila, 
že tohle nehrozí, jde jen o pocit. 
Nicméně teplo způsobilo, že jsem 
se na břiše zpotila o dost více než 
kdybych jen cvičila. Tak tohle si 
musím dát ještě párkrát znovu, až 
budu potřebovat bříško doladit. 
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BlAnKA SKácelOvá:
KLieNti se mi sVěřujÍ, ChtějÍ NejeN prODAt byt, 

ALe tAKé se VypOVÍDAt

Blanka Skácelová (39 let) má 
dvouletého syna, přesto si najde 
čas na prohlídky nemovitostí. 
Pracuje totiž jako makléřka v 
realitní kanceláři Century 21 
Ruby sídlící na Flóře. Tady na 
Vinohradech už prodala a pronajala 
několik bytů. Takže ji možná znáte 
i vy. Našla si čas i na mě, abych z 
ní mohla vytáhnout pár rad, jak 
zvládnout péči o malé dítě, které 
ještě nechodí do školky, a zároveň 
dělat realitní makléřku. Jak ale 
sama říká, čím více práce má, tím 
více stíhá. 

Vašemu synovi byly v květnu dva 
roky. A už pracujete. Jak to stíháte?

Já jsem vlastně ani nepřestala. 
Pracovala jsem až do porodu, dokonce 
i z porodnice. Nějaký týden jsem měla 
pauzu, a pak jsem zase pokračovala. 
Nijak jsem to neplánovala, prostě 
jsem si řekla, že zkusím, jak to půjde 
a ono to šlo. Robin byl totiž hodné 
miminko, většinu dne prospal. 

Stejně to musí být namáhavé. Máte 
nějaký systém?

Mám. Den rozdělím na práci a na 
chvíle s Robinem, takže když jsem 
s ním, věnuji se čistě jen jemu a 
na práci nemyslím. Když jde po 
obědě spát, tak mám dvě hodiny 
jen na práci. Navíc mám to štěstí, 
že mi hodně pomáhá manžel a moje 
sestra, která má dva malé chlapečky. 
Pomáhají mi také kolegové, s 
administrativou i s prohlídkami. A 
nebo Robina beru s sebou jako dnes. 
Za chvíli mám prohlídku a jde se 
mnou taky.

A nepovzdychla jste si někdy, že 
ostatní matky mají čas jen na dítě a 
na sebe a vy do toho ještě pracujete?

Na jednu stranu někdy závidím těm 
maminkám, které jsou stoprocentně 
jen s dětmi. Neřeší to, že když dítě 
usne, tak začínají s prací. Na druhou 
stranu od nich vím, že po dvou letech 
to je trochu na hlavu, a že ony zase 
závidí mně, že můžu odejít do práce. 

No ale když jim dítě usne, mohou si 
dát nohy nahoru a přečíst si časopis.

Myslím, že v tu dobu časopisy 
nečtou. Co vím, tak uklízí a dohání 
věci, které během dne nestihnou.A 
než si sednou ke kávě, jsou děti 
vzhůru. Pokud tedy vůbec přes den 
spí.

Vy ale musíte taky dohnat práci v 
domácnosti, ne?

Mám zkušenost z dřívějška, kdy 
jsem dělala najednou dvě vysoké 
školy, chodila jsem do práce a měla 
už svoji domácnost a všechno jsem 
zvládala. Když mi pak jedna škola 
odpadla, tak jsem měla pocit, že toho 
mám pořád hodně. Čím víc toho 
mám, tím víc toho stihnu. A vážím si 
pak každé minuty, co mám pro sebe 
nebo pro Robina a umím si ty chvíle 
naplno užít.

Řekněte mi, proč bych měla využít 
realitní kancelář, když je v dnešní 
době spousta nabídek na internetu?

Nejde jen o čas, jak si většina myslí. 
Je to hlavně o jistotě. Někdy si člověk 
ani nedokáže představit, co všechno 
obnáší proces prodeje nemovitostí. 
V dnešní době číhá spousta rizik, 
například je třeba zkontrolovat, jestli 
na nemovitosti neváznou exekuce 
nebo závazky. Spousta lidí ani neví, 
že se peníze za nemovitost neskládají 
na účet realitní kanceláře, ale do 
úschovy, aby byl obchod bezpečný 
pro všechny strany. 

Koupi a prodej chápu, ale když si 
chci například najít podnájem, tak 
tam přeci rizika nejsou.

Pro nájemníky zase až takové 
riziko není, ale ani v tomto případě 
nevíte, v čím bytě budete bydlet. 
My prověřujeme jak pronajímatele, 
tak nájemníky. Navíc nabídka bytů 
dnes není tak široká a ne vždy přímí 
majitelé rychle reagují na poptávající. 
U nás si zadáte kritéria bydlení a 
my vám pak posíláme nabídky na 

míru. Snažíme se klientovi vše 
usnadnit a také mu pomoci s čím se 
dá, například s přepisem smluv u 
dodavatelů energií nebo zajištěním 
pojištění domácnosti. Pro majitele 
bytů pak děláme tzv. malou správu, 
kdy se o nemovitosti staráme místo 
nich, když jsou třeba dlouhodobě v 
zahraničí. Řešíme i neplatiče, ale těch 
je naštěstí minimum.

I tohle řešíte? Myslela jsem, 
že to končí tím, že nemovitost 
pronajmete.

Pokud nějaký nájemník neplatí, 
není to naše chyba, ale když mě 
majitel bytu požádá o pomoc, ráda 
pomůžu. Nejsme jen makléři, ale také 
psychologové. Zvlášť u prodejů, kdy 
s majiteli komunikujeme delší domu, 
se často rozpovídají. Znám pak jejich 
životní situaci i problémy. Náš vztah 
je založený především na důvěře a 
já jsem šťastná, když jsou mí klienti 
celkově spokojeni.

A dokážete si tu důvěru získat?
Doufám, že ano. Důvěra je důležitá. 

Klientům zdůrazňuji, aby mi vždy 
říkali o jejich nemovitosti pravdu, 
že každý problém můžeme vyřešit. 
Někdy vyvstávají rodinné tahanice, 
někdy nedorozumění, někdy jen 
jejich neznalost. Se vším se dá 
pracovat. Například jedna paní chtěla 
prodat byt a na katastru se ukázalo, 
že je na něm exekuce, o které 
nevěděla pět let. Zjistili jsme, že šlo o 
administrativní chybu a vše se rychle 
vyřešilo. 

Stává se často, že se ukáže při 
prodeji nějaký problém?

Občas. Ale jak jsem říkala, až na 
výjimky se dá všechno vyřešit. Asi 
můj nejsložitější případ byl prodej 
domu, ke kterému patřila garáž. Obojí 
prošlo dědickým řízením před třiceti 
lety. Garáž však nebyla zapsaná v 
katastru a když jsme chtěli podat 
podklady k zápisu, zjistilo se, že při 
dědickém řízení byla přepsána jedna 
polovina a druhá ne. Museli jsme 
tedy čekat, až notář vše opraví a poté 
nechat garáž zapsat. Následovaly 
další nečekané překážky a prodej 
trval dva roky. To je ale extrém, 
přesto vše dobře dopadlo. 

Co děláte, když nepracujete a 
nestaráte se o syna?

Relax u knížky nebo cvičení šlo 
za poslední dva roky stranou, ale 
na přátele si vždy čas najdu. Mimo 
práci jsem teď hlavně s rodinou, se 
sestrou a jejími dětmi a také hodně 
cestujeme. S Robinem jsou to moc 
krásné zážitky. 

Za rok půjde syn do školky, že?
Ano, proto si ho teď co nejvíce 

užívám a pak ten čas budu více 
věnovat práci, ale i sobě. 

Alžběta Bublanová 

better beLLy:
efeKtivní 

SpAlOvání tuKů
ZryChLeNÍ 

KreVNÍhO Oběhu
prOti BOleStem 

zAd
LepšÍ spáNeK
regenerAce 

Stíhá práci i starost o malého syna.
Foto: Petra Ibrahim

realitní kancelář Century 21 ruby nabízí 
osobní plán prodeje a také balíčky služeb 
šité zákazníkům na míru. na svém webu 

pravidelně zveřejňuje články, ve kterých radí, 
jak správně postupovat při prodeji, koupi i 

podnájmu.  více na www.rubyreal.cz.

better beLLy:
cvičení, Které mi uSnAdnilO HuBnutí

Alžběta Bublanová s trenérkou Barborou Makošovou...



cAfé šVihANKA
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Na samém začátku měla být 
galerie. Kolik lidí ale dnes chodí do 
soukromých galerií? Proto vznikla 
kavárna, kde se kromě pití kávy 
a vína, pojídání dortů a chlebíčků 
můžete kochat uměním. Café 
Švihanka stojí kousek od Riegrových 
sadů – na rohu ulic Na Švihance 
a Chopinova a doplňuje tak zeleň 
svým netradičním pojetím. 

 Recyklované retro 
Kavárna je vybavena mobiliářem z 

původní kavárny v UMPRUM, který 
byl po rekonstrukci vyřazen. Nábytek, 
původně kompletně vyrobený 
Thonetem, byl zrepasován tak, aby 
zároveň nezanikla stará patina. Na 
to, že ze starého harampádí vytváří 
něco, co nejen i nadále slouží, ale 
ještě je na to hezký pohled, může 
být člověk pyšný. Obklopují vás věci, 
které už nikdo nepotřebuje a málokdo 
se snaží jim vrátit smysl a nový 
život. Například staré papírové sudy, 
které by skončily v lisu, našly nové 
uplatnění a nyní jsou z nich židle a 
stoly. Svůj smysl tady dostal i starý 
plast – vyrobily se z něj mandaly, 
které zdobí zdejší stěny. Krajková 
mandala i zvrásněný povrch složitých 
nebo oválných objektů dávají pocit 
galaktické sounáležitosti. Krásně se 
doplňují se skleněnými artefakty od 
skláře Jakuba Berdycha. 

Spermie jako symbol zrození
„Na břehu moře stojí přístav, 

na kraji Rígráčů Cafe Švihanka. 
Obojí má stejné poslání. Zklidnit 
poutníka, naplnit ho novou energií 
a vírou v další cestu. Malý prostor, 
na kterém se v budoucnu odehraje 
mnoho dobrého,“ stojí na webových 
stránkách podniku a vysvětluje se tím 
celkový design, který nese nádech 

do modra. Akademická malířka 
Daniela Horáčková vytvořila místo, 
které evokuje oceán. I když to oko 
návštěvníka vnímá spíše podprahově, 
při vchodu mu lahodí promyšlený 
oblouk tvořen za prvé z oválné vitríny 
a za druhé z blankytného plátna, 
pod kterým je důmyslně schovaná 
klimatizace. Stěna symbolizuje oceán 
od příbojové vlny až po převislou 
oblohu. Právě plátno na modrém 
pozadí nad barem vás může lehce 
zmást a budete se ptát, jestli jsou na 
něm opravdu vyobrazeny spermie. 
Ano, jsou. Symbolizují zrození života, 
jelikož z oceánu se zrodil život, a 
kromě toho tu můžeme vystopovat 
paralelu s Vinohrady, kde se vždy 
rodily inovující myšlenky a nové 
umění. 

Kavárna je plná uměleckých děl a 
prostor je dotvořen sochami Jany a 
Luboše Moravcových. V čele vstupní 
místnosti je dvoumetrový Herold, 
nositel štítu a ochránce. U schodiště 
hlídá starořímský vlk. Kavárna 
se může pyšnit i sochou koně s 
hříbátkem, která může mít pouze pět 
odlitků a jeden z nich stojí například 
ve foyer hotelu Olympus. 

V kavárně jde především o 
kávu 

Ale abychom nezůstali jen u 
interiéru, do kaváren se přeci chodí 
především kvůli kávě. A o tu se 
stará provozní Veronika, která k 
ní nepodává takovou tu klasickou 
sušenku v červeném obalu nebo 
zbylé cukroví z Vánoc, ale na velké 
bílé lžíci kousek dortu se šlehačkou 
a sezónním ovocem. Ale vraťme 
se ještě ke kávě, protože tu si 
tady musíte dát. Je z čeho vybírat. 
Standartně nabízí značku Miscela 

D´Oro, složenou z 80 procent 
arabiky a 20 procent robusty, ale 
určitě vyzkoušejte i něco jiného 
ze široké palety dalších druhů. K 
tomu nabídka dortů. Což nikoho 
v kavárně nepřekvapí, ale tady si 
kromě klasických dortů, které si 
dáváte za odměnu a zcela výjimečně, 
můžete dopřát mini dezerty v 
podobě věnečků, ovocných košíčků a 
kremrolí. 

Zmrzlina nejen do Rígráčů 
Jelikož léto ještě nekončí, nemůžu 

opomenout zmrzlinu. Provozní 
Veroniku znám a vím, že ona jídlu 
moc nedá, a na sladké moc není. Ale 
majitel mi prozradil, že si Veronika 
dala tu práci a obešla nespočet 
výrobců zmrzliny a ochutnávala 
a ochutnávala, až vybrala značku 
Bombato, která se letos stala jedním 
z vítězů soutěže o nejlepší řemeslnou 
zmrzlinu. Kromě klasických druhů, 
jako je jahoda či vanilka, můžete 
ochutnat žhavé mango s chilli, 
okurkovou či slaný karamel. K 
nabídce za nedlouho přibydou i 
veganské verze zmrzliny. 

Ze slaných pochutin si už vegan 
vybere nyní. Kromě veganských 
toustů jsou v nabídce sendviče, olivy 
či sušená rajčata. Potěší i drobné 
občerstvení v podobě mini chlebíčků 
a jednohubek.  A když už jsme u těch 
pochutin, tak když půjdete jen okolo, 
podívat se například na západ slunce 
nad městem, zmrzlinu či sklenku 
prosecca vezměte s sebou, na cestu 
do ruky je za poloviční cenu. Ale až 
se budete vracet, určitě se zastavte 
na delší dobu a načerpejte nejen 
energii z kávy či kvalitního vína, ale i 
z inspirujícího prostředí. 

                           Alžběta Bublanová   Všechny dorty jsou připravené podle originálních domácích receptur. 

umění A káva v jednOm

Zcela nevšední je ochutnat kávu z italské legendy, 
kávovaru La Pavoni Belleza LGB, vyrobenou tradiční 
ruční metodou danou obtížnou kombinací dokonalé-
ho přístroje, tlaku, času, hrubosti drcení, zručnosti a 

zkušenosti baristy.

Vybraná italská a fran-
couzská vína nakou-
pená přímo v regio-

nech vzniku, doplněná 
Moravínem. 

Bublinky začínají Dom 
Perignonem a končí 
nepřeberným množ-

stvím Prosecca.

cAfé
šVihANKA

na Švihance 1476/1
ViNOhrADy



 No já k tomu nemám fyzikální 
přístup, ale právě humanistický. 
Fascinuje mě úspěch člověka, 
respektive lidstva, a ten sportovní a 
technologický výkon. Samozřejmě, 
že bych hrozně rád chápal, jak přesně 
ty motory rakety fungují, ale nemám 
ambice tomu všemu porozumět. 
Tento projekt mě zajímá hlavně ze 
společenského hlediska. Co bude 
následovat. Dělali jsme to v kontextu 
s tím, že dobývání vesmíru vlastně 
začíná. Jeff Bezos, vizionář, majitel 
Amazonu a nejbohatší člověk na 
světě představuje nové plány na lety 
na Měsíc. Elon Musk, další milionář a 
vizionář, plánuje se svou vesmírnou 
společností Space X kolonizovat 
Mars. A NASA chce do roku 2024 
dostat člověka znovu na Měsíc, takže 
se to opět rozjíždí.

Tak to je zajímavé, že studujete 
právě historii. 

Baví mě to. Historii studuji tři roky, 
ale mrzí mě, že o astronautiku se 
historie jako obor moc nezajímá. V 
této problematice bych se přitom 
jednou chtěl profilovat. Dějiny 
astronautiky ale na škole v žádné 
formě nejsou, a když se ptám 
vyučujících, jaké by mi k tomuhle 
tématu doporučili knihy, tak moc 
neví. Nikoho to moc nezajímá. Proč 
tomu tak je, to je otázkou. Přitom 
přistání Apolla 11 mělo ohromný 
zásah, přes 500 milionů lidí ho 
sledovalo, na chvíli to dokonce 
otupilo konflikt studené války. Ale 
i ty ostatní mise měly význam. Moc 
lidí neví, že pak bylo ještě několik 
přistání a bylo tam dalších 10 lidí.

A zajímáte se i o jiné planety a 
další poznávání vesmíru nebo jen 
přistávání na Měsíci?

Měsíc je blízko, máte ho na očích 
a teď si uvědomíte, že tam někdo 
stál. Je to neuvěřitelné. Všichni 
ti nejvýznamnější lidé chodili po 
Zemi, ale málokomu se povedlo stát 
někde jinde než na ní. Já jsem astro-
optimista. V souvislosti s globálními 
změnami klimatu a nebezpečí, která z 
nich hrozí, vidím budoucnost lidstva 
jedině ve vesmíru. Je to naše přežití, 

Země nám nevystačí navždy.
A myslíte si, že někde ve vesmíru je 

ještě další život?
Je to možné, vesmír je obrovský. 

Než bychom se dostali na hranici 
naší sluneční soustavy, tak je to cesta 
na několik desítek let. Pokud tedy 
někde jsou nějaké jiné druhy, je velmi 
pravděpodobně, že se s nimi nikdy 
nesetkáme.

Jak to?
Co my víme, tak v okruhu několika 

desítek až stovek světelných let 
žádný život není. My bychom museli 
letět několik generací, abychom to 
prozkoumali dál.

Vraťme se ještě k vašemu projektu. 
Plánujete nějaké opakování?

Říkali jsme si, že sté výročí už asi 
dělat nebudeme (smích). Ty dva dny 
měly svůj význam. Inspirace to může 
být ohromná. Přistání na Měsíci mělo 
inspirativní a symbolickou složku, 
například jako první jednoznačná 
porážka Sovětského svazu. Tak 
doufáme, že i z té naší akce vyroste 
něco dalšího. 

A vy bydlíte tady?
Jo, já jsem Žižkovák. A ta věž 

mě vždy fascinovala. Sice vím, že 
někde byla hodnocena jako druhý 
nejošklivější objekt na světě, ale 
mně to tak nikdy nepřišlo, jsem na ni 
zvyklý celý život.

Mně se taky líbí.
Chápu, že z estetického hlediska 

nebude úplně nejhezčí. Nedávno jsem 
šel po Olšanské a díval se přímo na ni 
a říkal jsem si, že pro lidi, kteří tady 
celý život bydlí a najednou se tam ta 
raketa, no vidíte, já už tomu říkám 

raketa, no tak ta věž objeví, musela 
to pro ně být těžká změna. Podle mě 
by se to dnes nemohlo stát, že by si 
někdo postavil takovou věž.

Jaký je váš sen?
Doletět na Měsíc. Technologie 

postupují rychle, tak mám velkou 
šanci, že se mi to povede. Třeba bude 
nějaká měsíční turistika.

Mě by do rakety nikdo nedostal.
V těch šedesátých letech to musela 

být neuvěřitelná kovbojka, protože 
celý modul, se kterým přistávali, 
měl výpočetní kapacitu asi takovou, 
jakou má dnešní automatická pračka. 
Naše mobily jsou několikanásobně 
schopnější nějakých komplexnějších 
výpočtů. Takže vlastně přistáli na 
Měsíci v pračce. A dneska, kdy máme 
mnohem vyspělejší technologii, by 
to bylo pořád nebezpečné, i proto se 
dnes na Měsíc stále nelítá.

A jak je to dlouho, co nikdo nebyl 
na Měsíci?

Čtyřicet sedm let. Naposledy tam 
člověk přistál v roce 1972. V té době 
šlo hlavně o to porazit Sovětský svaz. 
A stálo to ohromné peníze. Ale pak to 
přestalo být zajímavé, pro politiku, 
vládu, Ameriku, i pro veřejnost. V 
rámci misí Apollo se mělo přistát i na 
Marsu, ale to pak vyšumělo.

A když říkáte, že byste se rád vydal 
na Měsíc, dokážete si představit, co 
vše musí člověk před tím absolvovat?

Nevím, jak to bude vypadat za 
nějakých padesát let, ale když jsem 
četl biografii Neila Armstronga První 
člověk, tak tam je popisováno, jakými 
přípravami musel jako astronaut 
projít. Byla na něj kladena ohromná 
fyzická i psychická zátěž. Málokdo 
tím dokázal projít. V té době bych 
měl minimální šanci, ale doufám, 
že za padesát let to už bude běžná 
záležitost. 

Já zůstanu raději na Zemi.
Myslím si, že pohled z Měsíce na 

Zemi musí být krásný. Nabídne novou 
perspektivu, jak člověk vnímá život 
tady dole, a má pak větší tendenci ho 
chránit.

filip liŠKA:
Země Nám NeVystAčÍ NAVžDy 
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Přišel v triku se znakem Apolla 11, 
takže jsem ho nemohla přehlédnout. 
Hned jmi bylo jasné, kdo přišel s 
happeningem Moon 50: Zpátky na 
Měsíc. Dvaadvacetiletý Filip Liška se 
ale pýchou nedme a jeho skromnost 
mu nedovolí o akci mluvit jako o 
svém dítěti. Naopak vyzdvihuje 
celý tým lidí, který se na projekci 
na Žižkovskou věž podílel. Ta se 
20. a 21. července proměnila vždy 
po desáté večer v raketu Saturn V 
a odletěla na Měsíc. O rozhovor s 
tímhle klukem jsem hodně stála. 
Je to velký fanda do astronautiky, 
který vymyslel parádní věc a navíc je 
Žižkovák.  

Jak vás to napadlo?
Když jsme skládali s mým švagrem 

Ondřejem Boháčem a jeho syny 
stavebnici Lego rakety Saturn V, 
což je právě ta raketa, která vynesla 
Apollo 11 k Měsíci. Přemýšleli jsme, 
jak to může být velké. Ono se totiž 
řekne 111 metrů, ale jak si tu raketu v 
reálu představit. 

A pak jsme si řekli, že my tady 
vlastně takovou raketu máme – 
Žižkovskou věž. Jen se to umocnilo 
zjištěním, že ta šedá část, boční 
tubusy, jsou zhruba stejně vysoké 
jako byla raketa Saturn V. To je 
dobrá náhoda, řekli jsme si. S tím 
by se dalo něco dělat. Začali jsme 
oslovovat různé lidi, naše známé a 

přátele, které by to mohlo zajímat, 
a ti se do toho nadchli stejně jako 
my. Prezentovali jsem to i americké 
ambasádě a i tu to zaujalo. 

Je to tedy takové vaše dítě?
Ode mě přišel jen prvotní impuls. 

Tím svým rozměrem je to zvláštní 
záležitost. A jak známe ikonická 
slova Neila Armstronga, tak i tohle 
vznikalo od malých krůčků. Ale 
podílela se na tom celá řada lidí. Já 
jsem jen infikoval svým nadšením 
okolí. Svůj podíl na tom má vyjma 
Ondřeje Boháče, spoluautora nápadu, 
také tvůrce videomappingu František 
Pecháček, hlavní projekční technik 
Roman Dušek, dále pak Martin Kotas, 
Jakub Kohák nebo Evžen Hart a v 
neposlední řadě producent celé akce 
Marek Vocel, na kterém to celé stálo. 
To on byl takovou nosnou raketou 
tohohle projektu. 

Bylo náročné to celé zorganizovat?
Hlavně nás tlačil termín. Celá ta 

akce připomínala reálnou misi Apollo 
také tím, že jsme na to měli málo 
času. Prezident Kennedy deklaroval, 
jako reakci na sovětské úspěchy v 
astronautice, že Američané musí být 
první národ, který dobude Měsíc, 
a dal na to šibeniční termín deseti 
let. Pracovníci v NASA, která sotva 
vznikla, se začali tahat za vlasy a ptát 
se, jak to vůbec mohou stihnout. 
Začaly překotné přípravy, bylo to 

narychlo. Stejně jako ten náš projekt, 
kdy nás to napadlo jen několik 
měsíců před 50. výročím a chtěli jsme 
to do toho 20. července zvládnout.

A jaký byl hlavní cíl? Aby to 
vypadalo jako tenkrát před padesáti 
lety?

Pro nás byl nejvíce fascinující 
moment, kdy si člověk mohl 
stoupnout přímo pod raketu a podívat 
se na ni zblízka, dotknout se jí. Což 
tenkrát před padesáti lety nebylo 
možné. I ti nejbližší pozorovatelé 
museli být několik kilometrů 
vzdáleni. Ale tady v Praze jste se 
mohli postavit přímo pod ní, pod tu 
největší raketu, která kdy do vesmíru 
letěla.

Takže co všechno bylo vidět?
Odlet, ale i to, jak se jednotlivé 

stupně rakety během letu oddělovaly, 
až zůstal jen velitelský modul. Potom 
přistání na Měsíci. Přeci jen se to 
výročí 20. července vztahuje právě 
k němu, nikoli ke startu. Ten byl 16. 
července.

Vy jste velký fanda astronautiky?
Jo, to jsem.
A co jste studoval?
Já ještě studuji, historii a 

žurnalistiku.
Tipovala bych vás spíše na nějakou 

fyziku.

„je neuvěřitelné 
dívAt Se nA OBlOHu 
A říKAt Si, že támhle 

někdo Stál.“



Takže u vás nákup vychází spíš 
dráž? Přece jen by lidé měli ušetřit na 
obalu…

Záleží na tom, s kým nás 
srovnáváte. Pokud srovnáváte 
konvenci s bioprodukty, pak to je 
nesmysl. V cenách bioproduktů 
většinou bohužel nemůžeme 
konkurovat běžným supermarketům, 
ale když si porovnáte naši kamennou 
prodejnu s prodejnou biopotravin, 
tak jsme z většiny levnější. 

Propagátorka zero waste Bea 
Johnson v roce 2017 v Praze pokřtila 
český překlad svého bestselleru 
Zero Waste Home (Domácnost bez 
odpadu – můžete si ji prohlédnout, 
popřípadě koupit i přímo v Bezobalu, 
pozn. redakce). Asi hádám správně, 
že jste se touto osobou hodně 
inspirovali, že? Kde jinde jste 
inspiraci hledali? 

Bea je samozřejmě naší inspirací, 
ale obecně koncept zero waste je 
tím, z čeho vycházíme. Hezky lidem 
vysvětluje principy fungování, 
které jsou minimalistické, a když 
tomu porozumí, zároveň pochopí, 
že bezobalové nakupování je jen 
součástí většího celku možností, 
jak můžou žít. V oblasti podnikání 
a provozu, které se snažíme dělat 
eticky a udržitelně, se inspirujeme 
v ekologickém zemědělství a u tzv. 
Slušných firem, jejichž uskupení jsme 
také součástí. Prvotním cílem těchto 
firem není zisk, ale přispění k větší 
změně ve společnosti. 

Jak jsou na tom podle vás Češi, co 
se týče produkce odpadu a postoje k 
zero waste?

Víme, že se o Češích mluví jako 
o národu, který celkem dobře 
třídí. Ale u znalosti toho, že máme 
hodit plastovou lahev do žlutého 
kontejneru, to víceméně končí. My 
se snažíme vysvětlovat, že to zdaleka 
konec není, že ne všechen vytříděný 
odpad se recykluje a že to není tak 
jednoduché. Ale myslím si, že jsou 
Češi k minimalismu celkem náchylní. 
V dobách socialismu jsme byli zvyklí 
si různé věci vyrábět a i v dnešní době 
k tomu inklinujeme a baví nás to. Co 
se týče bezobalových prodejen, nastal 
s nimi v posledních letech u nás velký 
boom, mnohonásobně větší než jinde 
v Evropě. Bělehradskou jsme otevřeli 
v roce 2014 a od té doby v Česku 
vzniklo tak 60–70 bezobalových 
prodejen. 

Kdy jste sama začala žít 
bezodpadově? 

Shodou okolností jsem stála u 
vzniku myšlenky našeho projektu, 
to bylo v roce 2012. Do té doby jsem 
spíše jen běžně třídila, ale vždy jsem 
k nějakým alternativám tíhla. 

Existují potraviny či produkty, 
které jste postupem času omezila, 
popřípadě úplně vyškrtla ze své 
spotřeby?

Když se mi narodily děti, začala jsem 
víc přemýšlet nad tím, kolik jim čeho 
dávám. Omezila jsem třeba cukry a 
dětem... 

                  ...pokračování na straně 12        

nakuPujte do vlaStních obalů 
A šetřete pLANetu 
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Organizace Bezobalu se u nás 
zabývá propagací života, ve kterém 
bychom produkovali co nejmenší 
množství odpadu. V dubnu otevřeli 
již třetí bezobalovou prodejnu, 
která se nachází mezi stanicemi 
metra Flora a Jiřího z Poděbrad. S 
ředitelkou organizace Veronikou 
Nováčkovou, jsem si popovídala o 
tom, jak takový prodej funguje a 
jak přenést zero waste filozofii do 
každodenního života. 

Je vaše nejnovější pobočka něčím 
odlišná od těch předchozích?

Na naší první prodejně v 
Bělehradské ulici vás obslouží 
prodavač, zatímco na Hradčanské a 
právě v Radhošťské jsme směřovali k 
tomu, aby si zákazník vybral a navážil 
všechno potřebné sám. Unikátní zde 
je ale mlýnek na arašídové máslo, 
který se stal velkým hitem, a tuším, 
že ho nenajdete nikde jinde v ČR. 

Namlít si svoje vlastní máslo je 
prostě super. Ocení to i lidé, kteří s 
arašídovým máslem nemají takové 
zkušenosti – namelou si trošku, 
ochutnají, a když jim zachutná, tak si 
příště přijdou pro větší množství.  

Jak se nová prodejna uchytila? 
Předem jsme dělali průzkum, kde 

by si lidé bezobalovou prodejnu přáli. 
A Vinohrady takovým místem byly. 
Shodou okolností přišla i nabídka 
prostoru. K otevření jsme udělali 
kampaň, aby se o tom lidé dozvěděli. 
Už od prvního dne přicházely celkem 
velké počty návštěvníků a stále chodí.

Jak je to s půjčováním/koupí nádob 
přímo na prodejně? Může k vám 
přijít nakoupit předem nepřipravený 
člověk? 

Ano, jsme připraveni i na lidi, kteří 
neodhadli počet nádobek, které 
si donesli, nebo na ty, kteří přišli 
náhodou nakouknout a neměli by si 
jinak do čeho nakoupit. Nějaké obaly, 
jako plátěné pytlíky nebo všemožné 
skleněné a kovové dózy, nabízíme ke 
koupi, ale máme také takový bazar 
sklenic. Lidé nám nosí sklenice, které 
by dále nevyužili, takže místo toho, 
aby skončily v koši, jim dáme nový 
život. Sama je občas využiju, když 
sem jdu nakoupit a zjistím, že mám 
vlastních obalů málo. 

Jak vybíráte dodavatele?
Už na začátku jsme stavěli na 

hodnotách lokálnosti a kvality.  
Hlavní podmínkou pak bylo, aby 
nám mohli dodávat bezobalově. S 
dodavateli se snažíme domlouvat, 
aby zboží vozili ve vratných obalech. 
Když to není možné, a některé obaly 
se nedají znovu použít, snažíme 
se odebírat alespoň v co největším 
balení a zároveň takový obal dál 
recyklovat nebo ideálně upcyklovat 
– např. RELU vyrábí tašky z našich 
pytlů od mouky. 

A co se týče té kvality?
Nechceme prodávat konvenční 

produkty, za kterými se skrývá běžné 
průmyslové hospodaření, které 
ničí půdu a zapříčiňuje nevratné 
klimatické změny. V oblasti potravin 
nabízíme zhruba 60 % sortimentu v 
biokvalitě. Je to náročnější na cenu 
a na její komunikaci, ale přístup 
„po nás potopa“ nám opravu není 
vlastní a tak se raději snažíme lidem 
vysvětlovat, co vše se skrývá za 
cenou levných potravin a co znamená 
skutečná cena potravin. Naše snahy 
zároveň korespondují s myšlenkou a 
vírou v to, že s nárůstem ekologické 
produkce bude klesat i cena bio 
potravin.

To musí být paráda, když po vaření nezbyde plný koš odpadu.

nA prOdejně Seženete jAK KOsmetiKu určenOu 
K péči O těLO, tAK výrOBKy, Které nAjdOu využití 
ve vAŠí dOmácnOSti. tím nABídKA Ale neKOnčí. nA 

Své Si tu přijdOu zAčátečníci i pOKrOčilí v OBlASti 
DOmáCÍ VýrOby KOsmetiKy. zA pOmOci BezOBA-

lOvýcH SurOvin Si můžete vyrOBit nApř. puDr, De-
ODOrANt, KONDiCiONér neBO třeBA mýDLO. prOfíci 
Se můžOu puStit dO výrOBy přírOdní zuBní pASty. 
nA prOdejně Se S vámi O ZáKLADNÍ reCepty rádi 
pOdělí. Ale i v přípAdě, že Si přímO nA výrOBu ne-

trOufáte, KONečNé prODuKty zde zAKOupíte.

Rozhodněte se sami, kolik si čeho koupíte.



DÍLNA K16
prOStOr, Kde Se tvOří S fAntAzií 
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Začneme pěkně od podlahy, 
protože dříve se tam opravdu 
podlahy prodávaly. Před necelým 
rokem obchod zavřel a pak se tam 
začaly dít věci. Nejdříve jsem v 
přízemí Kolínské 16 vídala přes 
výlohu mladou ženu, která každý 
den pracovala na úpravě prázdného 
a neútulného prostoru, malovala, 
natírala dveře a stěhovala nábytek, 
aby po měsíci práce vznikl obchod 
s příznačným názvem Dílna K16. 
Pětatřicetiletá Nikola se po mateřské 
dovolené rozhodla věnovat tomu, 
co ji baví, a otevřela si multifunkční 
prostor s galerií a obchodem, ve 
kterém pravidelně pořádá netradiční 
výtvarné kurzy pro děti a dospělé. 

Od politiky k umění 
Sympatickou blondýnku, která o 

sobě říká, že je introvert, tvoření 
vždy přitahovalo, ale jak mi sama 
přiznala, doma ji k tomu nikdo 
nevedl, a tak se rozhodla vystudovat 
politologii. O tom, že se jednou bude 
živit interiérovým designem, pořádat 
kurzy a vyrábět originální interiérové 
doplňky, se jí ani nesnilo. 

K estetice ji to ale vždy táhlo, a 
tak si doma renovovala a malovala 
nábytek. „Učila jsem se na YouTube 
míchat křídové barvy, aby odstín 
byl vždy unikátní a prostě můj. 
Chtěla jsem mít doma vždycky jen 
originální kousky,“ vysvětluje s 
tím, že se sama naučila patinovat 
a dávat starým věcem opět smysl. 
Nezůstalo ale jen u nábytku. Nikola si 
upravovala lampy, stínítka, čalounila, 
tiskla své vlastní motivy na lněnou 
látku a pomocí techniky decoupage 
zdobila talíře, mísy a vázy. A tady 
vznikala její největší záliba v kolážích 
a původní historické technice 
decoupage, kterou se později začala 
profesionálně zabývat. Pomocí velmi 

pracné decoupage vytváří neobyčejné 
vázy, talíře či mísy a velmi si zakládá 
na tom, že každý kus je originál. 
Nejčastěji pracuje s českým sklem 
a japonským či thajským papírem, 
ze kterého vyrábí unikátní design 
nejen pro uvedené vázy a mísy, ale 
také i pro lampičky a stínítka. Co se 
týče patinovaného nábytku, který 
si v Dílně K16 můžete také koupit, 
nechává si ho dovážet z Francie. 
U Nikoliny tvorby si rozhodně 
všimnete, že nic není šedivé a tmavé, 
ale plné odstínů veselých barev.

Přijďte na kávu nebo 
rovnou na kurz

Vystudovaná politoložka se k tvorbě 
dostávala postupně a nyní maluje a 
vyrábí zajímavé a neokoukané věci. 
Zakládá si na tom, že každý kousek, 

který v dílně vyrobí, je originál a 
drží se hlavní myšlenky, že vše, co 
prodává, i sama vyrábí. Každý, kdo 
by měl zájem naučit se to, čemu se 
Nikola věnuje, může přijít na některý 
z jejích kurzů, které jsou zaměřené na 
patinu, decoupage, čalounictví nebo 
ruční tisk na látku.  

A protože má Nikola čtyřletou 
dceru, se kterou často společně něco 
vyrábí, rozhodla se majitelka dílny 
do nabídky zařadit také semestrální 
výtvarné kurzy pro děti, které kladou 
důraz na samostatnost a kreativitu 
vycházející z principů Montessori. 

V Dílně K16 se určitě zastavte a 
načerpejte barevnou inspiraci.  

                  Autor: Alžběta Bublanová
              Foto Nikoly: Petra Klačková

18.9. od 18.00 hodin 
se v prostorách 

Dílny K16 
koná vernisáž obrazů 
Karolíny Klimešové.

... a dětem nekupuju téměř žádné 
sladkosti a pochutiny z běžných 
supermarketů, byť tam občas chodím, 
protože ne vždy mám možnost 
nakupovat u nás v obchodě. Přirozeně 
mají někdy potřebu to vyzkoušet, 
takže si jednou za čas nějaké ty 
chipsy nebo sušenky samy koupí, 
ale většinou jim vyzkoušení stačí a 
potom jsou zase ochotné jíst to, co 
jim připravím já. V pečivu si také 
daleko více vybírám a volím žitné 
a kvasové. Obecně můžu říct, že z 
kvantity levných potravin se snažíme 
s rodinou přecházet k těm kvalitním.   

Když jdete do supermarketu, jak 
se tamní zaměstnanci tváří na to, že 
potraviny nebalíte nebo používáte 
vlastní obaly?

Zatím se mi nestalo, že by mě 
někde odmítli – i když já působím 
hodně přesvědčivě, takže občas se 
prodavač ani nevzpamatuje a už drží 
moji krabičku. Ale setkala jsem se s 
lidmi, kteří někde nepochodili. Ale co 
je dobré zmínit – hygienické zákony 
nezakazují prodej do vlastních nádob, 
to záleží pak na vnitřních předpisech 
daného podniku.    

Pěstujete doma nějaké potraviny 
nebo si vyrábíte vlastní kosmetiku či 
obaly? 

Já mám to štěstí, že bydlím na 
vesnici a mám zahradu. Takže třeba 
rajčata, jahody apod. máme. Hodně 
mě baví si vyrábět kosmetiku. Za 
začátku jsem se k tomu dlouho 
odhodlávala, nevěděla jsem, jak na 
to, ale později jsem zjistila, že je to 
vlastně velmi jednoduché a všechno, 
co k tomu potřebuju, mám k dispozici 
i u nás na prodejně. Vyrábím si třeba 
deodorant nebo tělové máslo. To, co 
si vyrobím, mému tělu prospívá, a 
zjišťuju, že začínám mít negativní 
vztah k jiným kosmetickým 
prostředkům, i když se tváří relativně 
přírodně. Na hony už poznám 
chemickou vůni jak v kosmetice, tak 
drogerii či mezi parfémy. A to mě 
nepřitahuje.  

Máte nějakou oblíbenou 
ekologickou vychytávku, na kterou 
nedáte dopustit? 

Třeba odličovací tampóny, které 
vždy jen vyperete a můžete je 
používat znovu a znovu. Ty jsou 
super. Na odličování používám 
mandlový olej smíchaný s vodou, 
báječná vychytávka. 

Je váš koncept náročnější na 
dodržování hygienických opatření?

Je to tak. Pro prodejnu jsou 
stanovená přísná pravidla, jak s 
čím nakládat. Všechny hygienické 

požadavky splňujeme a naši zákazníci 
si nestěžují.  

Vaše organizace pořádá různé 
workshopy a také školení pro firmy 
– jaké podniky mají o takové akce 
zájem? 

To je různé, oslovují nás větší i 
menší firmy a asi hodně záleží na 
člověku, který tyto akce zařizuje, 
má k tomu nejspíš sám blízko. Na 
prodejně jsme pro zájemce dělali 
workshopy na téma zero waste, 
objevujeme se pravidelně na 
různých tematických eventech, sami 
pořádáme konference či přednášky.

Máte pro čtenáře nějaké základní 
tipy do začátku, jak přebytečný 
odpad omezit? 

Určitě u sebe nosit plátěnou tašku 
a v té třeba další pytlíky. Pro ty, kteří 
jsou zvyklí si venku kupovat kafe, si 
pořídit vlastní keep cup. Já nosím i 
kovové příbory nebo brčka (hlavně 
když jsem s dětmi) a někdy dózičku 
na jídlo. Důležité je přemýšlet nad 
tím, jaké obaly si člověk bere. Když 
se zamyslíte, tak hodně potravin ani 
balit nemusíte. A samozřejmě přijít k 
nám do obchodu :)

                    Autor: Tereza Bartošková

Květové vody jsou jemnější než esenciální oleje a mají široké využití
v kosmetické péči.

...pokračování ze strany 11

„teď Se cítím 
Být konečně 

šťaStná.“

Tak tady vás políbí múza, i kdybyste nechtěli.

                        Na mísy a vázy používá Nikola vlastní motivy. Nikola se ve své dílně našla.

Foto: Štěpán Látal

Foto: Štěpán Látal

v případě dotazů na výtvarné kurzy, 
decoupage techniku, patinovaný nábytek 

či jiné, mne prosím, kontaktujte na: 

www.dilnak16.cz
Kolínská 16, praha 3

tel.: 776833315 • email: k16dilna@gmail.com



Je fakt vedro. Přesně takové jako 
loni, pomyslela si Veronika, když 
se dívala na dvojici, která ležela 
u řeky a opalovala se. Ještě před 
tím, než se ulice malého městečka 
promění v našedlé mlhavé stíny, 
které už nebudou znamenat nic, 
protože tohle město je tak malé, že 
s příchodem podzimu se uzavře do 
sebe a trpělivě vyčkává až do dalšího 
léta, kdy se otevře kemp, jedna ze 
dvou zajímavých atrakcí, protože 
skýtá možnost seznámení se s někým 
jiným než s několika málo kluky, co 
tu žijí. 

A ta druhá atrakce je řeka. 
Protože Veronika už odmalička 
ráda plave. Dvojice chce nachytat 
bronz. To je Veronice jasné, ale v 
těchto končinách se jím chlubit 
nebudou. Budou chodit do barů a 
kina a po večerech se milovat. O 
tomhle Veronika sní. O lásce. Jako 
její kamarádka Julie, která k řece 
nechodí, ale promenáduje se kolem 
kempu a předstírá jakýkoli důvod 
k zastavení se. Většinou jí něco 
spadne a ona se to pro to zvedne, 
lehce, pomalu, tak, aby si aspoň 
někdo všiml, proč má na sobě 
minisukni nebo hluboký výstřih. 
Někdy jde Veronika s ní, ale ví, že 
je to bláhovost. Že jí by si málokdo 
všiml, protože je příliš hubená a 
nevýrazná. A také si není jistá, co by v 
takové chvíli, kdyby se jí tedy povedlo 
někoho učarovat, měla dělat. Je jí 
šestnáct let a je panna se vším všudy. 
Nepolíbená a bez jediné vyhlídky na 
rande. 

Julii se už podařilo z kempu 
oblbnout tři dospělé chlapy a jednoho 
kluka. Ale v každém případě to 
skončilo jen tím jedním a Veronika 
nikdy nepochopila, jestli jí jde právě 
o toto nebo doufá, že se nějaký ten 
chlapík do ní zamiluje, sbalí si stan, 
naloží ji do svého karavanu a ona 
bude coby teenagerka, hledaná a bez 
vzdělání, žít v nějakém jedna plus 
jedna a mít k večeři párky. Protože 
takhle si Veronika představuje ty 
chlápky, co se ubytovávají v jejich 
zapadlém městečku a spí s Julií. Julie 
také už spala s Martinem, Vaškem 
a Igorem. To jsou tři krasavci z 
městečka. Pak už není z čeho vybírat. 
Je tady ještě Tomáš, se kterým občas 
Veronika zajde na kopec a dívají se 
dolů na jejich nudné životy, ale jako 
randění to Veronika nebere. Tomáš 
není krasavec, a podle všeho je panic 
taky se vším všudy. Kromě toho jí 
nikdy neřekl, že je hezká, ale řekl jí 
„vyzáblino, půjč mi pade“. 

S Tomášem mají společné jen to, 
že nikoho nemají. Plavání Tomáše 
nebere, a tak je tady Veronika sama. 
Ten kluk z té dvojici ohrnul své 
partnerce plavky, aby si líp opálila 
zadek a rozepnul ji podprsenku. Oba 
leželi na zádech a jen se dívali na řeku 
a chytali bronz a Veronika jen čekala, 
kdy nastoupí do auta zaparkovaného 
kousek od řeky a odjedou do lepšího 

světa, než je tenhle. Jenže holka se 
náhle zvedla, zapnula si plavky a 
řekla „tohle je ráj“. Veronika si na 
chvíli představila, že by se do té holky 
převtělila, odjela by s tím klukem a ta 
holka by si žila v tomhle ráji. 

A Veronika by vyčkávala podzim, 
jaký ještě nezažila, trávila by večery 
v opravdovém městě, kde je hluk z 
ulic slyšet ještě dlouho do noci a při 
otevřeném okně by oni dva seděli v 
kuchyni a popíjeli by víno. A ona by 
mu vyprávěla o Julii a o tom, jak chodí 
kolem kempu a žalostně si přeje 
lásku. Venku by začalo padat listí a 
v nedalekém baru by začínal hrát DJ 
a Veronika by si oblékla džínovou 
bundu a se svým přítelem by vyšli 
ven, do toho živého podzimu, který 
se nestává stínem léta, ale žije si 
vlastním životem a chodili by z baru 
do baru a do kina a na večeře.

Ta holka popošla k řece a namočila 
si do ní nohu. „Nevykoupeme se?“

Podívala se na něj a on se jen líně 
přetočil na záda a řekl, že možná 
později. Holka vlezla do řeky a plavala 
na druhou stranu. On tam ležel na 
zádech, se zavřenými oči a Veronika 
k němu šla blíž a mlčky se na něj 
dívala a říkala si, že ten podzim s ním 
by byl fajn. Jenže najednou přišel 
mohutný mrak, jako předzvěst nejen 
deště ale i přicházejícího podzimu. 
Veronika se vrátila na svůj ručník. 
Holka doplavala zpět, vylezla z vody a 
oblékla se. On seděl na dece a plácl ji 
po zadku. „Končí idyla, jedem,“ složil 
deku a vzal ji do podpaždí. „Nebudeš 
se převlíkat?“ Ona zakroutila hlavou. 
„Převleču se na benzínce, mám hlad 
a potřebuji na záchod.“ Pak oba sedli 
do auta a odjeli. Veronika si ještě 
představila, jak tam ta holka sedí v 
mokrých plavkách a jak někde staví 
u benzínky, kde si dávají bagetu, 
zatímco sem se vplížil podzim a vše 
utichlo. 

                             Alžběta Bublanová

Podzimní láSka
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Pondělí 30. září od 17 hodin

Autorské čtení 

Akce se koná v prvním patře pobočky Korunní.

Vstupné zdarma

Pobočka Korunní, Korunní 2160/68, Praha 10

TŘI PÍŠÍCÍ ŽENY

Srdečně vás zveme na literární podvečer tří mladých autorek. Přijďte
si poslechnout autorská čtení blogerky Michaely Dočkalové, absolventky
Literární akademie J. Škvoreckého Veroniky Brožkové a držitelky ocenění
Máchova růže a vydavatelky Náměsíčníku Alžběty Bublanové.

rOdinné A Kulturní centrum 
NOVá trOjKA

Nová Trojka je místo, kde je vítána celá rodina. 
Chcete-li strávit příjemný čas se svými dětmi, vzdělávat 
se, poradit s problémy, které rodinný život často 
doprovázejí, dopřát svým dětem přátelský kroužek nebo 
si večer zacvičit, zavítejte do Nové Trojky v Jeseniově 
ulici.

Nová Trojka nabízí pohybové, kreativní i naučné kurzy 
pro všechny věkové kategorie od miminek po seniory. 
Kompletní nabídku kurzů pro školní rok 2019/2020 
najdete na webových stránkách Nové Trojky.  Namátkou 
jsme jich pár vybrali, abychom vás inspirovali a 
navnadili:

Kurzy pro rodiče s dětmi (cena za 1 pololetí):
Cvičení rodičů s dětmi - Kurzy plné her a říkanek jsou 

zaměřeny na spolupráci rodič - dítě a kladou důraz na 
správný vývoj dětí. Věk dítěte 1 – 3 roky. Každý všední den 
dle věkové kategorie. Cena 1.700 Kč

Miminka – Programy pro rodiče s dětmi od 2 měsíců do 
1 roku zaměřené na správný psychomotorický vývoj. Vždy 
v pátek, cena 2.040 Kč.

Batolátka – Dopolední program (9 – 12 hodin) zaměřený 
na rozvoj řeči, spolupráci a jemnou motoriku. Každý 
čtvrtek 70 Kč/lekce, věk 1 – 3 roky.

Kurzy pro předškoláky (3 – 6 let):
Outdoorová sportovní přípravka - Kurz je vhodný pro 

děti, které mají rády pohyb a zábavu a nebojí se pohybu 
venku i za horšího počasí. Středa, cena 1.530 Kč, věk 5+.

Muzicírování - Pomocí her se děti naučí nejen nové 

písničky, ale i správně dýchat, osvojí si rytmus a objeví 
radost z hudby. Úterý, cena 1.360 Kč, od 3 a od 5 let.

Tanečky - Děti si zatančí se stuhami a šátky, budou 
rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Úterý a 
čtvrtek, cena dle dne a počtu lekcí, věk 3+.

Kurzy pro školáky (6 – 14 let):
Malý architekt - Děti dostanou příležitost poznat, co 

obnáší práce architekta, návrháře a stavitele. Středa, 
cena: 2.040 Kč, věk 8+.

Malý šéfkuchař - Děti si vyzkouší teplou i studenou 
kuchyni, různé způsoby servírování i zdobení. Pondělí, 
cena 1.920 Kč, věk 8+

Latinsko-americké tance - V kurzu se snoubí umění, 
sport a elegance. Dívky se naučí základní kroky a 
jednoduché figury latinskoamerických tanců v sólové 
úpravě. Čtvrtek, cena: 1.530 Kč, věk 8+

Kurzy pro dospělé:
Bootcamp - Sportovní program pro muže a ženy, 

probíhá v přilehlých parcích a zaručeně vás dostane do 
formy! Pondělí, čtvrtek, cena 900 Kč/10 lekcí nebo 120 Kč/
lekce. 

Cvičení s fyzioterapeutkou - Kurz vhodný pro ty, které 
trápí bolesti zad či jiných částí pohybového aparátu nebo 
pro ty, kteří chtějí bolestem předejít. Kurz je vhodný i pro 
těhotné. Čtvrtek, cena 1.530 Kč nebo 120 Kč/lekce.

Relaxační tanec - Pomáhá znovu aktivovat oslabené 
zádové a břišní svalstvo a navrací mladistvou pružnost a 
dobrou náladu. Pondělí, cena 2.295 Kč.



Autor fotografie: Jakub Pelnář 


