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Kolumbie
Autor: Matěj Ptaszko

„Proč žijete zrovna u nás?“ ptá se mě
místní sedmdesátiletá rodačka s pusou roztaženou do širokého úsměvu.
„Protože jsme zde v zajetí nádherné
přírody a hlavně nadšení z toho,
jak jste nás tu přijali,“ odpovídám
rovněž s úsměvem od ucha k uchu,
načež se mi dostává od sousedky
objetí, až mi praskají žebra, a veselé
„muchisimas grácias“.

Concepción je vesnička o pěti tisících obyvatel nacházející se víceméně ve středu země, kousek od
Medellínu, druhého největšího města Kolumbie.
Každého na první pohled uhrane. Její srdeční, hluboce věřící a pracovití obyvatelé mají být na co hrdí.
Jejich nejvýznamnějším rodákem je ayacuchský hrdina,
původce kolumbijské nezávislosti, generál Córdova.
Vesnice je obklopená překrásnými horami, jejichž
pastviny střídá džungle. Naprosto výjimečná je
však i neuvěřitelná zachovalost koloniálních uliček
1

a autentičnost místního způsobu života. Horská
džungle je tu na každém rohu. Paisas, neboli obyvatelé této oblasti, ji přijali jako součást svého života a ponechávají ji, pokud je to možné, i ve svých
zahradách. V zajetí tohoto magického světa si žijí
své naplněné životy a kochají se roztodivnými papoušky, pestrobarevnými ptáčky, ještěrkami, opossumy,
škorpiony a zmijemi mapaná. To vše navíc doplňuje po
předcích zděděná srdečnost, pokora a jemný objímající
humor.

/Příběh kaváren

Měsíce jsem potkával pravidelně místního osmdesátiletého vesničana a na můj pozdrav odpovídal vždy spíš
neutrálně až netečně. Jednoho dne jsem šel místo ve
vypraných kalhotách a čistém tričku v roztržených
džínách, umazané košili a s kloboukem, který potřeboval vyčistit už před mnoha lety. Farmář ke mně
v tu chvíli rázně přišel, změřil si mě veselým pohledem
a dodal: „Koukám, že už je z tebe vopravdovej montesíno!“ Typický laskavý a upřímný humor místních
kovbojů naštěstí nepoznamenaný ukrutnými masakry,
jež zde před pouhými patnácti roky způsobili ultrapravicoví Paramilitares. Tehdy za údajnou spolupráci
s konkurenčními partyzány zavraždili na sto dvacet dobrotivých vesničanů, včetně tehdejšího starosty. Jejich
ostatky dnes spočívají na místním hřbitůvku. Obdivuhodné je, že nikdo nenaříká a nestěžuje si. Všichni
v sobě nosí tichou a bolestnou vzpomínku, ale navenek
dělají vše proto, aby se cítili šťastně a spokojeně.

Nezapomenutelný
duch Edisonky
Autor: Ruth Petrová

Kavárna byla otevřena roku 1902
v neorenesančním domě postaveném
o dva roky dříve architektem Františkem Buldrou. Dům stál na rohu
pražských ulic Na Můstku a Na
Příkopě a o návštěvníky tak kavárna
neměla nouzi.

Tamní montesínos (horalé) žijí stejným životním stylem
jako jejich předci před 246 lety, kdy obec oficiálně
vznikla. Stará forma kastilské španělštiny, konzervativní život několika rozsáhlých rozvětvených sedláckých
rodů, tradiční domácí produkce třtinového cukru,
býčků a krav na maso a úzkostlivé zachovávání tradic.
To vše dělá z místa nedotčeného turisty a pokrokem
(až na pár motorek a místního veterináře) ojedinělý
a skvostný ráj.

Čekání na zázrak

pobytech i architekt Adolf Loos a v roce 1911 zde byl
i sám Thomas Alva Edison. Tenkrát se údajně ptal kavárníka Julia Turnovského, proč podnik pojmenovali
po něm a jak dlouho již tento název nese. Kavárník prý
tehdy zvolal: „Z žádného jiného důvodu než proto, že
vás miluji a ctím už jen za vynalezení žárovky.“

Podnik Café Edison existoval takřka třicet let. Nakonec však přišel o druhé patro, ve kterém měli být
nově ubytováni zaměstnanci rozšiřujícího se obchodu
s hedvábím v přízemí. K tomu i přes protesty došlo
v roce 1926. Kavárna nakonec musela tři léta nato,
pravděpodobně z finančních důvodů, zavřít.

Thomas Alva Edison pak kavárníkovi dokonce
z Ameriky poslal pochvalný dopis, který pan Turnovský nechal zasklít a hrdě ho vystavil v interiéru
kavárny. Julius Turnovský byl ze všech osobností
Café Edison tou nejdůležitější. Navíc představoval
velmi angažovaného kavárníka. Patřil do svazu kavárníků a aktivně se na jeho fungování podílel.
Byl srdcem Café Edison, úžasným vypravěčem
anekdot s bezmeznou vstřícností ke stálým hostům,
pro které Edisonka, jak jí štamgasti říkávali, představovala druhý domov.

Redaktoři z Prager Presse, kteří v kavárně často sedávali,
dokonce před Vánoci roku 1929 otiskli nekrolog Edisonky: „Kavárna Edison přece jen skončila. Včera bylo
v parte, které vlastník rozeslal štamgastům, uvedeno, že
bylo otevřeno naposledy. Člověk tomu až do konce nechtěl uvěřit. Mnozí hosté, kteří byli s tímto zakouřeným
a ne právě čistým lokálem spokojeni více než jen pouhou náklonností, čekali až do konce na zázrak.

Inu, navzdory všem přáním padla kavárna Edison
za oběť komercializaci vnitřního města. Její štamgasti jsou bez střechy nad hlavou a budou se muset
porozhlédnout, zdali nenajdou novou kavárnu, která
by se jim stala také důvěrným domovem a poskytla jim
přátelské a harmonické prostředí. Osiřelým pozůstalým
zůstane útěchou, že duch Edisonky z Prahy nemůže
zmizet, i když stará Edisonka už neexistuje.“
Původní prostory Café Edison bychom dnes jen těžko
hledali. Celý dům byl roku 1973 v souvislosti s výstavbou trasy metra A zbořen. Nový dům pak navrhli již
tehdy velmi uznávání architekti a manželé Alena a Jan
Šrámkovi. Tato budova zde stojí dodnes. Původně byla
budovou ČKD PRAHA a nyní zde najdeme obchodní
dům New Yorker.
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/Recept

Kávový
pusinkový zázrak
Autor: Vlasta Lavalová

3 bílky, 9 rovných lžic cukru písku
či jemného krystalu
(nesmí to být práškový cukr)
¼ litru smetany na šlehání

Bílky se ušlehají do sněhu, přidá se cukr a ještě znovu
se šlehá, až sníh pevně drží a neroztéká se. Na plech se
položí obyčejný bílý nepomaštěný papír (já používám
papíry do psacího stroje). Lžičkou tvořím pusinky
a pokládám je rovnou na suchý papír. Na tenhle
moučník jich dělám vždycky jen několik výstavních
a jinak sníh navrstvím v plátech, abych měla míň práce.
Ono je to totiž fuk.

Upečený pusinkový výtvor nahňácejte do misky ve
vrstvách proložených šlehačkou. Pozor! Nesladit!
Pusinky to osladí dostatečně. Pusinky vždy pokapejte
silným kávovým extraktem. Poslední vrstvu šlehačky
pak ozdobíte tím, že na ni posadíte ty výstavní pusinky.
Hotová miska se dá vychladit do ledničky, ale ne do
mrazáku. Podává se zásadně s černou kávou, protože
bez ní by to bylo jen půl radosti.

Plech dám do vyhřáté trouby na malou teplotu a tu ještě
za chvíli uberu na vůbec nejmenší míru, takže pusinky
vlastně jenom suším, ale zato hodně dlouho – jednu
várku až dvě hodiny. Pusinky mají sice být bílé, ale když
je v troubě zapomenete a jsou trošku béžové, nevadí.
Hotové je z papíru většinou krásně sundáte, pokud by
však přece nechtěly dolů, stačí potřít druhou stranu
papíru vlhkým hadříkem.

Jakmile se mi nashromáždí bílky, dělám si pusinky do
zásoby. V krabici vydrží neomezeně dlouho, nic se jim
nestane a kávový zázrak je vždy po ruce.
Když mají hosté z moučníků na výběr, většina jich
sáhne po tomhle. Je zkrátka báječný, jeden z nejlepších!
Náš host, Belgičan Alain, mi to potvrdil, když k nám
přišel s přáteli na oběd, všichni překypovali nadšením

nad krásou Prahy, mluvili jeden přes druhého, ale při
kávových pusinkách se kolem stolu rozhostilo nábožné
ticho. „Co na vás v Praze zapůsobilo nejvíc?“ položila jsem obligátní pitomou otázku. Přemýšleli. Pak se
umělecky založený Alain zatvářil až zasněně a pomalu
prohlásil: „Kdybych, v tomhle okamžiku, byl upřímný,
řekl bych, že tenhle moučník.“
V naší rodině se po generace dědily recepty na dobrá
jídla. Pokud vím, sbírala je má prababička i babička.
Maminka si je zapisovala do knihy, které říkala „desetitisícová“, protože by ji neprodala ani za deset tisíc.
Tento recept je můj, částečně jsem ho však ukradla.
Recept je z Rodinné kuchařky, díl druhý Sladká jídla, 1988.

foto: soukromý archiv

V přízemí byl obchod s hedvábím, v prvním a druhém
patře pak sídlila tato velkokavárna s nádherným
výhledem na Václavské náměstí. Tu v pařížském
stylu otevřel Jan Kolář a pojmenoval ji Café Kolář.
Až v roce 1906 byla dalšími majiteli Annou
Kleinovou a Juliem Turnovským přejmenována podle
Thomase Alvy Edisona na Café Edison. Od té doby
patřila k nejoblíbenějším velkokavárnám ve městě.
Velkokaváren bylo v té době v Praze přibližně padesát
osm a nabízely nejen, stejně jako jiné pražské podniky,
teplé nápoje a nejrůznější denní tisk, ale také prostory heren. Tyto prostory se nacházely ve druhém patře
domu. Byl tam kulečník, šachová i karetní místnost
a zázemí pro zaměstnance. V prvním patře pak
fungovala secesně zařízená kavárna, velmi světlá
čítárna a vinárna.

Pan Edison
V Edisonce se mluvilo hlavně německy, stejně jako
v nedaleké kavárně Continentál a Kasinu. U bílých
mramorových stolků tu sedávali intelektuálové,
ke kterým patřili například kritik Josef Kodíček,
filozof Ladislav Klíma a němečtí literáti, kteří opustili po první světové válce upadající kavárnu Arco
– Franz Werfel, Rudolf Fuchs, Franz Kafka a další.
Kavárnu Edison navštěvoval při svých pražských

foto: rodinný archiv
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/Rozhovor

Cítit se dobře
a prospěšně
Autor: Julius Višnovský

S psychoterapeutkou Věrou Kostlánovou o životě v rodině, kde se
židovství pojilo se sympatiemi ke
KSČ i Chartě 77, a o tom, jak by měla
ideálně vypadat integrace uprchlíků.
Vyrostla jsi v židovské rodině, kde však rodiče věřili
více straně než sami sobě. Kdy sis začala uvědomovat,
že tvoje cesta je jiná? Jak jsi řešila rozpor mezi vztahem k rodičům a vlastním přesvědčením?
Oba moji rodiče vyrostli v židovských rodinách.
Bohužel jsem se jich málo ptala. Myslím, že nahradili tradiční židovství jinou vírou, vírou ve spravedlivý
svět. Práci na tomto lepším světě věnovali nezištně celý
život. Ráda bych věděla, jak by dnes hodnotili svoje
životní snažení i současnou situaci.

Velké dilema však řeším dodnes: Jak mohli tak výborní
a chytří lidé, jako byli moji rodiče, věnovat život
ideologii a nerozpoznat přitom, že spravedlnost se
nemá vynucovat násilím a na úkor druhých? A přitom na vlastní kůži zažili, jak nespravedlivý a hrůzný
tento systém byl. Tátu komunisté v padesátých letech po
politickém procesu zavřeli a odseděl si šest let. Když
jsme však s manželem podepsali Chartu 77, táta nás
velmi podporoval (máma už nežila).

Kdy sis uvědomila, že s rodiči v této věci nejsi
zajedno?

Přesvědčení rodičů jsem důvěřovala až do doby, než
jsem nespravedlnost komunistického režimu sama
pocítila. Zlomový byl rok 1968. Nejdříve vzmach
společného nadšení, pak rychlá normalizace. Byla jsem
u toho, když studentského vůdce Jiřího Müllera po
okupaci nepustili k obhajobě na strojní fakultě. Poté jej
odsoudili na šest let za přípravu letáků, ve kterých se
upozorňovalo na to, že u nás je volební právo, nikoli
povinnost. Tyto věci mnou otřásly.
V té době jsem už mohla vše probírat se svým prvním
mužem Pavlem. To byl už i můj táta na naší straně.
Myslím, že nedokázal zahodit své celoživotní úsilí po
spravedlivějším řádu, ale totalitních praktik se ne-

něj většinou opisovaly. Jeho velký formát se také hodil
na podpal. Tehdy zde vyšel dodnes známý článek
o chartistech nazvaný Ztroskotanci a zaprodanci.
Začali jsme se o to blíže zajímat. Podepsat dva listy
papíru, kde se požadovalo „jen“ dodržování základních
lidských práv, nám oběma přišlo normální. O tom,
že by Chartu 77 podepsal jen Pavel, jsme vůbec
neuvažovali.

zastával. Nejspíš se tím rozporem trápil, já jsem se ho
na to však skoro neptala.

Jak pro tebe bylo důležité židovství? A jak se tvůj
vztah k němu proměňoval?

Moji rodiče o židovství i o prarodičích naprosto
mlčeli. A já jsem se neptala, proč nemám žádnou
babičku ani dědečka. Je to, myslím, klasická ukázka
rodin po holokaustu, kde rodiče mlčí a děti cítí tajemství, ale neptají se. Můj muž Pavel začal v první půli
osmdesátých let opravovat židovský hřbitov u Kamenice nad Lipou. Děti i já jsme mu pomáhaly. Nicméně
židovství se ve mně začalo probouzet až po listopadu.
V nadaci Tolerance založila Helena Klímová skupinu
psychoterapeutů ze židovských rodin. A před dvaceti
lety jsme s Helenou začaly vést psychoterapeutickou
skupinu Rodiny po holokaustu. Tím se můj vztah
k židovství prohluboval, ale až do dnešních dnů to beru
jako privátní záležitost.

Jaké pro vás podepsání Charty mělo důsledky?

V obecné rovině jsme celá rodina včetně dětí byli
najednou odlišní. Někteří lidé se nás stranili, někteří
i báli. Oceňovali jsme ale i několik přátel, kteří nás
podporovali. Mezi chartisty fungovala vzájemná
solidarita. Byli jsme na výsleších, při kterých ten
hodný „estébák“ sliboval a ten zlý vyhrožoval. Nám
i celé rodině. Můj muž přišel osmkrát o práci a skončil
jako údržbář v Kartáčovnách Pelhřimov. Zvláště poté,
co vstoupil do VONS (Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných) byl často zadržován na 48 hodin. Po udání
našeho vázání knih byl dva měsíce ve vazbě. Děti měly
problémy dostat se na střední školu. Naštěstí už byla
lepší doba, tak se to nakonec povedlo. Nedovolili mi
pracovat v domově důchodců a i v roce 1988 jsem
jen s obtížemi sehnala středoškolské místo. O svého
muže jsem měla občas strach. Říkali jsme to, co jsme si
mysleli, a to i dětem. Nebylo to lehké, ale byli jsme skoro svobodní.

Dva listy papíru
Mohla jsi studovat jen technickou školu
(optiku a lékařské přístroje na strojní fakultě).
Toužila jsi studovat něco jiného?

Tehdy se mi líbila představa studia medicíny, ale na
to nemám hlavu. Jsem ráda, že jsem na strojní fakultě
potkala svého prvního muže Pavla. Na to, co mě
opravdu baví, jsem vlastně přišla, až když byly naše
děti dospělé. Po listopadu 1989 jsem se tak vrhla na
studium psychoterapie. Pracovat s lidmi mě vždy bavilo, zajímaly mě lidské příběhy a věnovat se s pokorou
léčbě duše mě naplňuje dodnes.

Uvažovali jste někdy, že byste emigrovali? Jaké to
bylo rozhodování a proč jste se rozhodli zůstat?
O emigraci jsme nepřemýšleli. Estébáci to Pavlovi
při výsleších opakovaně nabízeli, ale nechtěli jsme.
Loučení s přáteli, kteří emigrovali, jako byli Sukovi
nebo Bískovi, pro nás bylo opravdu těžké. Mysleli jsme
si, že už je nikdy neuvidíme.

Vaše první rande s Pavlem prý vypadalo tak,
že jsi přišla o dvě hodiny později na dohodnuté
plavání.

Pocit bezpečí

Ano, celý život jsem chodila všude pozdě. Vždy
jsem měla pocit, že ještě něco stihnu udělat a pak to
doběhnu. Na to první rande jsem přišla pozdě proto, že
jsem si jela vyměnit dvoudílné plavky, ve kterých jsem
se cítila tlustá, za jednodílné. Když jsem pak ale viděla
Pavla, jak na mě trpělivě a oddaně čeká, zastyděla jsem
se a s pozdními příchody se trochu polepšila.

Přes dvacet let pracuješ s příchozími, nebo jak je
označujeme – s uprchlíky. Jaké jsou tvé zkušenosti?
Jsme jako společnost schopni uprchlíky přijmout,
chtějí se a jsou schopni se integrovat a být v naší
společnosti šťastní?
Moje zkušenost z první půlky devadesátých let, kdy
k nám kvůli válce přicházeli uprchlíci z Bosny,
byla taková, že když zde tito lidé byli solidárně přijímáni médii, prezidentem Havlem i dalšími osobnostmi, tak je Češi přijímali vstřícně a snažili se jim
pomáhat. Posílali jim telefonní karty, oblečení, snažili
se jim pomoci v zaměstnání, jejich dětem ve školách.

Co vás s Pavlem vedlo k rozhodnutí podepsat Chartu
77? Proč jste ji podepsali oba a ne jen jeden z vás, jak
tomu bylo v některých rodinách?
O Chartě jsme se dozvěděli z Rudého práva. Dnes se
trochu stydím, že jsme tento stranický tisk odebírali, ale měl informace vždy nejdříve, ostatní noviny od

Uprchlíci z Bosny – i další z Kosova, Afghánistánu,
z Čečenska – byli v naprosté většině muslimové. Byly
jich tisíce a k žádným teroristickým útokům u nás
přesto nedocházelo. Média jim v naprosté většině
nevěnovala velkou pozornost, proto vše probíhalo
v pohodě.

kde už skončila válka a kde by mohli žít v klidu a bezpečí se svými rodinami. Proto je mi až stydno, že nemohu mnoho dělat pro ukončení války v Sýrii, která trvá
už přes pět let, i dalších válek ve světě. Nejvíc se stydím
za to, že tyto konflikty podporujeme dovážením zbraní.
No a také za to, jak o uprchlících nepřátelsky mluvíme.

Co podle tebe potřebují především?

Porazit nepřítele

Znám stovky osudů uprchlíků a dalších migrantů.
Naprostá většina z nich, stejně jako Češi, potřebuje
práci a základní sociální zajištění pro sebe a své děti.
Hlavně potřebují dobré přijetí, pocit bezpečí a že
nejsou diskriminováni. Samozřejmě musí dodržovat
naše zákony, což v naprosté většině také dělají. Není
to vůbec lehké začínat od nuly nový život v jiné zemi,
v jiné kultuře, bez podpory svých širších rodin. Ani
jejich děti tu většinou nemají babičky ani dědečky.
Jsem přesvědčena, že pokud budou přijímáni jako
rovnocenní lidé, budou se integrovat dobře.

Co myslíš, že bychom měli v současné situaci ideálně
dělat?
O integraci ve společnosti je třeba diskutovat a poučit
se ze zkušeností nevládních organizací, které s migranty pracují již přes dvacet let. Lidé, kteří u nás dostanou
azyl, by se například měli učit mnohem intenzivněji
a déle češtinu. Znám současné azylanty, kteří mají jen
čtyři hodiny češtiny týdně. V Německu je povinných
šest hodin němčiny denně. Myslím, že celou integrační
politiku by mělo řídit ministerstvo práce a sociálních
věcí (jak tomu bylo dříve), nikoli ministerstvo vnitra,
které je už svým zaměřením restriktivní.

Je potřebné věnovat se druhé generaci uprchlíků, pomoci jim najít uplatnění a perspektivu. Bylo by dobré,
aby se vyučili řemeslům, kterých je v současnosti nedostatek. Našli by tak uplatnění a byli by oceňovaní.
Umějí již výborně česky, přesto se odlišují. Pokud se
nebudou cítit v naší společnosti dobře a prospěšně,
nenajdou svoji identitu a budou náchylnější k vnějším
vlivům.
Poté, co uprchlíci najdou své základní sociální jistoty,
je také třeba, aby se mohli obrátit na psychoterapeuty
a mohli se vyrovnávat se svými prodělanými traumaty
a často i s pocity osamění a smutku. Myslím, že emigrace je vždy těžká a psychicky velmi náročná.

Mohou být v naší společnosti šťastní?

Uprchlíci, které znám, stále myslí na své příbuzné
a blízké ve své vlasti a snaží se jim pomáhat. Myslím,
že nejšťastnější by byli, kdyby se mohli vrátit do země,

Naše společnost na konci třicátých let 20. století
posílala Romy do pracovních táborů, kde později i umírali. Během nacistického protektorátu,
ve čtyřicátých letech, šli na smrt i českoslovenští
Židé. Po válce docházelo k divokým odsunům českých
Němců, kterých se dopouštěli i někteří kolaboranti,
tedy podobně vnitřně ustrojení lidé jako ti, kdo se dříve
podíleli na převozu Romů a Židů do táborů. I dnes
je společnost plná nenávisti vůči Romům, cizincům,
teď i proti uprchlíkům. Jak vzniká potřeba vnějšího
nepřítele, vůči němuž se neustále část společnosti vymezuje a na kterého se svádějí prakticky všechny
problémy?
Přibližně před rokem začalo intenzivní a hysterické
strašení uprchlíky. Došlo k dlouhodobé mediální
masáži, která byla a je podporovaná Milošem Zemanem a některými dalšími populistickými politiky. Přitom tu prakticky žádné uprchlíky nemáme. Ty, kteří
chtěli přes naše území projet a spojit se se svými rodinami nebo komunitami v Německu, naše ministerstvo
vnitra protiprávně zavíralo do velice stresujících podmínek v detencích. A po několika týdnech až měsících,

Pomáhá mi, když mohu věci s někým probrat,
konzultovat a v klidu si je ujasnit. S tím mi dost pomáhá
můj druhý manžel František Kostlán, kterého jsem si
namluvila sedm let poté, kdy zemřel můj první muž
Pavel. František má pevné a jasné postoje a to mi
pomáhá. Také, pokud mohu, ráda probírám důležitá
rozhodnutí s dětmi či přáteli.

Proč myslíš, že se s uprchlíky takto zacházelo?

Podle mého názoru to byla promyšlená taktika českých
politiků a úředníků ministerstva vnitra na odrazení
běženců, aby nevstupovali na naše území. A uprchlíci
si následně opravdu mezi sebou říkali – do České republiky nejezděte, tam vás zavřou do vězení. Médiím
i politikům se povedlo vyrobit z uprchlíků nebezpečí. Ale i my obyčejní Češi na tom máme svůj podíl.
Většinou jsme nepřemýšleli o normální lidské solidaritě, vrátili jsme se ke způsobu, kterým jsme uvažovali za totality, nechali jsme se zmanipulovat do strachu.
Místo toho, abychom se snažili uprchlíky blíže poznat
a uměli proto rozlišovat mezi islamistickými fanatiky
a lidmi, kteří mají svou niternou muslimskou víru
a potřebují konkrétní pomoc.

Mluvili jsme o strachu, problémech, tíži, která
ve společnosti je. Co ti dělá radost a v čem vidíš naději?
Co se týká uprchlické krize, tak mám velkou radost
z mladých lidí, kteří se zdravým rozumem, vyrovnaně
a samostatně pomáhali uprchlíkům na jihu Evropy na
Hlavním nádraží v Praze i jinde. V nich vidím i naději.
Znám mnoho mladých lidí, kteří nedělají svoji práci jen
pro peníze, ale se zájmem o lidi a svět kolem sebe.

Prožila jsi dramatické století, narozena těsně po
hrůzách šoa, dospívala jsi v jiné diktatuře a vychovávala děti v průběhu plíživého zla normalizace.
Je něco, co bys přesto chtěla prožít znovu? Chtěla bys
něco doříci?

Toho strachu využili fanatici nenávisti, kteří ve svých
projevech vyrostli do slávy a zároveň dali lidem v davu
pocit, že jsou silní až stateční, že jsou něčím významní,
a proto uměle vytvořeného nepřítele lehce „porazí“.
Pochopila jsem, že takto či podobně to probíhalo před
druhou světovou válkou v Německu.

Zřejmě s frustrací lidí, která se může zmenšovat jak
zlepšováním sociálního postavení, tak společenskou
diskusí, která je otevřená, partnerská, občanská
a pravdivá. To je to, co u nás teď velice chybí.

No, dopovídat bych toho chtěla hodně. S některými,
kteří zemřeli, to už nestihnu. Ale hodně bych si toho
ještě chtěla říci se svými dětmi a vnoučaty. Ti jsou
báječní a zajímaví. S Františkem a přáteli se snažím
povídat si co nejvíce a myslím, že jsem stále otevřenější.
Něco prožít znovu? Žiji intenzivně dnešek a tak bych
to i nechala.

Jidi Majia: Slova v plamenech

Petr Král: Kolem vejce

Jidi Majia (1961) patří k nuosuským básníkům, pocházejícím z oblasti takzvaných Chladných hor (Liang-šan)
v jihozápadním S‘-čchuanu a bývá řazen do takzvané
liangšanské básnické školy, jejíž inspirací byli v osmdesátých letech „básníci mlhy“ (například u nás známý
básník Pej Tao). Malý nuosuský národ si uchovává až
dodnes vlastní jazyk a písmo. Majia ve svých básních
čerpá z této prastaré kultury, zároveň coby básník píšící
čínsky vede poučený dialog s moderní poezií. Majiovy
básně se českému čtenáři představují v překladu Zuzany Li a Jaromíra Typlta.

Petr Král (1941) je ostřílený český básník. Po celý svůj
život je spojen s literárním světem. Byl členem slavné
pražské surrealistické skupiny kolem Vratislava Effenbergera a v letech emigrace se účastnil aktivit pařížské
surrealistické skupiny. Jako světoběžník se léta zabýval
vydáváním české literatury za hranicemi. Sám vydal na
dvě desítky básnických sbírek, beletristické a esejistické
texty.

S čím to podle tebe souvisí?

Psychoterapeutka a matka čtyř dětí. V roce 1977
podepsala spolu s manželem Pavlem Chartu 77. Spolu také vázali několik desítek samizdatových knih. Po
sametové revoluci zprvu působila jako sociální pracovnice v Poradně pro uprchlíky, poté se začala věnovat psychoterapii a supervizi. V uprchlickém táboře
v Červeném Újezdě založila kolem roku 2000 ženské
multikulturní skupiny a v podobné práci pokračovala i v Praze – ve sdružení Berkat-InBáze. Později
uvedla do života projekt Terapie příchozích (TEP),
v němž momentálně přes deset dobrovolných
psychoterapeutů zdarma nabízí terapii migrantům
a uprchlíkům.
Vedle toho vede svou psychoterapeutickou praxi
a provádí i supervizi. V Rafael Institutu v rámci projektu Rodiny po holokaustu pracuje již přes dvacet let
s lidmi z židovských rodin přeživších (první, druhé
i třetí generace). Vede zde i výcvik traumaterapie.

Literatura
Autor: Míša Horynová

Kamil Bouška: Hemisféry
Básnická skupina Fantasía, jíž je Kamil Bouška spolu
s básníky Jakubem Řehákem a Adamem Borzičem členem, propagovala ve sborníku Fantasía (2008) návrat
k takzvanému novému patosu. Každý ze členů skupiny
naplňuje program jiným způsobem a zdá se, že
postupem času drží skupinu pohromadě spíše přátelství než úsilí o jednotnou poetiku. Všem je však blízký
styl rozsáhlých skladeb ve volném verši, které mnohdy
připomínají surrealistická pásma. Objevíme v nich
i ozvuky expresionistické poetiky a poválečné poezie
čerpající z tematiky města a s trochou nadsázky i principy moderní slam poetry.

Ačkoli byla sbírka dokončená už záhy po první knize,
do tisku nešla. Redakční péče se znovu ujal Petr
Borkovec a na knize s Bouškou intenzivně pracoval.
Sbírka je tak skutečně propracovanější. Motivy na
sebe v rámci sbírky nabalují neustále nové významy.
Z popisu běžných událostí útočí na čtenáře expresivní
obrazy, které, i když je jich v básních mnoho, báseň
nikdy zbytečně nevulgarizují a nepůsobí povrchně.
Druhou rozrušovací taktikou jinak dost civilního stylu
je Bouškova práce s patetičnem, jež je užité vždy na
správném místě, nikdy ne přes míru a efektně odhaluje
za neúčastným pohledem až neoromantického básníka.
Jako jediný nedostatek vnímám, že básník někdy cestu
k pointě nebo centrálnímu bodu básně příliš obaluje.
Některé verše tak bohužel působí spíš jako montážní
pěna než samostatné významové celky.

Jedním z hlavních rysů jinakosti asijských textů oproti těm z evropského a anglosaského prostoru je, že si
tvůrce neklade primární nárok na originalitu svých
textů. Majia ve svých básních zcela samozřejmě využívá celé palety motivů a témat, které mu nabízí nuosuská literatura. Objevuje se tradiční postava šamana
Bima, jenž v básních přímo promlouvá k básnickému
subjektu a stává se jakýmsi zprostředkovatelem mezi
viděným světem a vnitřním smyslem věcí. Používá
motivy a symboly známé z klasické čínské literatury –
řeky, hory, dům, cesta, husy, uctívání předků spojené
s kultem hrdinů. Za tím vším prosvítá Majiův osobitý
rukopis, překvapivé souvislosti.
Básně se dají číst opakovaně, protože jejich vtip se
nevyčerpá hned napoprvé. Silné a pro evropského
čtenáře rovněž trochu překvapivé je, že básně jsou
samozřejmým způsobem transcendentní. Nic z toho, co
básník vidí, co prožil, o čem sní, není vytrženo z přirozeného řádu věcí, ve kterém se všechno rodí a vrací zpět
k něčemu, co jej samotného přesahuje. Autor je ten,
kdo jemným a poučeným kladením slov a symbolů vedle sebe dává tomuto tvořivému principu prostor k projevení. V jedné básni Majia píše: „Poezie je zrod ticha,
pro ni jedna a jedna nikdy nebudou dvě.“
Jidi Majia, Slova v plamenech, překlad Zuzana Li
a Jaromír Typlt, Dauphin, 2016, 264 stran.

Úryvek: Petr Král: Kolem vejce
Zůstal jsem na vylidněném zámku
sám s trochou odtažitých ozvěn podělte
se se mnou o tu pustou chvíli
Neděle míjí se slepým leskem prámu
pobitého plechem připijme si aspoň na léto
které nám definitivně nepatří vyšleme
nazdařbůh šíp do davu detailů netečně
skládajících svět

Králova nejnovější sbírka Kolem vejce se tohoto tématu
znovu přidržuje, autor však do textu dodává poněkud
temnější a zároveň také metafyzičtější roviny. Stále je
patrná Králova blízkost k surrealistické imaginaci. Jeho
básně vycházejí často právě z napětí mezi skutečností
a obrazností. Každodenní situace a bloumání městy
se mísí s vnitřním viděním a vznikají básně, které jsou
mnohdy velmi subjektivní a neuchopitelné.

Obmykám tvé nepamětně bílé stehno
jako bych obeplouval rovník

Petr Král, Kolem vejce, Pulchra, 2016, 120 stran.
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Vrak nedělí

V předminulém roce na sebe Král upozornil poměrně
výraznou sbírkou Město je náš les (Fra, 2014), v níž sumarizoval své dojmy z toulek různými metropolemi
Evropy a osobitě se tak znovu vypořádal s kanonickým
tématem evropského básnictví.

Král nicméně ovládá vnitřní zákonitosti fungování
básně, a tak se surreálné obrazy jen bezúčelně nevrší,
ale svou podivnou atmosférou se zarývají pod kůži.
Na jedné straně jsme svědky nepříliš překvapivých,
v podstatě každodenních výjevů, zachycených způsobem někdy podobným filmovým záběrům (Král
publikoval také texty o teorii filmu), z nichž vysvítají motivy vystupující do běžných i zcela podivných
vztahů. Například motiv masa, coby jakési brutálně
živoucí materie, je jednou součástí pulzujícího živého
těla, napříště je už jen součástí torza, u něhož není
jisté, jakému živočišnému druhu patřilo, a působí
spíš muzeálně. Takovým pohybem v rámci motivů
zachycuje Král proces, v němž se věci dostávají z dosahu člověka a stávají se pouhými objekty. Stejně tak
jako se slova oddalují od subjektivního vnímání a mohou se proměnit v něco tak vnějškového, jako je třeba slogan na prací prášek. Básník prochází světem, ve
kterém tyto odtržené věci nabírají až obscénní podoby.
Ve spodním plánu sbírky se tak objevuje další stěžejní
téma: zkušenost totální osamělosti.

Kamil Bouška, Hemisféry, Fra, 2016, 82 stran.
4

VĚRA ROUBALOVÁ KOSTLÁNOVÁ (* 1947)

/Recenze

Kamil Bouška (1979) má stylem k pásmové poezii také
blízko, své texty ale ořezává do mnohem úspornějších celků a mezi představiteli Fantasíi zastupuje
jakýsi umírněný element. Bouška veřejnost zaujal už
svou prvotinou Oheň po slavnosti (2011), která získala
dvě nominace na cenu Magnesia Litera. Zařadil se k
básníkům „pozorovatelům“, tedy k na první pohled
jakoby nezúčastněným hledačům neobyčejných detailů v obyčejných výjevech. Nejčastěji při procházení
městem a v útrobách vlastních bytů. První sbírce bylo
vytýkáno jisté umělé dělení na čtyři oddíly, které spolu navzájem příliš nesouvisely a nevytvářely koherentní
celek. Ve své druhé sbírce Hemisféry si dal Bouška právě
na tohle pozor.

foto: Lukáš Žentel

Jak se vyrovnáváš s těžkými situacemi, strachy,
kde hledáš sílu pro těžká rozhodnutí?

poté, kdy zaplatili pobyt v onom vězení, je nechali odjet
dále do Německa.

Newyorské večery za premiér v Metropolitní
opeře jsou pořád slavnostně vzrušené třebaže
dámy v lóžích už mají pod kožichy pouze
cvičební dres
Horší bude až se po zatmění rozhostí ticho
a v rozevřených pusách pěvců
vyvstanou jen řádky modrých ševelících
plamenů jako v karmě

/Design – má oblíbená věc

/Projekty

JUMBO

Jsme na
dobré cestě

Autor: Markéta Držmíšková

Prostředí se mi zdá živé a docela zdravé. Oproti západní
Evropě je specifikum právě ve větším množství malých
a mladých produkčních společností. Samozřejmě český
film, a obecně evropský, je do velké míry závislý na

Hlavní jsou nicméně diváci. Děláte něco jen pro ně?
Autor: Julius Višnovský

Jako věc, kterou mám ráda, jsem si vybrala předmět,
který dokonale propojuje řemeslnou výrobu a návrh
designéra. Je to věc, kterou denně a hlavně s radostí
používám. Nikdy bych neřekla, že si vyberu hrnec,
ale kolekce litinového nádobí JUMBO, kterou navrhl
designér Daniel González, mě nadchla. Hrnce vyráběné tradiční technologií ručního odlévání ve
slévárně Stará Huť umožňují díky vlastnostem litiny
užívat nádobí i po několik generací. Rukojeti hrnců,
na nichž je patrná použitá technologie, jsou úžasným
detailem. Každodenní použitelnost, tvarová dokonalost
a perfektní provedení jsou atributy, o které se snažím
i ve vlastní tvorbě.

Podporujeme distribuci evropských filmů. A také
kina, která jsou skrze finanční příspěvek motivována
k většímu podílu evropských filmů ve svém programu
– členy Europa Cinemas je u nás 30 z celkových asi
670 kin. Zajímavá je i podpora on-line distribuce, s níž
bylo možné spustit a v prvních letech podržet například
distribuční platformu pro dokumentární filmy Doc
Alliance Films. Za pozornost stojí také projekt alternativní distribuce dokumentů KineDok, filmová výchova
jako např. Doc Alliance Academy či nově CinEd.

Producentka a ředitelka Kanceláře
Kreativní Evropa MEDIA Pavlína
Kalandrová působí v českém i zahraničním filmovém průmyslu. Zabývá
se konkurenceschopností evropských
filmů a jejich podporou. Českému
filmu se podle ní blýská na lepší
časy. Právě teď u nás prý roste nová
silná generace filmových tvůrců. Příliš malý potenciál
Co vlastně grantový program Kreativní Evropa MEDIA v ČR dělá?

Je to celoevropský projekt, který aktuálně využívá
39 států – členské a kandidátské země EU, Norsko,
Island, Lichtenštejnsko a země tzv. politiky sousedství
jako Arménie či Gruzie. Naše kancelář ho zastupuje
v České republice. Informujeme o podmínkách podpory, o novinkách, konzultujeme žádosti a pořádáme či
spolupořádáme akce pro filmové profesionály. Jsme na
to dvě.

Je program pro místní filmaře důležitý?

Pro české filmaře je Kreativní Evropa MEDIA velmi
důležitá – už od roku 2002, kdy se Česko stalo jejím
členem. Nejde jen o finanční podporu, ale o formování
filmových profesionálů, hlavně producentů, nastavování a sledování trendů kvalitní filmařské práce i o motivaci k výsledkům na mezinárodním trhu. Například
příprava žádosti na podporu vývoje, tedy období do
začátku natáčení, není podle mě zbytečná byrokracie, ale nástroj ke zformování projektu v rané fázi.
Producent je nucen vymyslet strategie a zpracovat si
je do materiálů, které tak jako tak při navazování
mezinárodních koprodukcí či předprodejů potřebuje
mít v ruce.

MARKÉTA DRŽMÍŠKOVÁ (* 1987)
Vystudovala přírodní materiály na UJEP, kde
v magisterském studiu pokračovala v ateliéru Design
keramiky. Od ukončení školy v roce 2014 pracuje
hlavně na tvorbě vlastních kolekcí, ve kterých ráda
experimentuje s technologií a zároveň do nich promítá aktuální životní situace. V poslední době spolupracuje s architektem a designérem Petrem Hákem,
se kterým získali za kolekci porcelánu a úložný systém
Sequence cenu Objev roku Czech Grand Design 2015.

Nejde nám o to, aby vznikalo co možná nejvíc filmů,
ale o kvalitu. Proto se nepodporuje výroba filmů,
ale jen jejich vývoj.

foto: archiv autora
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Osobně jsem program vnímala jako studentka produkce na FAMU, později jsem ho využila sama jako
producentka, nyní ho zastupuji a ve všech ohledech
jsem přesvědčená o tom, že má smysl.

veřejných penězích. Státní fond kinematografie bude
mít nově navíc peníze ze státního rozpočtu, je velmi
dobře strukturován, takže to vypadá dobře. Vždy se
počítá se spolufinancováním. Je prakticky vyloučeno,
aby fond zaplatil celý film. To, že producent musí
shánět jinde či vložit vlastní prostředky, je v pořádku.

Máme našlápnuto
Daří se místní produkci spolupracovat s evropským
nebo světovým filmem?

Jak důležité jsou kreativní průmysly pro Českou republiku?

Do velké míry ano. Čeští producenti běžně koprodukují zahraniční filmy a řada českých filmů má mezinárodní, nejčastěji evropskou, koprodukci. To jim pomáhá
k zahraniční distribuci a k uvádění na festivalech
– Rodinný film Olma Omerzua měl premiéru v San
Sebastianu a získal cenu na festivalu v Tokiu. Ani ve
snu!, film pro mládež Petra Oukropce, měl světovou
premiéru na Berlinale a putuje dál po celém světě.
Helena Třeštíková za poslední rok uvedla dva
výborné dokumenty, oba v kinech dobře navštěvované,
Zkáza krásou a Mallory. Mallory je teď nominována na
Evropské filmové ceny. Tuto cenu v minulosti dostala za svůj film René. Animovaný seriál Rosa & Dara
a jejich velká dobrodružství od Martina Dudy z produkce
Bionaut, jehož pilotní díl jste už mohli vidět loni
v českých kinech, má našlápnuto na mezinárodní
úspěch.

Zdá se mi, že koncept kreativních průmyslů a jejich
význam pro společnost a ekonomiku u nás stále není
doceněn. Asi před půl rokem byla na ministerstvo
kultury odevzdána studie na toto téma, kterou připravovala Eva Žáková z Institutu umění. Zmapovala, jak
si jednotlivá odvětví u nás stojí a jaký mají potenciál.
Nejde jen o zaměstnanost v oboru či druhotně o to,
jaké ekonomické efekty dokáže kultura vygenerovat
pro místo, kde se odehrává. Sleduje se i, jak jsou
jednotlivé segmenty provázány, zda např. vzdělávací
systém odpovídá potřebám praxe či jak veřejně
dotované projekty mohou napomoci kariérnímu růstu
umělců.

V čem u nás tkví problémy?

Aktuálně třeba v tom, že české banky nedovedou
ocenit a odhadnout kreativní projekt a poskytnout
adekvátně tomu výhodné půjčky. Samozřejmě mluvím
o projektech s finanční návratností – videohry, design,
potenciálně divácky úspěšné filmy… Snažíme se tomu
pomoct, takže od letoška v rámci projektu Kreativní
Evropa například nabízíme bankám záruky, aby
za přijatelné úrokové sazby pouštěly více peněz do
kreativních odvětví. Nabízíme také prostředky na
vzdělávání bankéřů v tomto směru. Zatím to však vypadá, že u nás půjčky se zárukou k dispozici nebudou.

Je šance, že by vznikla opět nějaká silná filmová
generace? Co by to mohlo podpořit?
Zdá se, že už je tady! Loni vyšel z FAMU silný režisérský ročník a do kin vstoupily filmy jako Prach od režiséra
Víta Zapletala, Cesta do Říma od Tomasze Mielnika,
Road-Movie Martina Jelínka, Parádně pokecal Tomáše
Pavlíčka. Zajímavé je, že někteří z nich spolupracují
na scénářích, v těch filmech si i hrají atp. Zkrátka je
tu tvůrčí potenciál, je tu profesionalita u producentů,
specializovaná podpora debutů – jsme na dobré cestě.

Jak vnímáte aktuální českou filmovou produkci?

Jaký evropský film z poslední doby byste divákům
doporučila?

V České republice máme hodně produkčních společností. Od malých, kde je nastálo jen jeden člověk, po
velké, kontinuálně působící, ať už v oblasti servisní
(pro zahraniční filmové štáby), tak vlastní produkce.

Mimózy, španělsko-marocko-francouzský film. Vizuálně krásný, zvláštní, po celou dobu jsem ho sledovala
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s okouzlením a současně s pocitem, že tomu vůbec
nerozumím – a od té doby na něj myslím. Dále Aferim!,
rumunsko-bulharsko-český projekt, skvělý historický
film, komedie, ale možná i drama, s prvky westernu.

Můžeme sledovat fascinující nástup technologií.
Jak se to projevuje ve filmu?

Pro dokumentární film jsou nové technologie revoluční. V kinech běží celovečerní filmy natočené
na mobil, např. dokument Hledáme Korejce ze severu
jihokorejského režiséra Jero Yuna z roku 2012,
natáčený tajně na iPhone v nebezpečném prostředí
pašeráků lidí v Číně u severokorejských hranic. Skvělý
je, i když vlastně otřesný, dokument Návrat do Homsu,
natočený na malou ruční videokameru autentickým
účastníkem revoluce a následných bojů v syrském
městě Homs. Existují také dobré interaktivní dokumenty – třeba italský 4 Stelle Hotel, o hotelu na
předměstí Říma, který obsadili italští aktivisté
a imigranti. Tento i další je možné najít na webu
festivalu Jeden svět.
Jinak já za kulturou, včetně filmu, chodím ven,
na počítači jsem schopna či ochotna sledovat jen kratší
útvary, interaktivní dokumenty apod.

Řešíte také otázku digitální distribuce a pirátství?

Pro Evropskou komisi a tím i pro nás je to problematika číslo jedna. V oblasti filmu jde hlavně o to, jak
sjednotit roztříštěný on-line digitální trh a nezbourat
přitom zavedené obchodní modely. Tady se ale
obávám, že spontánní vývoj je rychlejší než evropský
filmový průmysl. Piráti si film seženou i přes hranice,
legálně ale obsah často dostupný není. Ale nevymlouvejme se na to – mnoho současných evropských filmů
se dá na českém území získat legálně na Aerovodu,
a dokonce na Alze.

Co vám udělalo v poslední době největší radost?

Že jsem letos zachytila včas období jahod, meruněk
a višní a vyrobila marmelády a dřeně. Meruňkové
dřeně bez cukru jsou mimochodem skvělé!

/Genius loci

Nuselské údolí
Autor: Mahulena Svobodová
Když se mě někdo zeptá, kde bydlím, odpovídám, že na
kraji Nuslí. Tak trochu se tím distancuji od příslušnosti k čtvrti, s níž nemám ještě úplně vyjasněný vztah.
Zároveň je to odpověď pravdivá. Bydlíme na začátku
Nuselského údolí (nazývaného také Jamrtál), v území
jasně vymezeném přírodními a člověkem vytvořenými
útvary z doby dávné i moderní. Je namáčknuté mezi
záda ostrohu s Vyšehradem a zbytkem novoměstských
hradeb, za nimiž kdysi začínala Praha a které jsou
obzvlášť krásné, když se do nich opírá odpolední
slunce. Nad hlavami nám letí Nuselský most. Teče tudy
Botič (dnes jinudy než kdysi, je regulován v korytu,
a naše ulice se už nejmenuje Přemyslovo nábřeží), za
ním už začínají Vinohrady. Trať vede na železniční
most, jeden z nejkrásnějších mostů v Praze – ať už
sám o sobě nebo jako součást panorámatu s topoly
a Yachtclubem na špičce Císařské louky v pozadí
a Vyšehradskou skálou s kostelem tyčící se nad ním.
Právě tady u paty železničního mostu ústí Botič do
Vltavy a potvrzuje tak můj pocit, že i živá Výtoň
a náplavka jsou součástí mého prostoru. Zatáčka tramvajových kolejí uhýbajících před železničním mostem
doleva na Albertov a do Nuslí, Bělehradská tam, kde
se zlomí a začne padat dolů z kopce, stejně jako ulice
Vyšehradská a Na Slupi vedoucí kdysi už jen podél
klášterů, nemocnic, vojenských objektů a zahrad na
kraj města, to jsou vstupní brány do něj.

Nusle už jsou dávno součástí centra Prahy. Duch
předměstí vystavěného pro zaměstnance někdejších zdejších továren (např. pivovar, továrna na
mýdlo, margarín, svíčky a továrna na kokosové koberce) se všemi jeho aspiracemi i nedostatky je tu ale
cítit dodnes. Složení obyvatelstva je pestré – zdejší
starousedlíci působí ve srovnání se sousedními Vinohrady i Podskalím chudším dojmem, území od
mostu dál do Nuslí obývá silná romská enkláva, movitější zahraniční studenti (často ze zemí bývalého
SSSR a Blízkého východu) žijí v nájemních bytech
v novém komplexu Na Slupi u hradeb. Ti všichni se

kolem kostela Zvěstování Panny Marie Na Slupi.
Okraje, přechody, pomezí, předměstí, pohraničí mívají
zvláštní kouzlo.

Nádraží Vyšehrad
To by rozhodně mohlo být srdcem téhle části
města, báječnou městskou zastávkou. Stavěly by tu
vlaky a chodilo by se sem na kávu a trendy dortík nebo
třeba do kina, na veřejné diskuse o městě, na výstavu,
koncert. Místo toho je to otevřená rána, opadávající

O čem přemýšlím a čeho si všímám,
když touhle částí města chodím
Třeba toho, že tahle část města má svoje trochu ponuře romantické
kouzlo, leží blízko centra města, je tu dost zeleně, kousek k řece.
Tak proč se sem všichni nestěhují? Proč Jaromírova, hlavní ulice údolí,
není tepající bulvár s kavárnami a stolky na širokém chodníku,
s překvapivými bistry a hospůdkami, spoustou ateliérů,
zajímavých i podivných obchodů a podniků? Proč tu přežijí pouze
zastavárny, levné nálevny a večerky? Proč to není další oblíbená a cool
čtvrť jako třeba Letná? A co když se tak už brzo stane? Nebudeme potom
ještě rádi vzpomínat na ty staré časy,
kdy to tu bylo tak opravdové?
a zvolna se rozpadající příležitost k rozvoji místního
genia loci. Zákon o státní památkové péči obsahuje
možnost vyvlastnit nemovitou kulturní památku, jejíž
vlastník trvale zanedbává své povinnosti a „ohrožuje tím její zachování, nebo užívá-li kulturní památku
v rozporu s jejím kulturně politickým významem,

potkávají nejčastěji na cestičkách i sportovištích parku
Folimanka. K tomu sem tam mladí průkopníci, kteří
tu založili několik prvních kaváren, dílnu na opravu
a vývoj kol, galerie, výstavní prostory atd. Občasným,
ale výrazným prvkem je ostrov ukrajinských věřících
rozléhající se o nedělích a pravoslavných svátcích

památkovou hodnotou nebo technickým stavem“.
V případě stavby, místa s takovým významem
a společenským potenciálem mi nepřipadá extrémní
tuhle možnost využít. Naopak, podle mě je nevhodné
snažit se z nádraží a volného místa kolem něj vyždímat co nejvíc komerční plochy. Tím nemyslím, že by
nádraží mělo být jen pietně konzervováno.

Nuselskej punk,
7. kapitola
Úryvek z knihy Nuselskej punk: Green Scum,
Paseka, 2005

Memento mori
Z vlastního rozhodnutí autora tu stojí nenápadná
a zároveň velmi působivá stálá instalace od Krištofa
Kintery – pouliční lampa zespodu osvětlující Nuselský
most, skokem z něhož svůj život dobrovolně ukončilo
přibližně tři sta lidí. Zatím svítí jen za tmy, záměrem
autora je však věčné světlo – měla by svítit neustále.
Krištof Kintera ji sem umístil na vlastní náklady se svolením Prahy 2 poté, co sehnal všechna povolení (celkem
asi 40 razítek).
V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo do parku
díky zákonu, který umožňoval vyčlenit 1–4 procenta
z celkových nákladů na stavbu pro uměleckou výzdobu
jejího okolí, umístěno množství soch a plastik různých
námětů i kvality.
V rámci úprav parku Folimanka v roce 2007 byla do
parku osazena nová žulová pompézní kašna s vodotryskem a večerním efektním osvětlením. Hned na protější straně cestičky však skromně chátrá vodní prvek ze
sedmdesátých let 20. století – mělká kaskáda vložená
do terénu a v ní tři bronzové děti. Sochy dětí v životní velikosti i mělká kalná a neudržovaná voda kolem nich lákají stále nové skutečné děti. Svolí jen málokterý rodič.

„Ty krávo, Džudo, já tě fakt žeru.“ Koukal jsem na
starýho Králíka, jak se potácí na výčepu Na Závisti.
Z levýho koutku mu vytejkala nezmeliorovaná slina.
Měl jsem ho rád, i když většina o něm mluvila jako
o otravným zmrdovi. Kdysi měl firmu. Stavební dříví.
Docela mu to šlapalo. Pak mu nezaplatili pár faktur.
Z kterejch měl odvíst DPH. Akorát že se blbě odvádí
cokoliv z něčeho, co k vám nikdy nedorazilo. Firma
šla do hajzlu a Králík s ní. Nejdřív to nes dost těžce,
ale s přibývající závislostí na chlastu mu to míň a míň
trápilo mozek.
Nezůstalo mu nic, mimo podnikatelskejch vizí. Mimo
spřádání plánů. Nikdy nezrealizovanejch plánů.
„Sjedem Botič, Džudo. Bude to velký.“ Jasně, sjedem
Botič. Ne že by tu netek. Celý Nusle jsou omotaný
kolem Botiče. Omotaný kolem potoka, kterej se chvíli vyvaluje na sluníčku, aby pak zmizel v temným
a mrazivým podzemí. „Uděláme neckyádu, Džudo.
Stánky a lidi a prdel a vejvar. Vole. Tohle by nás mohlo vodrazit vod dna.“ Jestli nás to někam vodrazí, tak
akorát do prdele. Nechtěl jsem ale Králíkovi kazit radost. Ten, když viděl, že neprotestuju, tak si ze samý
radosti na mě dal před odchodem tři piva. Neckyáda
ani nezačala a už jsem v mínusu. Fakt dobrý. Tři dny
jsem Králíka neviděl.
Pak jsme se zase potkali. Na Závisti. Bylo před zavíračkou a Králík byl totálně mimo. „Džudo, my to dáme.
Kurva. Dáme. Teď o víkendu. Bude to fakt velký.
Vejvar a všechno.“ Dejchal na mě zelenou a prošlý
fazole a voči se mu leskly víc než koule jakýhokoliv
vypucovanýho psa. „Ty bejku, neckyáda. Králíkova
neckyáda. Potomci se zeserou. Tradice. Tady kurva

začíná něco mocnýho.“ Chvíli se kejval a pak si
ustlal vedle bedny. Drcnul do ní. Maník, co si zrovna vyhrával na spokojený stáří, se přehmát a prosral
čtyři švestky. Chtěl si Králíka podat. Poslal jsem ho do
hajzlu. Na Králíka šahat nenechám. Týpek měl chvíli
kecy, ale pak toho nechal. Tihle sráči maj děsně vyvinutej cit. Neomylně poznaj, kdo se před nima zesere,
a kdo by do toho šel. Oni by nešli do ničeho. Nikdy
a za nikoho. Jsou to sráči. V sobotu ráno jsem byl
u Botiče. Stál jsem na mostě u Kapitulský a koukal, kde
je Králík. Dorazil.

„Vole, Džudo. Mám to.“ „Jo?“ „Jasně, vole. Založím si
rodinnej pivovar.“ „Vodkdy máš rodinu, Tráva?“ „Seš
fakt debil, Džudo. To se tak říká, když vaříš fajnový
pivo v malým.“ Tři tejdny jsem Trávu neviděl. Pak
se dovalil na Závist. „Vole, Džudo. Zejtra sem musíš
přijít.“ „Sem tu denně, Tráva.“ „Jasně. Já vím. Hele.
Mám sud skvělýho piva. První várka. Zejtra ho tady
narazej. Vole, Džudo. Otvíraj se nový obzory. Tohle si
vole zapiš.“
Druhej den bylo na Závisti narváno. Tráva zářil jak
měsíček. Nahnul se ke mně a zašeptal. „Vole, Džudo.
Historická chvíle. Konopný pivo.“ „Konopný?“ „Vole,
Džudo. Neřvi jak pavián. Ať se nevylekaj. Musel sem
ho něčím vovonět. Trávy je tam jen špetka.“ Chtěl jsem
zmizet. Zvědavost byla silnější. Dal jsem si Gambrinus
a pozoroval cvrkot. Konopný pivo mizelo, jak kdyby ho
výčepák lil do kanálu. „Vole, Džudo. Sral sem se s tím
tři tejdny. Ten dojebanej sud má padesát litrů. Já měl
jen dvoulitrovej kastrólek. Sem myslel, že mi hrábne.“

Měl necky, zašpuntovaný, měl takový ty plavky, co
maj pruhy a kšandy, a mával na mě. „Neckyáda, Džudo. První ročník.“ Bylo mi ho líto. Moc líto. Vůbec
neregistroval, že tam nikdo není. Žádný stánky,
žádný davy lidí, žádnej vejvar, nic. Pouze prázdno a pusto
a beznaděj a kolem domy, z jejichž oken už kdysi dávno
někdo neznámej vykřičel zoufalství svý i těch druhejch.
Nased do necek, odrazil od břehu a zmizel. Ani mi
nezamával. Soustředěnej na to, co přijde. Už jsem ho
nikdy neviděl. A myslím, že už ho ani nikdy neuvidím.
Netuším, jestli doplul tam, kam chtěl, ale doufám, že jo.
Zasloužil si to. A jestli je někde pod hladinou, na furt
a bez naděje, tak mu holt ten jeho poslední sen nevyšel.
Srát na to.

Pomyslel jsem si, že ty první dávky se už musely dávno
zkazit. „Si myslím to samý, Džudo. Akorát přece
to nevyleju.“ V sudu už muselo bejt na dně, když to
začlo. Netuším, kolik tam Tráva tý marjánky naházel,
ale musel toho bejt vagón. Celá Závist na tripu. Pár
bystřejším docvaklo, o co jde. Chtěli si Trávu podat.
Ani ten nejodolnější k němu nedošel. Většina si ustlala, kde byla. Výčepák se ani nesnažil zavřít. Měl tam
do rána noclehárnu. Tráva měl asi měsíc Na Závisti
plot. Mezitím všichni vychladli. Zbavili se zbytkovýho
THC. Zbavili se spontánních průjmů. Řek bych, než se
všichni srovnali do normálu, měla Závist nejhubenější
štamgasty v Praze. Jo. Tohle byla jedna z mnoha věcí,
co se lehce zvrtla. Srát na to.

Stál jsem na výčepu Na Závisti. Dopíjel třetí půllitr.
Koráb se měl objevit každou chvíli. Na Závisti čepujou
Gambrinus a Plzeň. Léta. Nepamatuju, že by tu teklo
něco jinýho. I když nejsem zas až tak velkej pamětník.
Jednou zkusili změnu. Jen jednou. Nicméně stálo to za
to. Bylo to asi před rokem. Tráva neměl pár tejdnů do
čeho píchnout. Bez peněz. Bez nálady. Stáli jsme na
výčepu. Tráva smutně rušil jeden půllitr za druhým.

Tipy na zajímavé
podniky od
Green Scuma
V knize zmiňuji hospodu Na Závisti.
Kolem ní se všechno motá, akorát že ona je
dnes, oproti tomu, jak vypadala dřív, taková
moc upravená, učesaná a navoněná.
Z nuselských hospod bych doporučil
U Stálého zdraví. Tam se zastavil čas.
Pak samozřejmě Zlý časy.
Dobrá je Květnice. Nemyslím uvnitř,
ale zahrádka je prima – vzrostlé stromy,
obsluha, hodně míst.
Klasika je U Bansethů. Zmiňuje ji, tuším,
Hašek ve Švejkovi. Ale nesmí se tam kouřit
a na mne je to už trochu moc uklizený
a čistý.
A pak ještě Brácha na triku v Oldřichově.
Knajpa, do které se vchází z ulice a dveře
nemaj zvenku kliku. Každý host musí
zaklepat. Je to tam moc uvolněné.
Mno, to je asi vše.

„Vole, Džudo. Mě už ani nebaví hulit. Doba na hovno,
ti řeknu. Kapsy vymetený. Budoucnost ve tmě. Fakt,
na hovno.“ Nic jsem neříkal. Na to se nedalo nic říct.
Každý útěšný slovo falešný jak pětník. „Vole, Džudo. Za
chvíli nebudu mít ani na pivo. Si ho snad budu vařit.“
Tráva koukal do půllitru. Smutně. Dopil a šel. Druhej
den jsem Trávu potkal v Kloboučnický. Rozzářenýho.

foto: David Kumermann

Kniha kaváren
Kniha obsahující nejen informace o zajímavých kavárnách z celé České republiky,
ale i kupón, který v každé z vybraných kaváren směníte za kávu zdarma.
Podniky jsou to zajímavé a různorodé – od kaváren provozované pražírnami,
přes sociální firmy až po kávové řetězce.
Ideální kniha pro milovníky kávy a kaváren!
Vychází na podzim 2016 u příležitosti Prague Coffee Festivalu.
Více info na www.coffeefest.cz

foto: David Kumermann
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Malmö, město duchů

Rozvíjej se, poupátko

Autor: Nela Riessová

Autor: Tereza Prasličková

Zastavil se mi dech a sevřelo břicho.
Dunivé rytmy techna utichly. Pohyby okolo se zpomalily. Každá ubíjející sekunda se prodloužila o tisíc
dalších. V ten moment jsem viděla
ducha. Ducha muže, který mě před
měsícem ghostoval a prostě zmizel.
Čekala jsem pár hodin, den, dva,
týden, měsíc. Neozval se. Žádný telefonát, žádná zmeškaná zpráva. Po
týdnu jsem si myslela, že se odstěhoval ze Švédska, ztratil telefon nebo
prostě zemřel. Jediné, co mi po něm
zbylo, byl hořký pocit v břiše, pomáda na rty a pár švédských korun.
Konzumní rozchod
Poslední dobou ztracených duchů přibývá. Tento nový
způsob rozcházení si angličtina definovala názvem
ghosting (ghost = duch), což znamená tiché zmizení
nebo odchod ze vztahu bez jakéhokoli formálního
ukončení. Žádné setkání, vysvětlení nebo zpráva. Tento způsob rozchodu se většinou týká krátkodobých
vztahů, kdy po pár dnech či měsících se jeden
z partnerů vypaří jako pára nad hrncem. Nový trend
zmizení ze vztahu je především podnícem konzumním
seznamováním a nepřetržitou škálou nových možností
při hledání nového partnera.
Jeden z hlavních zprostředkovatelů „lásky“ je
seznamovací aplikace Tinder, která rychle a snadno
spojí potenciální partnery v blízkém okolí. Jak
napsal magazín Vanity Fair, tato aplikace podporuje
rozmach dnešní hook-up culture, která boří pevné
vztahy a navádí na prázdný sex. Není divu, že
tento trend se strhl nakažlivou lavinu. Na konci
loňského roku deník New York Times zveřejnil údaje,
kde Tinder měsíčně používá více než padesát
milionů lidí a denně uskuteční dvanáct seznámení.
Na druhou stranu, některé americké deníky namítají,
že Tinder, stejně jako zbytek jiných technologických
novinek, pouze usnadnil lidem to, co provozují už
odnepaměti.

Teorie osamělosti

Nedávno jsem se na dětském
hřišti zaposlouchala do debaty několika maminek předškoláků, které si
povídaly o kroužcích. Porovnávaly
své zkušenosti z karate, fotbalu
a cvičení v Sokole. A pak přišla ta
otázka, mířená na mě: „A kam chodí
ten váš?“

Minulý rok americký komik Aziz Ansari společně
se sociologem Erickem Klinenbergem vydali knihu
Modern Romace, která poukazuje na háček v randění
dnešní sociálně asociální doby, který vězí v množství
našich vztahů. Zatímco předešlé generace stěží měly tři
partnery za život, kteří většinou pocházeli ze stejné
vesnice nebo města, absolvovaly možná tak dva rozchody a k tomu pár bezvýznamných odmítnutí. Naproti
tomu naše generace stihne tento počet klidně za jeden
týden, kde navíc náš seznamovací radius překračuje
rozmezí ulice, ve které jsme vyrostli. Nikdo z nás se potom nemůže divit, že vztahy a rozchody dnešní doby
zpovrchněly, když se nabízí tak lákavá nabídka nových
možností, kde si můžeme dovolit vybírat partnera jako
nové šaty. Sedí, nesedí, líbí, nelíbí.

Byla to pro mě trapná chvíle. „Ten náš“ totiž po školce
nechodí nikam, přestože je mu už šest.
Ne že by trávil dětství zavřený doma, ale nechodí ani
na angličtinu, ani trénovat fotbal, ani na plavecký
výcvik, do výtvarné dílničky, na zpíváníčko, na
cvičeníčko, ani na žádné jiné „íčko“.
Obhájit si tohle rozhodnutí v situaci, kdy mají
někteří předškoláci mnohem nabitější diáře než já
sama, není jednoduché. Nedávno jsem v šatně školky
zaslechla synovu spolužačku, jak prohlásila: „Dneska
byla zkouška sirén, a to znamená, že jdeme na
angličtinu.“ Čtyřleté dítě, které chodí na tři kroužky
týdně, není žádnou výjimkou. V pondělí Sokol, ve
středu výtvarka, v pátek flétna. Nebo třeba třikrát
týdně dvě hodny karate, protože začít se musí včas.
Jak mi nedávno osvětlila jedna paní. Její dítě chodí na
kroužky, „aby z něj něco bylo“ a „aby mělo program“.
Asi bych se pod tohle tvrzení podepsala, kdyby byla řeč
o školákovi, který se sám zapálil pro nějakou činnost.
Tady je ale řeč o předškolácích, tedy o dětech řekněme
od tří do sedmi let. A já si myslím, že předškolní dítě
žádné kroužky nepotřebuje, i když to ze mě v očích
mnoha rodičů dělá matku, která svému dítěti nedopřeje
rozvoj.

Ghosting se nejvíce rozšiřil ve velkých městech,
jako je New York, Londýn nebo Berlín, do kterých
se hrne neustálý proud nových lidí, kteří přicházejí
a odcházejí. Dalším místem, kde se ghosting rozšířil,
je nezávislá Skandinávie, která podporuje osamění
již tak uzavřených lidí. Od sedmdesátých let bohaté
země Skandinávie, především Švédsko, podporují
mladé lidi v osamostatnění od rodičů a penzistům
garantují nezávislý život na dětech. Země si užívá
silné demokratické instituce, kvalitní systém vzdělání
a nízkou sociální nerovnost. Gandiniho dokumentární
film Švédská teorie lásky nepříjemně obnažil fakt, že
Švédsko není jenom ráj na zemi, ale také místo, kde
žije hodně chladných a osamělých lidí. Dokument
nabízí otázku, zda právě individualismus a nezávislost
Švédy izoluje. Podle italsko-švédského dokumetaristy
Erika Gandiniho nezávislost oslabuje rodinné
a milostné vazby a Švédy tak uvrhává do osamění.
Není se potom čemu divit, že větší města severských
zemí se mění v města duchů.
Minuty plynou dál. Hudba nabírá na síle a hlasy
proplouvají prostorem. Pohyby těl opět zapadají do
rytmu tvrdého techna. Opodál se mihne siluleta Švéda, který se rozhodl být duchem. O chvíli později mizí
v temnotě zahalené kouřem.

Když můj syn přijde ze školky, zabývá se tím, čemu se
v pedagogické hantýrce říká „volná hra“. A rozhodně
nezahálí. Když je venku ošklivo, vyrábí roboty z ruliček
od toaleťáku, prohlíží si časopisy, pomáhá s pečením či
poslouchá pohádky z desek a staví si u toho ze stavebnice. Když je hezky, jezdí na kole, běhá po zahradě,
staví si s tříletou sestrou domeček ze starých přepravek
nebo jdeme na procházku. Tak dlouho se ptal, co které
písmenko znamená, až se za našimi zády naučil číst,
a tak je jeho každodenní program zase o něco pestřejší.
Zpívá bez sbormistra. Když jdeme z obchodu, sportuje bez trenéra, když má chuť jít na hřiště, výtvarným
aktivitám se věnuje, když ho popadne inspirace (a má
dost ruliček od toaleťáku).

vyrazit do divadla, bez stresu, že dítěti uteče zaplacený kroužek. A navíc, dítě, které není zvyklé, že
mu dospělí připravují program, si ho umí vymyslet
samo. Dost možná z mých dětí nebudou vrcholoví
sportovci, protože s hokejem se začíná ve čtyřech, ani
geniální hudebníci, protože Mozart už v pěti letech
skládal symfonie, a ony ještě ani nezačaly s flétnou. Silně ale pochybuji o tom, že jednou řeknou svému psychologovi: „Začalo to už ve školce, rodiče mi nedopřáli kroužky, a proto dneska piju a stojím ve frontě na
pracáku.“ Samozřejmě i já toužím po tom, aby z mých
dětí něco bylo. Pro začátek mi ale stačí, že z nich rostou
spokojení lidé.
TEREZA PRASLIČKOVÁ (* 1982)

Pokud se zeptáte člověka v produktivním věku, který
zrovna neprochází nějakým neštěstím, co mu v životě
nejvíc chybí, zpravidla si posteskne, že je to volný čas.
Čas pro sebe, čas, kdy nic nemusím a můžu si dělat,
co mě baví. Brnkat na kytaru (bez ambice vyrazit na
turné), číst knížku, pozvat si návštěvu, jít se jen tak projít. Nedělat chvíli to, co musím, ale to, na co mám chuť.
Zvláštní je, že dětem tuhle rozkoš málokdo dopřeje.
A tak vídám uštvané matky, které letí ze školky rovnou
na fotbal, keramiku či tanečky místo toho, aby si chvíli
v klidu sedly, nadechly se a nechaly děti, ať se zabaví
samy.

Vystudovala sociální práci, čtyři roky pracovala
s lidmi bez domova a pak byla šest let doma s dětmi.
Nyní pracuje pro dobročinný obchod. Má ráda psaní,
čtení, chrčení moka konvičky a kouzlo každodennosti.

S nástupem do školy nastane zlom, život dítěte
začne částečně řídit školní zvonění, rozvrh hodin,
domácí úkoly. Později bude muset svůj život podřídit
pracovní době a tak to půjde dál až do důchodu.
Kdy jindy než v předškolním věku dopřát dítěti luxus
neorganizovaného času?
I pro chod rodiny má tenhle přístup nesporné výhody.
Když máme chuť, můžeme si pozvat návštěvu nebo

foto: Daniel Robert Dinu

Dobrá káva a kvalitní literatura patří k sobě.
Proto vám celé září k nákupu zrnkové/mleté kávy
nabízíme bezplatné stažení jedné ze čtyř audioknih,
rozhlasových her a hříček Radiotéky Českého
rozhlasu. Vybírat můžete ze 4 titulů:
Lidojedi Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha
Cesta kolem světa za 80 dní Jules Verne
Tři mušketýři Alexandre Dumas
Rozhlasové ranní tělocviky
@

Zrnková káva + audiokniha zdarma
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Coffee Embassy z.s.
Vzděláváme profesionály i nadšence.
Propagujeme kávovou kulturu.
Organizujeme Prague Coffee Festival.
Podporujeme kávové farmáře.
www.coffee-embassy.org

/Komiks

Kávové problémy
Autor: Veronika Kocourková
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