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Novinky v kavárně Casa
Nostra

Novinky v kavárně
Casa Nostra
V Italské kavárně Casa Nostra na náměstí Jiřího z
Poděbrad je stále dobře, útulno a víno teče proudem. Ale
k tomu tam nově ještě teče pivo. Italské pivo Moretti
se v Itálii pije na každém rohu, a i když Casa Nostra dál
zůstává kavárnou, ve které si v poklidu vypijete kávu,
tenhle tradiční italský nápoj zařadila do nápojového
lístku.
A když už jsme u toho lístku, tak ten skutečně je. Dlouhá
léta jste nabídku četli z tabule, ale teď, vzhledem k tomu,
že se nabídka rozšířila, tak světlo světa skutečně spatřil
jídelní a nápojový lístek i v Casa Nostře.
Kromě tradičních tapas, různých sýrových a šunkových
salámů, zapečených panini a domácí tomatové polévky
si tak můžete vychutnat trochu větší svačiny, které
zaručeně zaženou hlad, ale zase se z nich nepřejíte jako
třeba gulášem se šesti. A také vyzkoušíte něco nového
a musím říct, že to není jen obyčejné „sváča“, ale tady
se fakt připravovat jídlo umí, a hlavně se umí pracovat s
chutěmi, které jsou vyvážené a opravdu výborné.
Takže pokud si pijete v klidu víno a chcete k němu
něco zakousnout, tak doporučuji Grissini & Prosciutto
& Paté. Tyhle domácí tyčky grissini jsou omotané
plátky prosciutta a podává se k tomu mistička paté ze
sušených rajčat. Jestli sháníte něco lehkého k obědu,
jděte do salátu Cous Cous s rukolou a mozzarellou. Kdo je
sýrový, tak je jeho volba je jasná. „Ve skle“ zavařovačka
nakládaných sýrů s čerstvým pečivem mu zaručeně
zachutná, popřípadě může ještě zkusit gratinovaný kozí
sýr podávaný na polničku s cherry rajčátky a tomatovou
ciabattou.
Autor: Alžběta Bublanová
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S novým rokem jsme i my vykročili
nově. Chceme vám představit
co nejvíce lidí, kteří jsou něčím
zajímavým a kteří žijí vedle nás.
Začneme mladými a inspirativními.
V tomhle čísle vám řekneme něco
málo o pětadvacetileté cvičitelce
jógy a herečce Nhung Dang, o
dvacetiletém spisovateli a literárním
nadšenci Matěji Senftovi a
sedmadvacetiletém boxerovi Davidu
Matějovi.
U těch mladých ještě chvíli
zůstaneme, naše též mladá
redaktorka Terka si pro vás připravila
rozhovor s mladičkou návrhářkou ze
Žižkova Janine.
S novinkami budeme pokračovat i
dále, a přečtete si co je nového v mé
oblíbené kavárně Casa Nostra.
Také si budeme hýčkat rubriku
historie, kterou pro vás bude

připravovat Filip Liška, v tomhle
čísle přichází se střípky z minulosti
ohledně „Škroupáku“.
Nepřeskakujte poetické okénko, kde
si můžete přečíst povídky tematicky
spojené s novoročním předsevzetím,
možná bychom pro tohle číslo mohli
tuhle rubriku klidně přejmenovat na
„kuřácké okénko“.
A když už jsme u té poezie, tak
se nejlépe čte v kavárně Švihanka.
A taky se tam dobře jí, na Štědrý
den tam nechyběl tradiční pokrm,
který se o Vánocích podával za první
republiky snad ve všech restauracích,
tedy pečení šneci.
A kdybyste si chtěli přečíst něco
jiného než beletrii či básničky, tak
mrkněte na přehled motivačních
knih.
Alžběta
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Cous Cous s rukolou a mozzarellou.
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e
n
i mladá návrhářka,
Jan která si jde za svým

Její kousky jsou hodně
originální, musíte zkrátka
vědět, jak je nosit.

zajímavého. Občas se takhle zamýšlím nad cizími názory
a něco si z nich odnesu.
Využíváš látky převážně z Itálie. Z jakých dalších
materiálů šiješ?
Mezi českými látkami není takový výběr, samozřejmě
se většina dováží. Italské látky jsem teď hodně používala
v souvislostí s praxí u designéra a módního návrháře
Bedřicha Pavlačky, který často dováží právě z Itálie.
Používám převážně hedvábí – to je trochu nepraktické
na údržbu, ale vypadá dobře. Dále vyšívané věci, ráda
používám různé kamínky. Brokát, bavlnu, krajku a
naposled jsem použila na sukně i tyl.
Máš pocit, že se ti v českém návrhářském rybníčku
plave dobře?
Všímám si, co se kolem mě děje, ale moc to neřeším.
A nechci tady zůstat. Rádi bychom s přítelem odjeli do
zahraničí. V Česku si chci vybudovat aspoň nějakou
klientelu, ale jinak plánuju cestovat. Ale Praha je pořád
můj domov, tak se sem budu vracet. A konkurence je
všude, ale tolik bych se jí nebála.
Jaká je tvá klientela?
Často se jedná o známé. Jinak jsou to lidi, kteří chtějí být
odlišní a nevadí jim za to připlatit.

V květnu na své Fashion
Show představila kolekci
LOVE, která, jak už název
napovídá, je inspirována
láskou. Janě nešlo jen o
to vytvořit oblečení, ale
také o to zjistit, co pro
různé lidi láska znamená.
Věrnost. Tolerance. Umění
se sebeobětovat. Něco, co
do vašeho života přijde
nečekaně a rychle a při
odchodu způsobuje bolest.
Manželství až do smrti. A co
znamená láska pro vás?

„Silným impulsem pro mě byl
rozchod, který jsem potřebovala
někde ventilovat, jen o tom
nemluvit, ale něco dělat.“

Mládí vpřed. Janine ví, co od života chce.
Jana Řezáčová (25) je mladá módní návrhářka tvořící
pod jménem Janine. Vystudovala grafický design, ale
vždy ji lákala převážně móda. V rozhovoru představila
svou tvorbu, plány a sny a nechybělo ani povídání o
Vinohradech a Žižkově.
Jak dlouho se věnuješ návrhářství?
Přibližně osm let. Tehdy jsem se rozhodla vyměnit
studium cestovního ruchu, při kterém jsem se akorát
trápila, za textilku.
Janine, francouzsky Jana. Jak tě napadlo si vybrat
takové jméno pro svou značku?
To vzniklo při hodině grafického designu, který jsem
studovala, když jsme tvořili vlastní loga. Chtěla jsem,
abych to byla prostě já… a Francii miluju.
Jak bys charakterizovala svou tvorbu?
To, co tvořím, vychází hodně ze mě samotné. Silným
impulsem pro mě byl rozchod, který jsem potřebovala
někde ventilovat, jen o tom nemluvit, ale něco dělat. V
tomhle období vznikla moje první kolekce a s tou i vlastní
značka.
Dlouho jsem se zaměřovala na streetovou módu,
bombery na míru a tak. Chci, aby věci ode mě byly
extravagantní a originální, ale postupně zjemňuju a
plánuju používat jednodušší barvy.
Kde bereš inspiraci?
Hodně z cestování. A potom z umění a přírody. Jednou
Jakub Polanka řekl, že se inspiruje lidmi na ulici.
Obléknou se do toho, co najdou, a často vzniká něco
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Nosíš sama to, co navrhneš? Jaký je tvůj oblíbený
kousek?
Ano, nejčastěji bombery, někdy šaty. Do budoucna si
chci navrhnout více basic oblečení na denní nošení.
Na tvorbu jakého oblečení se aktuálně soustředíš?
Momentálně tvoříme se švadlenami kolekci dámských a
pánských triček s popisky, která budou dostupná ve více
velikostech a barvách. A také mikiny. Bude to připraveno
rovnou k prodeji, protože novinkou je, že budu nějaké své
kousky dávat přímo do kamenných obchodů. Dále jsou u
mě aktuálně k dispozici čepice a šály vytvořené z mohéru
a vlny. Do budoucna se chci více zaměřit na svatební šaty.
Jak je to u tebe s půjčováním šatů?
Klientky si již hotové šaty půjčit můžou. Často se totiž
stává, že si je oblečou jen kvůli jedné příležitosti.
V srpnu jsi svou tvorbu přesunula z bytu do vlastního
ateliéru. Co bylo impulsem k tomu udělat další krok a
jak probíhalo hledání ideálního místa?
Nějaký vlastní prostor, kde bych tvořila a vystavovala
oblečení jsem chtěla mít tak do dvou let. Příležitost se
naskytla dřív, když mě na představení kolekce LOVE
ve Vnitroblocku oslovila majitelka zdejšího prostoru
(Selection Design), jestli bych tady nechtěla svou módu
prodávat. A náhodou měla i volnou místnost k pronájmu,
tak jsem se toho chytla.
Pracuješ teď na nějakých dalších projektech?
Pod názvem Talk by Janine natáčím s pomocí
kameramana Martina sérii rozhovorů s módními
návrháři.
Jaký je tvůj sen?
Chci zůstat se svým přítelem, kterému vděčím za velkou
podporu v tom, co dělám. Budu ráda, když mě bude móda
opravdu živit, že to, co vytvořím, budou lidi nosit.

Přemýšleli jsme nad vlastním místem s kavárnou, kde by
se prodávalo moje oblečení a pořádaly by se tam třeba i
nějaké přednášky apod. Ale nevím, jestli v Česku, spíš ne.
A chtěla bych napsat knížku, ale ta nebude o módě, ale o
vztazích.
Bydlíš na Žižkově. Žiješ tady od narození?
Nene, jen chvíli, společně s přítelem. Žije se mi tu
dobře, všechno je při ruce a z bytu mám výhled na Vítkov,
kam se chodím ráda procházet. Ale je tu podle mě draho.
A dřív jsem bydlela kousek od Grébovky a půl roku vedle
stadionu Bohemky. Vinohrady já mám ráda.
Máš v této oblasti nějaké oblíbené podniky?
Na jídlo chodím např. do italského podniku Bistrot
Valentino nebo na burgery do Gustonu. Déle se mi moc
líbí v kavárně coffee corner bakery. A mám ráda Plečnik –
mají tam super hummus a víno. A jelikož jsem vínová, tak
chodím i do vinotéky Noelka, kde mají boží chardonnay,
nebo do Prosekárny ve Slezské.
A když už je řeč o Jiřáku, tak kousek od náměstí chodím
pro látky – do evi-látky a BP látky k Bedřichu Pavlačkovi.
A ze Žižkova mám i švadlenu.

Janinu tvorbu sledujte na jejím
Instagramu @janinerezacova nebo
webu janinemadebylove.com.
Kontaktovat ji můžete tam a poté
se s vámi jistě ráda setká ve svém
ateliéru na adrese V Kolkovně 3.
autor: Tereza Bartošková
zdroj fotek: Janine

Do budoucna se chce věnovat svatebním šatům.
Strana 5

Pro cizince připravili trochu jednodušší potravu, kte- Café Švihanka se chce podělit s návštěvníky také o
rá sice není postní, ale na úžasném koření z Provan- večerní fotky z věže nad kavárnou z konce prosince.
ce a pozadím s klimtovskými motivy byla kavárna
S přáním krásných večerů zalitých sluncem, přátelbez kuřat během pár návštěv.
stvím a láskou po celý rok 2020.

Sváteční pohoda
v Café Švihanka
Kavárna na okraji Riegráčů se vesele rozjela a peláší
časem jako prastará tramvaj na Vinohradské. Mimo
to, že si ji během krátkého času našla báječná klientela
milující pohodu a krásu, připravila kavárna řadu akcí k
podpoře ducha i těla.
Poslední z nich byl nečekaně zdárný pokus navázat na
prvorepublikovou tradici a připravit postní jídlo k obědu
na Štědrý den. Nejkrásnější svátky v roce harmonizují s
pečenými šneky v bylinkovém másle posazenými v ulitě
na rukolovém podkladu s čerstvě pečenou francouzskou
bagetou a se širokým výběrem skvělých vín. Lze lépe
strávit brunch s nejlepšími přáteli před Štědrým
večerem?
Sváteční nálada v neokázalém prostředí připomínajícím
svou atmosférou a skromnou vánoční výzdobou časy
pohody a radosti ze setkání s blízkými z dob, kdy nad
duchem Vánoc nevítězila komerce a konzum.
Pohoda, neformálnost a pocity taneční lehkosti žití
vyvrcholily okamžikem, kdy se slovutní gurmáni, pražští
galeristé pustili do čerstvě vytaženého plechu z trouby s
voňavými potvůrkami.
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Café Švihanka přeje všem krásný nový rok a hodně štěstí. Pro hravé a chytré připojuje vzorec štěstí formulovaný
v nedávném horizontu. Za půvab přemýšlení považujeme srovnání osobních hodnot v souladu s presentovanými
koeficienty. Ztrácet čas podrobnostmi? Kdo si to může dovolit? Vzorec štěstí si sice můžete vypočítat, ale klidně
postačí, když si jen uvědomíte sílu hodnot a co je pro vás důležité. Například zdraví a opora blízkých je podle vzorce
štěstí pětkrát důležitější než životní přehled.

ŠTĚSTÍ = O+(5xE) +(3xU)
O= osobní charakteristika

životní přehled, přizpůsobivost,
pružnost, družnost, vyrovnání se s
neúspěchem, sebekontrola

E = Existence

zdraví, finanční stabilita, opora
blízkých, svoboda volby, bezpečí,
dělat, co má smysl

U = Uspokojení vyšších potřeb

ambice, sebehodnocení, smysl pro
humor
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Náměstí s příslibem
Sametu

Kdyby mi někdo na Ruzyni řekl, že se zúčastním povolené demonstrace, měl bych to za žert.
Václav Havel promlouvá k demonstrantům. Zdroj: Archiv Paměť národa

Dnešní Škroupovo náměstí pohledem ze Žižkovské věže.
Zdroj: WikiCommons
Kousek od náměstí Jiřího z
Poděbrad se rozkládá nenápadné
náměstíčko. Škroupovo náměstí
působí svým útulným kruhovitým
tvarem velmi poklidně, přesto
se tu odehrála jedna z klíčových
demonstrací proti komunistickému
režimu.
Když zabloudíte z velmi živého
Jiřáku do vedlejších ulic, nemůžete
nenarazit na poměrně malé a velmi
klidné místo, na Škroupovo náměstí.
Na první pohled se zdá, že jde jen o
další příjemné zákoutí na pomezí
Vinohrad a Žižkova, nicméně právě
zde se začala psát nedávná historie
sametové revoluce, jejíž třicetileté
výročí jsme tento listopad oslavovali.
Událost ze Škroupova náměstí
je totiž ještě o jeden rok starší než
slavná manifestace na Národní
třídě. V prosinci roku 1988 se na
Škroupáku odehrála první povolená
demonstrace proti totalitní vládě
komunistické strany. Informovaly o
ní mnohé zahraniční zpravodajské
agentury a demotivovaným
obyvatelům Československa vlila
novou naději na změnu poměrů v
zemi. Lidé doufali, že opozice získá
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silnější hlas a komunisté podobně
jako v sousedních státech východního
bloku v Maďarsku a Polsku pomalu
ustoupí od tuhé politiky zastrašování
a útlaku.

Z Václaváku na Žižkov

V tom se ovšem naděje disidentů
i občanů mýlily. Komunisté vůbec
nestáli o jakoukoliv diskuzi nebo
oslabování své moci. Povolení
demonstrace úzce souviselo s
oficiální návštěvou tehdejšího
francouzského prezidenta
Françoise Mitterranda. Byl prvním
francouzským prezidentem
na návštěvě v Československu
a požadoval, aby během jeho
návštěvy nebyla opozice nikterak
perzekvována.
Proto se nakonec disidentům,
konkrétně pěti sdružením: Charta
77, Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných, České děti, Hnutí za
občanskou svobodu a Nezávislé
mírové sdružení, povedlo
zorganizovat k 40. výročí přijetí
Všeobecné deklarace lidských práv
OSN 10. prosince 1988 demonstraci.
Na rozdíl od manifestací ze srpna
1988 k výročí invaze vojsk Varšavské

smlouvy však tentokrát šlo o
povelenou demonstraci.
Disidenti původně chtěli jít
demonstrovat na Václavské náměstí.
To jim ještě Obvodní národní výbor
Prahy 1 nepovolil, úspěch slavili až na
Praze 3. Pravděpodobným důvodem,
proč to na Novém Městě nešlo a na
Žižkově ano, zůstává, že si komunisté
nepřáli mít demonstraci, i když
oficiálně povolenou, přímo v centru
města.

například o tom, zda tam nezůstanu
natrvalo. Kdyby mi tam někdo byl
řekl, že za tři týdny budu snídat s
francouzským prezidentem a den
nato vystoupím na nezakázané
manifestaci, myslel bych si, že
žertuje,“ komentoval Václav Havel
druhý den svůj zážitek před davem
demonstrantů na Škroupáku.
A nejen to, prezident Mitterrand
si u snídaně zahrál na proroka,
když prohlásil: „Jsem rád, že se zde
setkávám s předními osobnostmi
doby příští.“ A netrvalo to ani
do konce jeho volebního období
a už si třásl s Václavem Havlem
rukou, ne jako s představitelem
utlačované opozice, ale jako se
svým prezidentským protějškem a
celosvětovou politickou hvězdou.
„Což ale vůbec nezname¬ná, že za

rozehnání ze strany bezpečnostních
složek, ale celou akci detailně
sledovala StB. Podle jejích záznamů
se na náměstí shromáždilo okolo 5
000 lidí.
I když demonstrace byla povolená,
i hned po odjezdu francouzského
prezidenta ji komunisté označili za
Jiskra naděje
protizákonnou. Rudé právo nařklo
Demonstrace proběhla velmi
demonstranty ze zneužití výročí a
úspěšně. Vedle Havla promluvili i
ze snahy destabilizovat politickou
další disidenti jako například Ladislav situaci. „Shromáždění pochopili jako
Lis, Václav Malý nebo Petr Placák.
příležitost k jednoznačným útokům
Státní hymnu zazpívala během
proti ČSSR,“ psal komunistický
normalizace zcela umlčená Marta
plátek.
Kubišová. „Václavovi jsem říkala:
Přestože naděje na uvolnění byly
‚To si nemohl vybrat horší místo,
zmařeny,
jiskra ze Škroupáku planula
protože tam nás mají jak na talíři ze
ještě v lednu během Palachova týdne,
všech stran.‘ A Václav řekl: ‚Když Ti
aby se naplno rozhořela o rok později
ten kožich zlejou, tak já ti koupím
na Národní třídě.
novej,‘“ vzpomíná Kubišová.
Autor: Filip Liška
Sice nedošlo k žádnému násilnému

pár hodin nemohu být opět na cele v
Ruzy¬ni,“ pokračoval na Škroupáku
ve své řeči Havel. Skutečně, k
prezidenství a svobodné zemi vedla
ještě mnohem delší cesta než se v
prosinci 1988 na Škroupově náměstí
mohlo zdát.

Snídaně s prezidentem

François Mitterrand se během
své cesty v Československu snažil
podporovat opoziční snahy. I proto
se 9. prosince setkal na snídani s
osmi disidenty. Toto hodinu a půl
dlouhé setkání v Buquoyském paláci
na francouzském velvyslanectví,
kterého se vedle Václava Havla
zúčastnili ještě například Jiří
Dienstbier, Václav Malý nebo Petr
Uhl, vneslo značnou morální vzpruhu
mezi odpůrce komunistické režimu.
„Vážení přátelé, když jsem byl
před třemi týdny, podobně jako
mnoho mých přátel, na cele v Ruzyni,
uvažoval jsem o různých věcech,

Památeční tabulka na Škroupově náměstí.
Zdroj: Archiv Paměť národa

Demonstrace 10. prosince 1988 se zúčastnily tisíce lidí.
Zdroj: Archiv Paměť národa
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Mladí
a inspirativní
Jak člověk stárne, tak se čím dál více stává, že ti mladší jsou úspěšnější než on.
Takže najednou člověk kouká a říká si, že ten a tamten a támhleten je taky mladší
než on. A kolik toho dokázal. Ale žádnou frustraci tady nechci rozdmýchávat.
Naopak. Chci tyhle mladé a inspirativní vyzdvihnout. Ti, které jsem vybrala,
bydlí či pracují v našem okolí a mají v sobě ten správný náboj, který vás tak
trochu pošťouchne, nakopne a něco předá.

Nhung
Dang
(25 let)

Matěj Senft
(20 let)

Pocházím z Posázaví, kde jsem vyrůstal na vesnici ve
Stříbrné Skalici. Právě tam jsme spolu s bratrem Janem
Senftem (známým pod písničkářským pseudonymem
Člověk krve) a Barborou Novákovou založili hudebněliterární festival Návrší. Nyní studuji judaistiku a
religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.
Od osmnácti let bydlím v Praze. Od stejné doby pracuji v
literární kavárně a čítárně Božská Lahvice. Začínal jsem
zde jako jeden z barmanů, dnes k tomu spolu s literárněhudební skupinou Podzemníci pořádáme řadu tematicky
zaměřených večerů.
Mimo to pracuji jako externí redaktor pro internetový
magazín Tiscali.cz. Svými reportážemi a esejemi
přispívám také do literárního obtýdeníku Tvar a řady
sborníků jako Revue Prostor, Okruh a střed a další.
Mé povídky vyhrály soutěž Otevřená kniha Divadla
D21 a následně byly publikovány ve sborníku divadla
a v královehradeckém magazínu. Ve své tvorbě se
nicméně zaměřuji primárně na poezii. Mé básně vyšly
časopisecky (Tvar, The Word Addict – kam byly přeloženy
do angličtiny) a na Nedělní chvilce poezie. V současnosti
se chystají k časopisecké publikaci další povídky a nový
cyklus básní. Účastním se řady čtení v kavárnách, na
festivalech a demonstracích.

david Matěj
(27 let)

Odmala miluji tanec a pohyb. Vystudovala jsem
herectví a autorskou tvorbu na DAMU v Praze a Rose
Bruford College v Londýně.
Věnuji se józe a výuce jógy ve studiu Třetí oko na Floře
a na pobočkách fitness centra Form Factory Vršovice,
Karlín a Harfa. Cvičící jogíny vedu k uvědomělému
dýchání. Největší odměnou pro mě jako pro instruktorku
jógy je jiskra v očích studentů a jejich uvolněná tvář v
závěru lekce.
Pravidelně medituji, inspiruje mě zen-buddhismus a
vietnamský mnich Thich Nhat Hanh
V divadle se věnuji herectví a tvorbě představení,
a to jak v Čechách, tak v zahraničí. V Čechách jsem
zpracovala například dokumentární představení A odkud
jste doopravdy? a stínovo-loutkové představení Pohádky
z rýžových polí.
Kromě toho příležitostně hraji ve filmech a televizních
inscenacích (filmy Muzikál aneb Cesty ke štěstí, Na
střeše, seriály Zrádci, Hlava medúzy, Polda).
Nyní pracuji na tvorbě a režii nového divadelního
představení HOMELAND a připravuji se na evropskou
premiéru představení Swimming Pools se souborem
Sleepwalk Collective (Londýn, Madrid).
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Narodil jsem se na Vinohradech a poté dlouho žil na
Žižkově. Párkrát jsem se sice odstěhoval, ale cesty osudu
chtěly, abych se na Žižkov stále vracel – momentálně
tu tedy žiju a nemůžu si to vynachválit. Je tu všechno.
Kromě Mekáče. Ten ale stejně nejim.
Ale dost o Žižkově.
Jsem relativně mladej člověk, kterýho baví sportovat.
Celej život sportuju (v něčem úspěšně a v nečem
neúspěšně). Nejdříve jsem hrál fotbal za Bohemians
Praha cca od 6 do 15 let – několikrát jsme vyhráli
mistrovství republiky. Poté jsem hrál nohejbal za dorost
Vršovice, kde je mým největším úspěchem 3. místo na
mistrovství České republiky trojic dorostu. K těmto
sportům jsem ještě dělal streetball a kickbox, ale jen
okrajově, jelikož mi na ně nezbývalo moc času.
Momentálně se věnuji bojovému sportu. Boxu. Dělám
ho 5 měsíců a trénuju cca 4x týdně. Do toho chodím 2x
týdně do posilovny (někdy mi to nevyjde) a když mám
chuť nebo více času, tak si jdu ještě zaběhat. Trénuju
s velmi dobrým trenérem Robertem Rosenbergem v
boxerně Rebel Gym, která se nachází v Koněvově ulici na
Žižkově. Chodím jak na individuální tréninky, tak i na ty
skupinové. Box se mi tak dostal pod kůži, že jsem začal
bez jakýchkoliv zkušeností hned ze začátku spárovat
(tréninkový zápas). Bohužel jsem narazil na kluky, kteří
jsou všichni o několik let zkušenější než já, a ještě k tomu
se rádi perou. Podle toho taky můj obličej a žebra na
začátku vypadaly. Teď už umím základy a výrazně se mi
zvedla fyzička, takže i sparing probíhá na lepší úrovni. To
ale nic nemění na tom, že ránu vždycky dostanete. Bolest
se tak postupem času stává normální, zvykáte si na ni a
to vás posouvá, ukazuje vám vaše chyby – protože když
uděláte chybu ve fotbale, dostanete gól a prohrajete. Když
uděláte chybu v boxu, prohrajete, a ještě jste zranění. Box
totiž není hra. Box se nehraje. Box se žije.
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10 tipů na knihy

pro váš osobní rozvoj
Knihy jsou nedílnou součástí mého života. Možná to máte stejně, možná jste si jen s novým rokem dali
předsevzetí, že budete více číst. A protože se občas hodí nečíst jen beletrii, ale také se sebevzdělávat, vybrala jsem
pro vás několik knih, které mě samotnou zaujaly a doufám, že inspirují a posunou i vás.
Autor: Tereza Bartošková

Faktomluva
Hans Rosling

Kniha odhaluje deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu
na svět – a proč jsou věci lepší než vypadají. Když mají
lidé odpovídat na jednoduché otázky o stavu světa –
například zda ubývá extrémní chudoby nebo jaká je na
Zemi průměrná délka života – volí systematicky špatné
odpovědi. Tato kniha vás vybaví do boje s nevědomostí
a dodá vám schopnost reagovat na všechny budoucí
výzvy. Podle Billa Gatese je Faktomluva tak důležitá
pro pochopení světa, že ji daroval všem americkým
vysokoškolským absolventům roku 2018.

Proč spíme
Matthew Walker

Kniha předního světového neurovědce Matthewa
Walkera odkrývá nejnovější poznatky z výzkumu
spánku a ukazuje, že evoluce nás touto bezbrannou a
neproduktivní fází denního rytmu nevybavila náhodou.
Díky převratnému rozvoji a dostupnosti zobrazovacích
metod dokáže věda poprvé v historii zodpovědět, proč
vůbec spíme, jak spánek prospívá našemu tělu a mozku
a proč má neřešená dlouhodobá spánková deprivace tak
ničivé následky pro naše zdraví.

Myšlení, rychlé a
pomalé

Cesta k opravdovému jídlu
Eva Ehrenbergerová,
Markéta Gajdošová

Jak zdravě zhubnout? Proč počítat kalorie? Musíme při
hubnutí hladovět? Jakým chybám se vyvarovat? A proč
bychom se měli zajímat o to, kolik má jídlo sacharidů,
tuků a bílkovin? Nejen na tyto otázky vám odpoví tato
kniha, díky které porozumíte zákonitostem výživy a
zároveň načerpáte inspiraci na zdravá, chutná a vyvážená
jídla.

Daniel Kahneman

Důmyslné umění,
jak mít všechno u
pr**le
Mark Manson

Autor Mark Manson se ve svém díle opírá o reálný
vědecký výzkum. Ten tvrdí, že šťastnější život nespočívá
ve schopnosti proměnit hromadu citrónů ve sladkou
limonádu, ale naučit se s tou kyselou příchutí na jazyku
zkrátka žít. Každý z nás dělá chyby a setkává se s nepřízní
osudu. Není důležité předstírat, že se to nestalo, ale
soustředit se na to, co je opravdu důležité. Na zbytek se
zkrátka vykašlete.

Jak se naučit 100
slovíček za hodinu

Naše myšlení není dokonalé. Náš mozek sem tam
nějakou chybu udělá. Tyto chyby si uvědomovat a
přehodnotit dosavadní nastavení mysli je náročný úkol.
Lépe porozumět myšlení nám pomůže autor, psycholog,
nositel Nobelovy ceny za ekonomii a jeden z největších
myslitelů současnosti Daniel Kahneman. Po přečtení
knihy porozumíte mnohem lépe nejen sami sobě, ale i
lidem kolem vás – snáz např. odhalíte skryté manipulační
techniky, které se nás snaží ovlivnit. Tuhle knihu si kupte
rychle a čtěte ji pomalu a opakovaně.

Jakub Pok

Na paměťových soutěžích si lidé dokážou uložit okolo 50
slovíček do pěti minut. Je zajímavé, že nikdo z nich nemá
fotografickou paměť, ani není geniální. Jediné, co tito
lidé ovládají, je správná technika. A podobnou techniku
můžete ovládat i vy! Neučte se slovíčka klasickým
biflováním. Tato kniha přináší metodu slovíček v
příbězích, se kterou se budete učit jazyky efektivněji a
ještě se u toho pobavíte. Zapomeňte na dlouhé hodiny
strávené nad učebnicemi bez větších výsledků.

Vyhořet může
každý

Radkin Honzák, Aleš Cibulka,
Agáta Pilátová
O tzv. syndromu vyhoření se v posledních letech hodně
mluví. Tato kniha vám připomene, že pracovitost není
jen ctnost, že práci na 150 % obvykle nikdo neocení.
Poučte se z chyb druhých – pokud chcete hořet, a ne
vyhasnout.

Pozitivní leader
Jan Mühlfeit

Autor, bývalý prezident evropského Microsoftu, shrnul
do knihy své mnohaleté zkušenosti ve vedení lidí.
Pomůže vám najít způsob, jak inspirovat vlastní tým,
dosáhnout vytyčených výsledků, a přitom si zachovat
rovnováhu mezi úspěchem a štěstím. Zjistíte, jak se
zbavit stresu a negativismu a odemknout potenciál u sebe
i u lidí, kteří vás obklopují.

Mluv jako TED
Carmine Gallo

Jak na sítě

Michelle Losekoot, Eliška
Vyhnánková
Zaujmi – naslouchej – vyprávěj – vyhodnocuj. To jsou
čtyři principy, které musí ovládnout každý, kdo chce
být na sociálních sítích úspěšný. Ať už hodlá vybudovat
loajální komunitu, prosadit značku nebo zvýšit prodeje.
Aplikace, trendy i uživatelé sítí se můžou měnit, ale
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principy zůstávají. Na sociálních sítích dnes tráví svůj čas
víc než polovina světa – lze tato rostoucí čísla využít ve
svůj prospěch? Tato kniha vás přesvědčí, že ano. Naučí
vás, jak prodávat těm, kteří nepřišli nakupovat, a jak psát
pro lidi, kteří nechtějí číst. Pochopíte, koho a jak můžete
na různých sítích oslovit, ovládnete potřebné strategie a
naučíte se změřit, jak dobře vaše kampaň funguje. Jak na
sítě však vedle mnoha dílčích postupů a příkladů přináší
i něco mnohem hlubšího a univerzálnějšího: Naučí vás
o sociálních sítích přemýšlet tak, abyste už žádné další
návody nepotřebovali.

Díky YouTube se staly prezentace předních vědců,
podnikatelů, manažerů, ekologických a společenských
aktivistů nebo angažovaných umělců fenoménem,
který sledují miliony lidí po celém světě včetně tisíců v
českém a slovenském prostředí. Jednotlivá vystoupení
nám ukazují, že se dá stále mluveným slovem zaujmout a
přimět lidi, aby něčemu pomohli. Chcete, aby vás ostatní
poslouchali? Abyste zaujali, musíte své nápady umět
prodat. To je dovednost, která otevírá bránu ke splnění
vašich snů. Dobře formulované a podané myšlenky
mohou změnit svět. Tato kniha odhaluje techniky
nejlepších TED speakerů z celého světa.

více informací o časopisu najdete na

www.namesicnik.cz
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Jsem dobrej odnaučenej kuřák
Člověk chce udělat něco pro zdraví a
řekne stop kouření. Protože to všude
píšou, jakože umřete na infarkt nebo
se ve vás probudí rakovina a pak
budete mít na boku docela ošklivou
jizvu jako ten chlap na krabičce. A pak
je tam ještě ten, co umírá svý ženský
v náruči a je vidět, že svět okolo něj je
krásnej, ale on je vůl, protože se zabil.
No jo. Jenomže pak zjistíte, že
nemáte peníze, a to jste přestali
kouřit, a měli byste jich mít zákonitě
více, ale prostě nemáte, a pak vám
zavolají z firmy, kam externě posíláte
překlady různých letáků, a dokonce
i takových těch příbalových letáčků
u léčiv, až takovej jsem borec, a tak
daleko jsem to dotáhl, a řeknou mi,

že už mé služby nebudou potřebovat.
A já bych si nejraději zapálil, ale
nemůžu. A ty prachy nemám proto,
že za jednu mou práci, to byla zase
jiná firma, se prostě nezaplatilo. A
já jsem takovej blb, že prostě nevím,
co mám dělat, a tak nedělám nic, a
říkám si, že asi prostě nemají, a přeci
nemůžu bejt takovej sobec, abych to
po nich nějak vymáhal, a navíc bych
klesnul, a to já nechci, já chci mít
hlavu vztyčenou.
Jo a taky moje manželka, tedy bývalá
manželka, mi prostě řekla, že jestli jí
nedám prachy navíc, vyjma alimentů,
tak prostě kluk bude nešťastnej,
protože nemůže jet na lyžák. Já jsem
taky nešťastnej, a ještě ke všemu jsou

nešťastní kvůli mně i ti druzí. Ty vole
a kouřil bych až bych brečel. Ale tak
nějak tuším, že špatná nálada by byla
pak ještě horší, když by člověk dostal
rakovinu.
Takže si nezapálím, jen sedím a
ani nejím žádný sušenky. Protože
jsem se dočetl, že odnaučení kuřáci
tloustnou. A když jste tlustí, můžete
dostat cukrovku. A když dostanete
cukrovku, běháte po doktorech a já
bych raději makal, aby ten kluk byl
šťastnej. Koukám se z okna a čekám,
až začne padat sníh. Abych si to
mohl líp představit. Jak ten kluk je
nešťastnej, protože nemůže na lyžák,
protože jeho otec jsem zrovna já.
Alžběta Bublanová

Proti
pól

sbírka plná odlišnosti,
sarkasmu a (bez)naděje

Na stránkách nové knihy Protipól
zjistíte, co se stane, když 22 mladých
autorů spojí své tvůrčí schopnosti.
Směsice textů a žánrů nabízí
potenciál a spoustu emocí. Ve sbírce
najdete i povídku jedné z redaktorek
Náměsíčníku.
Když jsem šla do prváku na Vysokou
školu kreativní komunikace, měla
jsem v hlavě sen o tom, že do konce
studia vyplodím dostatečné množství
smysluplného a publikovatelného
textu, a budu tak o krok blíž k vydání
knížky. Říkala jsem si, že by to
mohla být sbírka poezie. O tom můžu
zatím jen snít. Ale! Přece jen jsem
stihla vydat knihu! A to společně se
spolužáky z oboru.
Kniha vznikla jako školní projekt
– nápad na sestavení sborníku
vzešel od doktorky Daniely Iwashity,
která studenty vyučovala základy

redakční práce. Studenti – autoři –
byli rozděleni do jednotlivých týmů,
ve kterých pracovali na návrzích
budoucí knihy. Vítězná skupinka s
pomocí ostatních zrealizovala vydání
knihy ve verzi, jakou si můžete už
nyní prolistovat.
Kniha je členěná na 5 oddílů –
každý oddíl je uveden básní, jejíž
obsah volně souvisí s atmosférou
v povídkách. Úvodní oddíl Klid
obsahuje povídky zobrazující život
jako hru. Ukazují, že je jen na nás,
jakou v něm zvolíme taktiku. Jsem
tvoří protipól k první skupině a
zahrnuje povídky plné fantaskních
prvků i bytostí. Navazující Duševní
chřipka je oddílem pojednávajícím
o tragické stránce života, o strachu
z přítomnosti i z budoucnosti. V
této části najdete i mou povídku
nesoucí název Sestry navždy, která

vypráví o tragické události a síle
sesterského pouta. Nespavost
zahrnuje krátké povídky se zdánlivě
absurdním tématem. Poslední oddíl
Naivní obsahuje texty o lásce v jejích
nejrůznějších podobách.
Knihu jsme s ostatními autory a za
účasti našich blízkých oficiálně uvedli
do života v Prostoru39. Kmotrem
našeho literárního novorozeněte se
stal pan spisovatel Josef Formánek.
Protipól vychází v nakladatelství
No Limits. Pokud vás kniha
zaujala a chcete se o ní a jejích
autorech dozvědět více, sledujte její
facebookový nebo instagramový
profil @protipol.kniha. Zakoupit
si ji můžete u nakladatele nebo v
sítích knihkupectví Kosmas a Knihy
Dobrovský.
Autor: Tereza Bartošková

Foto: Pedro Svoboda

Chlapec s cigaretami

Vždycky jsem jako malé děvčátko
obdivovala cigaretu ve strýcově pravé
ruce. Tajně jsem strkala svůj nosík
přímo do jeho krabičky, která byla
plná bíložlutých tajemných válečků.
Vdechovala jsem jejich zvláštní
opojnou vůni a přemýšlela, jak asi
chutnají.		
Poprvé se cigaretový čmoud ocitl
v mých plicních sklípcích, když mi
bylo patnáct let. Můj slavnostní
pocit a chuť na tabák zahnal pocit
nevolnosti. Myslím, že kdyby mi
kamarádi nepřispěchali na pomoc
se svými pěstmi, kterými usilovně
tloukli do mých zad, tak mi nejspíš
hrozila strašná smrt udušením.
V dnešní době začínám chápat
svou příšernou staromódnost. Ano,
ostudně uznávám byla jsem vážně
dost „out“…. Dnes se všude kolem
hemží dospěláci předškolního
věku, kteří spokojeně potahují a
vesele vstřebávají svou denní dávku
nikotinu, potřebnou pro přežití
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dalšího otravného dne.
Když jsem nedávno spěchala do
školy, uslyšela jsem za sebou vysoký
hlásek, otočila jsem se a spatřila
sotva sedmiletého blonďatého
školáčka, který mě uctivě žádal o
voheň. Když jsem mu připalovala,
vyvstanula mi náhle v mysli
odstrašující vize, jak v příštích
letech budou pokračovat a postupně
se vyvíjet neřesti další generace
dětí. Již ve školkách budou děti po
obědě nuceni hodnými tetami, aby
si zapálili cigárko a teprve po něm
si budou moci užívat odpoledního
šlofíčka. Také pečovatelky místo
tradičního dudlíčka dávat dětem
do pusinky cígo, určitě také během
přebalování a když budou děti plakat
a zlobit.
Nejspíš budou určené speciální
kuřácké programy pro naše nejmladší
človíčky, které budou udávat letící
trendy, týkající se přísunu nikotinu
našim roztomilým děťátkům.

Novorozenci si pomalu budou
přivykat ultra lehkým cigaretám,
kdežto čerství školáčci budou již
nasávat stařeny bez filtru. Určitě
bude nepřípustné, aby někdo starší
šesti let kouřil cigarety se sníženým
obsahem nikotinu, v takovém
případě mu bude hrozit posměch celé
společnosti!
Jak to ale za několik let bude mezi
vrstvami nejmladších vypadat s
drogami, sexem a kriminalitou, to
si opravdu netroufám odhadovat.
Jedno je mi však jasný - bude to
dost „hustý“! Z těchto úvah mě
vyrušil známý vysoký hlásek patřící
maličkému kuřáčkovi, který mi
velkoryse nabízel něco málo ze svých
kouřových dobrůtek a to konkrétně
tvrdé marlboro.
Na znamení nesouhlasu jsem
zavrtěla hlavou a zamyšleně
odcházela.
Veronika Cvrčková

Foto:
Dorota Nováková, Martina Šourková
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