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Nerušené popíjení
kávy v Tel Avivu
Autor: Pavlína Schultz

Běžný život v Izraeli zdaleka nevypadá jen tak, jak je zobrazován
v médiích. Co rozhodně ve zprávách
neuvidíte, je, že ať se děje, co se
děje, v Tel Avivu se nerušeně pije
káva. Tak se to tady říká a tak tomu
zpravidla i je.

Když sem před několika lety doletěly rakety z Gazy,
praskla tzv. telavivská bublina. Tedy pocit zdejších
obyvatel, že se jich žádný konflikt netýká. Kavárenským tématem se tak vedle toho, jaký druh kávy
mají ten den na mlýnku nebo jaké je heslo na wi-fi,
stalo i to, kam se má člověk během sirény schovat.
I díky protiraketovému systému Iron Dome tady
naštěstí žádná raketa nikoho nezasáhla a Telavivští
se tak brzy vrátili k ničím nerušenému kavárenskému
způsobu života.
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Coffee office
Když mi nedávno okolo desáté ráno volal můj pan
domácí v souvislosti s prodloužením nájemní smlouvy,
omluvně se ptal, jestli nevolá na Tel Aviv příliš brzy.
Tel Aviv má totiž pověst města, které nikdy nespí,
a ráno se tudíž dospává. V pracovní době jsou kavárny
nacpané k prasknutí a člověk se sám sebe ptá, kdy
všichni ti lidé pracují. Pravdou nicméně je, že kavárny

tady nahradily home office. Přestavují populární
místo k práci a alternativu co-workingových prostor
nejrůznějšího druhu. Kreativci s MacBooky tady, zdá
se, nikomu nevadí. Nikde se zatím neobjevují cedule
„no laptop“ a strategie „no wi-fi“ by tu byla vnímána
jako obchodní sebevražda. Tady je totiž wi-fi všude
– s heslem i bez hesla a městské bezplatné připojení
chytnete i na pláži.
Udělat si z kavárny svou kancelář ale také něco stojí.
Tel Aviv byl nedávno vyhodnocen jako nejdražší město
Blízkého východu. Cena kávy se pohybuje v rozmezí
9–14 šekelů (60–80 Kč). Nižší sazby nabízí řetězec
Cofix, který všechny své produkty prodává za 5
šekelů. Jeho pobočky se začaly městem rychle šířit.
S podobným konceptem pak přišly také kavárny Cofizz
či Cofees. Pokud ovšem nepatříte mezi milovníky
nepříliš kvalitní robusty v kelímku, raději se těmto
místům vyhněte.
Kavárny jsou v Tel Avivu na každém rohu a kavárenská kultura, i díky příznivému počastí, k Tel Avivu
neodmyslitelně patří, na což jsou místní náležitě
hrdí. Není úplně radno se pouštět do debat o kvalitě
zdejší kávy – v Izraeli se zkrátka pije ta nejlepší káva
na světě, a kdo si to nemyslí, ten tomu nerozumí.
Pravdou ovšem je, že donedávna se tu pilo hlavně kafe
šachor, což je náš turek, do kterého se někdy přidává
kardamom a většina lidí nostalgicky vzpomíná
na instantní kávu místní značky Elit, na níž všichni
vyrostli. Při objednávání si často vystačíte s výrazem
hafuch, což v doslovném překladu znamená naruby.
Označuje se jím cappuccino i café latte – téměř všude
našlehají pěnu dokonale a vytvoří i nějaký latte art.

Pije se tu také espresso – na výběr dostanete z krátkého
kacar a dlouhého aroch, které nebývá nutně dvojité.
Oblíbené tu je také americano, jeho podoba se však,
stejně jako v Česku, podnik od podniku liší.

Kavárny pro fajnšmekry
V posledních letech se i v Tel Avivu objevilo několik kaváren pro fajnšmekry, jež nabízejí výběrovou
kávu, kterou si samy praží. Jedná se o Cafelix, ten má
v Tel Avivu už čtyři pobočky a pražírnu ve čtvrti Noga
v severním Jaffu. Štamgasti mají v Cafelixu vyhrazenou
poličku, kde mají hrníčky se svými jmény. Logo i design
etiket a kelímků pak vznikly ve spolupráci s místními
ilustrátory. Kávu vozí z Kuby, Indonésie i Mexika.
Cena je tu v zásadě stejná jako v jakékoli jiné kavárně. Moje oblíbená kavárna je Nachat v přízemí
bauhausového domu na Dizengofově náměstí. Nachat
má na výběr kávy z Keni, Etiopie či Dominikánské
republiky. Mají tu výborný cheesecake a skvělé sendviče.
Kávu z Kostariky vozí a praží podnik Mae.
Ten donedávna působil na známém trhu Carmel,
odkud však přesídlil více na sever do ulice Ibn Gvirol.
V těchto kavárnách si vedle kafe hafuch můžete dát
také flatt white, cortado a v létě cold brew. V nabídce
mívají rovněž alternativní způsoby přípravy kávy jako
drip či aeropress. Zrnka si tady můžete nechat namlít
i na doma. Pít ji ve zdejších kavárnách je ale mnohem
větší zážitek.

Autorka je fotografka a pracuje v Českém centru Tel Aviv.
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Ve trochu jiné škole:
10 let mamacoffee
Autor: Daniel Kolský

Slunečné poledne, stoupáme po rudé cestě. Funíme
a říkáme si, že snad za tou další zatáčkou dosáhneme už
cíle. Ne, následují další a další horizonty a pak konečně
rovinka. Zajímavé místo na hraně hřebínku, kde svah
po chvíli příkře klesá na obě strany. Podlouhlá přízemní
betonová stavba. V zahradě obehnané plotem stojí
škola. To je ona. Škola v místě, kde se pěstuje jedna
z nejlepších káv světa, v údolí města Yirga Cheffee,
které v posledních deseti letech zažilo neuvěřitelný
kávový rozmach. Cedule cudně schovaná za falešné
banánovníky připomíná, že tuhle školu v roce 2006
postavili čeští skauti spolu s Člověkem v tísni.
Je rok 2007, právě probíhá vrchol sklizně a nás čeká
překvapení. Na zahradě školy jsou stovky lidí. Děti
nám v obrovské spontánní vlně vybíhají naproti,
nadšeně křičí, tancují a zpívají. Na zahradě sedí
uprostřed sklizně jejich rodiče a rozhodují o tom, zda
se složí a přistaví další část školy, aby se mohlo víc jejich
dětí učit. Jsme ve víru dětí, mezi kávovníkovými keři
uprostřed kávového ráje. Ráje, který je paradoxně
jednou z nejchudších zemí světa.

Srdcaři na cestách

Kavárnička na rohu

Brzy to bude 10 let od momentu, kdy jsme s Martou
a se strýčkem Milanem, kardiologem, vyrazili do Etiopie na svatební cestu – ne náhodou do srdce kávového světa do jižní Etiopie do oblasti Yirga Cheffee.
V roce 2007 Etiopie slavila milénium a my tak o sedm
let omládli. S vlastním doktorem jsme jako správní
„ferendži“ (tak na bělochy a cizince pokřikují etiopské
děti) procházeli kávové zahrady a poprvé se osobně
setkávali s rodinami farmářů. Stejně jako rostou kávovníkové třešně a dozrávají do správné zralosti, dozrávalo
i naše rozhodnutí „se kávě trošku víc věnovat“.

Po návratu z Etiopie jsme začali hledat místo
pro kavárnu. Jednu „malou kavárničku na roku“, jak
jsme si tehdy říkali. Díky náhodě a našim přátelům
jsme našli úžasné místo v Praze na Vinohradech
v Londýnské ulici. Díky skvělým majitelům, kteří nám
tehdy dali svou důvěru, jsme po rekonstrukci a nezbytném byrokratickém kolečku v březnu 2008 otevřeli.
Bylo to provázeno řadou nejen komických situací. Například když jsme sázeli keře na vyčištěné
předzahrádce, přijela zavolaná hlídka městská policie
s tím, že musíme místo vrátit do původního stavu. Když
jsme se ptali, jestli tam tedy máme znovu navézt ty
odpadky, co tam předtím byly, tak se smáli i sami
strážníci. Druhou minikavárnu jsme otevřeli v březnu
2009 o zhruba kilometr dál v Korunní ulici. V jednu
ráno před otevřením jsem stál na štaflích a říkal si, že
to asi fakt nedáme. Malinký espresso bar v nejistém
pronájmu pak fungoval ještě několik let.

Věci rychle dostaly jasnější rozměr i smysl.
Zdejší farmáři sice pěstují ty nejkvalitnější kávy na
světě, ale když vás chtějí pohostit, musí si jít půjčit porcelánové šálky a židle k sousedům, protože sami vlastní
jen čtyři mističky a dvě židle. Taková zkušenost člověku dost změní pohled na svět kávy. A tak jsme si na
rozkopaných etiopských silnicích uvědomili, že nás
tohle skutečně zajímá. Že káva rozhodně není jen líbivý
italský marketing, ale že za ní je vždy dost konkrétní
osobní příběh. Vždy nás zajímalo, jak můžeme naše
záliby propojit s tím, co je možné, v limitovaném
měřítku, změnit a zlepšit. Už tehdy se nám někteří lidé
smáli, jací jsme nenapravitelní sluníčkáři, optimisté
a idealisté.

Následovalo odvážné otevření velké kavárny
ve Vodičkově ulici v nádherném prostoru v blízkosti
divadla Minor. Rekonstruovali jsme na začátku léta.
A protože kavárník musí často prakticky zvládat všechny možné profese, zrovna jsem s maflem v ruce řezal
desky na bar, když mi Marta volala, že začíná rodit

našeho prvního syna Samuela. Spěšná sprcha v rozestavěné kavárně a rychle taxíkem k porodu. Za pár
hodin jsem neskutečně nadšen vyrážel z porodnice,
ale nejdříve zpět do kavárny dokončit práci, a teprve
pak pořádně Samuelův příchod oslavit. Samuel je
opravdovým kavárenským povalečem, protože po své
první měsíce strávil dobu mezi kojením v dřevěné
kolébce od dědečka Pavla postavené na parapetu právě
v kavárně ve Vodičkově ulici.
Poté byly v rychlém sledu otevřeny další kavárny – po
Minoru jsme s kamarády Honzou a Martinem otevřeli Café Technika v Národní technické knihovně
v Dejvicích. Vybudování této kavárny představovalo
dva velice intenzivní a náročné roky i zjištění, že ani
nové domy a moderní grafika nedělají státní instituci
progresivní, natož schopnou. Tým z Café Technika tak
přešel do krásné Kavárny pod lipami na Letné.
Další kavárna byla otevřena na náměstí Jiřího
z Poděbrad, je nejmenší z našich podniků. Kavárnu
z Korunní jsme z důvodu nejistoty s pronájmem přesunuli do historického centra Prahy, do
Betlémské ulice a získali tak prostor pro vznik značky
Original Coffee – pražírny i kavárny, která nabízí
zcela výjimečné kávy. V roce 2014 jsme otevřeli největší

foto: archiv mamacoffee
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Těší mě,
že právě držíte v rukou další vydání Kavárenských novin, ať již tištěných či elektronických.
Možná si říkáte, proč právě v této době, kdy má člověk na několik kliknutí na dosah ohromné
množství informací, někdo vydává občasné tištěné noviny?
Právě proto!
Chceme vás na chvíli zastavit a nabídnout společnost lidí a příběhů, které jsou nám blízko,
nejsou na první pohled vidět a mají podle nás smysl. Až noviny dočtete, někde je nechte,
předejte je přátelům, vysušte jimi své boty nasáklé vlhkostí z putování krajinou nebo do nich
jen zabalte sklenici s marmeládou. Takové totiž mají naše noviny být – mají skromně přinášet
skvělé příběhy a zajímavá témata.
Letos mi zemřela babička. Byla neobyčejně společenská. Kdo Bobinu, jak jí všichni říkali,
znal, věděl, že se k ní dalo přijít na kus řeči prakticky v kteroukoli hodinu.
Chybí mi. Buďte se svými blízkými a hledejte si takové, s nimiž můžete krásně mlčet i si jen tak
povídat. Svět je plný příběhů a je třeba se o ně dělit. I přes neshody a odlišné názory je důležité
neustále hledat a nacházet způsoby, jak spolu mluvit.
Mamacoffee letos slaví desetileté výročí od založení (více v následujícím textu).
Jestli si něco do dalšího desetiletí mamacoffee opravdu přeji, tak je to to,
abychom sami možnosti sdílení svých příběhů nalézali a využívali jich.

Přeji vám krásné léto!
Daniel Kolský

z našich kaváren Cafe Jedna ve Veletržním paláci,
o kterou se stará kamarád Vráťa a kam jsme přesunuli
i část naší administrativy a denního provozu.
Naštěstí i v Praze začaly mizet herny a tak se nám podařilo změnit upadající hernu na Sokolovské ulici na
skvělou pobočku v Karlíně, kde aktuálně dokončujeme
novou kuchyni.
V pražírně to už od začátku trpělivě zvládá kamarád
a precizní pražič Michal trvale hledající možnosti
zlepšování. Má za sebou tisíce várek pražení, ale jeho
první reakce jsou vždy stejně opatrné. S rozvahou
degustuje kávu a rychle si dělá poznámky o jednotlivých nuancích. A stovky baristek a baristů, kteří
s provozními kaváren i všemi dalšími zaměstnanci
vytvářeli a vytvářejí to, co mamacoffee dnes je.

Ale nebojte se, nestali jsme se patetickými ani sentimentálními či korporátně uhlazenými. S růstem počtu
i velikosti kaváren jsme se po určitém hledání dodavatelů rozhodli udělat raději vlastní pekárnu, kterou od
nuly vybudovala Bára a z radostných důvodů předala
následně Evě. Přirozeně se tým začal postupně výrazně
zvětšovat, což není nikdy jednoduché. Ze situace, kdy
je člověk u všech rozhodnutí, se věci změnily ve zmatek
a chaos. Neuvěřitelně schopný tandem Káči a Ester
v té době posouval věci dopředu. Z nadšenecké
zmatečné a punkové firmy, která stále organicky rostla
do všech stran, dokázaly udělat takovou strukturu, kdy
můžeme nést větší odpovědnost za zaměstnance.

podnikli prakticky každý rok několik. Od roku 2015
nám to bylo nějak málo, a tak jsme nejprve poslali
Zuzanu na sklizeň na několik měsíců do Nikaraguy.
To se tak ujalo, že Michal s Frantou vyrazili za farmáři
do Indonésie. Firma se tak posunula do několika dalších
časových pásem a zároveň k mnoha dalším tématům.
A tak se objevil další prostor pro nekorporátní chaos
a pro hodně práce.
Abychom se nenudili, rozhodli jsme se, spíš pro legraci,
pořádat Prague Coffee Festival, setkání malých pražíren
kávy z Česka i zahraničí. Už první ročník ukázal,
že o téma je obrovský zájem. Postupně jsme festival
profesionalizovali a iniciovali založení spolku Coffee
Embassy, který se přípravě festivalu věnuje celoročně.
Vedle toho také pracuje na dalších vzdělávacích
projektech týkajících se především propojování

Z apatie a sentimentu, natož z korporátního světa nás
vždy zaručeně vyléčí vzít si batoh a vydat se na cestu za
farmami a zpracovnami. Těch jsme k našim farmářům

farmářů, obchodníků s kávou, pražíren a kaváren s milovníky kávy.
Po deseti letech se ohlížíme a přes všechna úskalí,
byrokracii a věci, které třeba vůbec nevyšly, jak jsme
chtěli, zůstáváme nepoučitelní idealisté a optimisté.
Zároveň konstatujeme, že díky tomu dáváme obživu
tisícovce lidí na několika kontinentech, získali jsme
mnoho přátel i zkušeností a především máme velký
respekt k lidem, kteří pracují a snaží se.
Tento text částečně vznikl při pití etiopské
kávy Yirga Cheffee Koke.

foto: archiv mamacoffee
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Člověk svůj stín
nepřekročí
Autor: Daniel Kolský

že vydělávalo peníze, a tak jsme mohli začít postupně
opravovat budovy. Teď sedíme v domě, který je rok po
rekonstrukci, bydlí se tu skvěle. Kdyby mi ale někdo
v devadesátém roce řekl, že tady budu sedět až za 25
let, tak bych mu nevěřil. Řekl bych mu: „Ty jsi blázínek,
to bude dřív, jen počkej.“

rodiče vystěhovali a on se pak neměl kam vrátit. Byla
to pro něj nezhojená jizva a nechtěl si ji jitřit. Představoval si, že jestli se sem jednou vrátí, tak se vším všudy
a do svého.

Dožil se toho?

Zemřel nečekaně na infarkt v devadesátém roce.
Ale byl u toho, když se začalo zařizovat navrácení
statku. Plánovali jsme společně, že tu budu hospodařit
a on bude zajišťovat papírování s úřady. Těšil se na to,
plnil se mu sen.

Jak to bude dál

S Petrem Vaništou o jeho cestě
z pražské Letné na statek na samotě,
začátcích nezkušeného zemědělce,
důležitosti rodiny i o umění radovat Jaký jsi z toho měl pocit ty?
se z maličkostí.
Že se vracím domů. Ještě za totality jsem sem občas

Nemám očekávání velkých radostí. Raduji se z malých
věcí, a čím více je pozoruji, tím více mi připadá, že
nejsou malé. V poslední době mi tak největší radost
udělalo, že přišlo jaro. Samozřejmě jsem čekal, že přijde,
stejně jako přišel podzim a zima, ale stejně mam radost
z každého jarního dne.

jezdil. Vandroval jsem po okolí, spal v lese pod širákem,
večer sledoval západ slunce a pak usínal s vědomím,
že by se v tomto kraji dobře žilo. Splnil se mi sen, ve
který jsem ve skrytu duše doufal a ani neměl odvahu
ho vyslovit. Ke statku patřily polnosti, zahrada, rybníky, ideální hospodářství, stačilo začít. Přestavoval
jsem si to však daleko jednodušší, než bylo. Neměl jsem
s hospodařením žádnou zkušenost a neměl jsem se už
ani koho zeptat.

Vyrostl jsi ve městě, jaká byla tvá cesta k zemědělství?

V jakém stavu byl statek, když jste se sem vrátili?

Co ti v poslední době udělalo největší radost?

Život ve městě mě bavil. Čerpal jsem z něj ohromnou
radost a sílu. Vyrostl jsem na Letné a v Praze jsem žil
do devětadvaceti. Když jsem si dodělal vysokou školu, začal jsem jezdit pracovat do JZD v Jesenici. Byly
to dva úplně rozdílné světy. Viděl jsem, že mě práce
v zemědělství baví a je smysluplná. Nevyhovovalo mi
ale to dojíždění. Uvědomil jsem si, že buď budu bydlet
ve městě a najdu si práci tam se stabilní pracovní dobou, anebo odejdu žít na venkov.

Splněný sen
Jak ses dostal ke svému současnému statku?

Můj táta se tady narodil. Když jsme sem na samotu Ledce jezdili za dědou na hřbitov, občas se stalo,
že jsme neměli vodu na zalití květin. Otec pro vodu na
statek posílal nás a my se divili, proč tam nejde sám,
když je to jeho rodný dům. Říkal, že kdyby tam vkročil,
utrhlo by mu to srdce. Když odešel na vojnu, jeho

Jak se za těch 25 let zemědělství změnilo?

Pro mě proběhly změny dvě. Neuměl jsem rozhodovat
o tom, co představuje podstatnou a co méně podstatnou
investici. To samozřejmě pramení i z toho, že zemědělství nemá 25 let žádnou jasnou koncepci. Takže jsem
pracoval na polích, choval 25 prasnic a vlastní selata,
také pár krav. V jednom turnusu jsem choval 150 prasat. To bylo ekonomicky úplně špatně, nefungovalo to
a prodělával jsem. Když jsem prasata prodal, byl jsem
v minusu. Aby to bylo jinak, musel bych mít mnohem
vyšší produktivitu, kapacitu i technologii chovatelství. Má prasata žila na suché slámě, která se každý
den ručně uklízela. Vzdušná stáda, zvířata v pohodě,
ekonomika v mínusu. Vlastní zkušenost k nezaplacení.

Takže první změna nastala v tom, že ses ledasčemu
přiučil. A ta druhá?

Pole na tom byla celkem dobře, dalo se na nich
hospodařit. Nebyla zastavěná, zdevastovaná ani jinak
poškozená. Budovy na tom ovšem byly hrozně. Barokní
stodola i špýchar mají dodnes propadlé dřevěné stropy i trámové konstrukce. Když jsme sem přišli, neměl
jsem na opravu peníze. Dnes už je to lepší, ale opravy
historických budov jsou velmi náročné a pomalé.

Před vstupem do EU nebyla žádná jasná dotační
pravidla. Existovaly určité státní finanční podpory, ale
dost nepřehledné a někdy chaotické. Dnes funguje
dotační systém, který nám pomáhá žít a dává zemědělství ekonomický smysl. Samozřejmě je otázkou, jak to
bude dál. Systém podpor a dotací také tak trochu nabourává tržní hospodářství, ale to platí i v jiných odvětvích.

Co památkáři a upadající barokní špýchar? Vznikají
z jejich strany nějaké požadavky na rekonstrukci?

Statek, a tím pádem ani špýchar, nespadá pod
památkovou ochranu, přesto se snažím všechny
opravy a rekonstrukce provádět s úctou ke starým
technologiím a postupům. Líbí se mi historické
venkovské budovy a snažím se je zachránit a zároveň
využít pro svoji práci.

Chováš prasata ještě dnes? Čemu se na svém statku
v současnosti věnuješ?

Prasata již nechovám, hlavní činností je pěstování
polních plodin. Hospodařím na více než 300 hektarech, na části jsou pastviny pro skot bez tržní produkce
mléka. Chovám 35 krav a plemenného býka, narozená
odchovaná telata prodávám dalším chovatelům.

Do čeho ses pustil, když jste se sem nastěhovali?

Investoval jsem do pozemků a strojů. Teprve po
patnácti letech práce začalo zemědělství fungovat tak,

Smysluplný program
Je u nás zemědělství už více o krajině, nebo o udržování soběstačnosti?
Myslím si, že o krajině samozřejmě je, ale domnívám
se, že by mělo být víc. Dotace si představuji, a možná,
že v budoucnu i budou, více cílené. Řešíme nadprodukci potravin. Jenže žádný stát nechce být závislý jen
na dováženém zboží. Kdyby se tady nic nepěstovalo
a potraviny se jen dovážely, mohlo by se stát, a jednou
za čas se to tak i děje, že budou určité potraviny
extrémně drahé. Dočasně se zdraží klidně i několikanásobně.

A na zdražování jsou lidé citliví...

Ano. To je tak citlivá komodita, že by lidé v takovém
případě mohli vládu smést útokem. Najednou by totiž
třeba chleba byl za 200 korun. Myslím, že z toho důvodu
se snaží každý stát mít strategické hmotné rezervy
a chce, aby zemědělství nějakým způsobem fungovalo
a stát byl soběstačný. To i pro případ, že by se v zemi
produkce něco stalo a dodávky byly přerušeny. Ekonomové spočítali, že nedává smysl v Evropě tolik pěstovat
a že bylo lepší některé produkty dovážet. Zemědělství má i jiné, mimoprodukční funkce, které je ovšem
nesnadné spočítat a vyčíslit. Měli bychom si uvědomit,
že žijeme v místě, kde nám momentálně nehrozí žádná
nouze. Můžeme podporovat zemědělství ohleduplnější
vůči krajině.

Co bychom podle tebe měli řešit především?

Vodu. I když se to tak nezdá. Neustále klesá zásoba
podzemních vod, což bezesporu velmi ovlivňuje nejen
zemědělství. Jednak její nedostatek, a jednak zemědělci
svou činností ovlivňují schopnost půdy vodu absorbovat. A to jak v záporném, tak i kladném smyslu.

I zemědělství podléhá módním trendům. Příkladem
toho jsou farmářské trhy, urban gardening. Myslíš,
že v tom může být budoucnost a návrat ke vztahu
k přírodě, krajině?
Může to představovat jedno z řešení. Z jedné studie vyplývá, že za 20 let nás tu čeká vysoká nezaměstnanost,
zejména lidí nad šedesát. Nebudou mít co dělat. Nikdo

foto: David Kumermann
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je nebude chtít zaměstnat, ale oni se budou cítit svěží.
Od frustrace ze zbytečnosti může péče o zahradu nebo
své okolí pomoci. Je jedno, jestli pěstuješ zeleninu nebo
kytky, ale je důležité mít smysluplný program, kde vidíš
výsledek a za svou prací se můžeš ohlédnout.

Je to něco co má relevanci z hlediska zemědělství, nebo
je to čistě sociální věc?
Relevantní je to v obou případech. Dneska to možná
neumíme ještě docenit, ale zemědělská práce představuje zpomalení rychlého rytmu života. Zaseješ,
zaléváš a čekáš. V současnosti jsme netrpěliví, už jen
v momentu, kdy nám neběží dost rychle internet.

Jak je pro tebe těžké najít zaměstnance, kteří mají
podobný přístup ke krajině jako ty?

Nemohu si stěžovat, se svými zaměstnanci jsem spokojený, vyhovují mi dlouhodobé pracovní vztahy. Mám
rád, když přijmou rytmus hospodářství, známe se
navzájem a dokážeme si vyhovět.

Inspirují tě v něčem současné trendy v zemědělství?

Příliš je nesleduji, ale vím, že jsou lidé, kteří se do nich
pouštějí a líbí se mi to. Jsou to cesty k vyšší efektivitě
a intenzitě. Používání navigačních technologií, precizní
zemědělství a podobně. Na druhou stranu specializace,
Například v pěstování zeleniny nebo borůvek a jiného
drobného ovoce – lidé si zaslouží kvalitní místní potraviny a moderní technologie tomu pomáhají. Šetří
práci i životní prostředí. Používá se menší množství
postřiků nebo čistě biopostřiky, a to má smysl. Každý
pozná rozdíl mezi dovezeným kupovaným rajčetem ze
Španělska a rajčetem z vlastní zahrádky.

To znamená, že sám sebe vnímáš jako šťastného
člověka?

Myslím, že žiji šťastný život. Jsou věci, které bych ještě
rád změnil, a vím, že můžu. Co člověk od takové zlaté
rybky očekává – že se mu splní něco nesplnitelného?
Některé věci se člověk může naučit a dělat je, aby byl
šťastný, jiné ovlivnit nemůže a je z toho oprávněně
nešťastný. Ta pohádka o rybce je zvláštní. Když má
člověk možnost si něco přát, tak si většinou přeje
kraviny, jež ho pak stejně natěší. Možná že ten příběh
vypráví o tom, že je lepší tu rybku nechytat. Každý
rodič má přání vidět své děti šťastné. Může pro to něco
udělat, může se snažit je vychovat tak, aby žily šťastné
životy. Má to své hranice, ale takový je život.

Strach se snažím nemít. Strach je špatný rádce pro
jakákoli rozhodnutí. Když se společnost rozhoduje
pod vlivem strachu, rozhoduje se špatně. To platí i pro
jednotlivce. Obavy mě však trápí. Trápí mě, jak jsme
nepoučitelní, jak se chováme k planetě, k sobě navzájem, někdy i budoucnost s technologiemi.

Technologie jsou užitečné, často mi usnadňují život,
ale mohou vést i k určitému odosobnění. Například
do kavárny přijde zamilovaný pár, drží se za ruce,
posadí se ke stolku, sedí, pijí dobrou kávu a každý je na
svém telefonu. Nemám právo to kritizovat, ale osobně
by mi přišlo hezčí, kdyby si povídali. Připadá mi, že
se společnost kvůli technologiím posouvá k nechtěné
samotě. Pro mě společný čas s rodinou představuje
smysl života.

Je něco, co tě posouvá dopředu, co tě ráno vytáhne
z postele?

Jak budeš reagovat na to, až ti děti jednou najednou
řeknou: „Hele, táto, já už tady prostě s tebou sedět
nebudu.“

Ve vašich rybnících žije spousta ryb. Možná,
že některá z nich je zlatá. Jaká bys měl tři přání?
Asi bych řekl: „Už zase zlatá rybka, tak plav.“

Dá se položit otázka, zda je pro mě pozitivní mít někde kořeny a cítit, že k tomu místu patřím, že za to
místo mám určitou odpovědnost, anebo je to na škodu
svobodě, že se nemohu sebrat a svobodně odejít?
Já jsem se dostal do situace, kdy jsem se mohl
svobodně rozhodnout. Kdybych řekl, že do toho nejdu,
nikdo z rodiny by mě pravděpodobně nepřemlouval.
Rozhodl jsem se žít tady na venkově a stále mě to baví.
Neměnil bych.

Z čeho máš obavy v případě technologií?

Mít své kořeny

Je možné se to naučit i obráceně – vážit si věcí, které
máme. V dnešní době mi připadá, jako by bylo nepředstavitelné, že by se Čech ráno probudil a řekl si: „To je
zázrak, že tady žiju. Nikdo po mně nestřílí, nikdo mi
neusiluje o život, a co jsem já pro to udělal?“ I když to
bude znít jako klišé, musím říct, že to co jsem si v životě
prožil, mě vede k tomu, že si každého dne více vážím.
Posouvá mě, když vidím, jak mé děti rostou a mají radostné dny. Dnes mám radost z toho, že můžeme třeba
opravovat zchátralé budovy statku, a hlavně, že se nám
tu v Čechách žije dobře.

S tím se ale pojí i materiální pohled na věc.

Ano, žijeme také v místech, kde se obděláváním
zemědělské půdy lidé živí už tisíce let. A je pravděpodobné, že v tom někdo další tisíce let bude pokračovat.
Je to vlastně tak, že člověk podléhá materiálním věcem
nebo materiálním pohledům na určitou věc nebo situaci. Když opravuješ dům, tak tě to taky svazuje. Svazuje
tě i to, když buduješ firmu s vědomím, že ji nechceš
za deset let prodat.

Existuje něco, z čeho máš strach nebo obavu?

Někdy si možná přejeme kraviny

Ráno vstávám a mám radost, že svítí slunce. Když
prší, mám radost, že prší. Myslím, že se dá naučit být
opravdu naštvaný. Když se na to zaměříš, vždy najdeš
něco, kvůli čemu můžeš zuřit od samého rána. Dokonce
bych řekl, že znám dost lidí, který to mají naučené tak,
že jim to jde samo.

Prací a životem na konkrétním místě člověk k tomu
místu získává hlubší vztah, jako by zapouštěl kořeny.
V oblasti lidských postojů se říká, že člověk hledá své
kořeny nebo že je vykořeněný. Samozřejmě, že taková vazba člověka trochu svazuje. Stává se v ledasčem
konzervativní, ale na druhou stranu to poskytuje oporu, jistotu a radost.

Neděsíš se toho, že děti odejdou a ty tu budeš sám?

Ani ne. Bude to jiné. Bude čas na jiné věci a jiné programy. Bude čas zavolat přátelům, poznat, kteří ještě
přátelé jsou a pozvat je třeba na kávu.

Nebýt sám
Jsi věřící a staráš se o kostel, u kterého je pohřben tvůj
děda. Cítil jsi vždy, že to je tvoje cesta, nebo to bylo
rozhodnutí, které vzniklo v určitém bodě tvého života?

Nejsem si jistý. Do kostela nás odmala vodili rodiče.
Víra je však jiná, když ti ji zprostředkovává rodič,
a když ji hledáš jako dospělý. Já jsem si k ní našel cestu,
když mi bylo sedmnáct osmnáct. Cítil jsem v ní kouzlo protestu. Nechtěl jsem jít s davem, s tím požadovaným davem. Na druhou stranu věřím, že víra je dar,
zadarmo daný, ne nadarmo daný. Vážím si tohoto daru
a nechci ho ztratit.

No a kde by jako jinde seděli… Asi tu nebudou sedět
každý večer, ale věřím, že přijdou.

Očekáváš, že tvé děti hospodářství převezmou?

Považuji za důležité dopřát svým dětem svobodu
v rozhodování. Jestli v práci na našem statku někdo
z nich bude pokračovat, budu za to rád. Dokonce velmi
rád, byla by to pro mě taková odměna navíc. Přeji si
dožít se chvíle, kdy uvidím, že mé děti stojí na vlastních
nohou a jsou šťastné. Kdybych však viděl, že dělají práci, ze které šťastně nejsou, řekl bych jim, ať zkusí dělat
něco jiného.

To, že jsem věřící, mi už v životě mnohokrát pomohlo překonat nejrůznější úskalí. Zjistil jsem, že v podstatě všichni lidé poměrně hluboce věří. Jenže někteří
to ještě nevědí, nebo si to nechtějí přiznat. Jestli chodí
do kostela, nebo vyznávají nějaké konkrétní náboženství, je jiná věc. Jde o tu dimenzi duchovního života –
člověk ví, že ho něco přesahuje. To se na školách neučí,
zrovna tak jako se neučí o sebevýchově a duševním
zdraví. Žádná paní učitelka dětem nevypráví o tom, co
mohou udělat pro svůj šťastný život, pro svůj šťastný
den. A to je škoda.

Nemrzelo by tě to?

V zemědělství je těžké to, že do něj člověk investuje
tolik práce, prožitků a pocitů, že je mu hodně zatěžko
při představě, že by to měl opustit. Je to trochu jako
s vírou nebo životní filozofií. Jsme v něčem vychovaní,
něco přijmeme v životě, v něco věříme, tolik investujeme,
že je pro nás těžké to opustit a změnit, i když někdy
cítíme, že bychom měli a mohli korigovat své postoje.
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Staráš se o kostel, který byl ruinou. Pořádáte tu kulturní akce. Investujete i do jeho rekonstrukce?

Založili jsme s přáteli občanské sdružení, Kostel sv.
Bartoloměje v Ledcích. Kostel spravujeme formou
zápůjčky od římskokatolické církve, pořádáme tak
osm až deset akcí za rok, koncerty, výstavy, divadelní
představení, dílny pro děti a také opravujeme budovu
samotnou. Je to prima.

Jak jste se ke starosti o kostel vlastně dostali?

Kostel stojí na samotě u řeky Sázavy, do vesnice tři
kilometry, vedle kostela statek, kde žiji. Když jsem sem
přišel, byla to skoro ruina, věž s propadlou střechou,
vymlácená okna, vylomené dveře, vykradený inventář,
prostě žalostný stav. Nechtěl jsem, aby to spadlo, a nebyl jsem s tím pocitem naštěstí sám.

Někdo by mohl vaši práci pro kostel považovat za
úplně zbytečnou, protože na první pohled nemá viditelný výsledek. Jak to vnímáš ty?
O kostel se staráme, protože nás to baví. Máme
pocit, že ta stavba si zaslouží péči a že díky tomu, že do
ní chodí lidé na koncerty či divadla, která pořádáme,
ten prostor žije. A naši hosté říkají, že je to tady baví.
Organizujeme třeba koncerty dětí z umělecké školy,
které sice nejsou profesionálně dokonalé, ale mají tak
jasnozřivou atmosféru plnou očekávání a nadšení, že
víme, že to má smysl dělat. I když si to nemyslí každý.

Lidé se věnují řadě činností, o kterých si kdekdo jiný
říká, že nemají smysl. Je asi dobré si tuto otázku po
smyslu toho, co děláme, položit, i proto, abychom na ni
hledali odpověď. Ideální je, když děláme práci, o jejíž
smysluplnosti jsme sami přesvědčeni a baví nás, to je
odměna. Všichni to nemusí mít stejně, každému dává
smysl něco jiného.

Kdyby ses mohl vrátit do minulosti, udělal bys něco
jinak?

Člověk svůj stín podle mě nepřekročí. Dopouštěl bych
se stejně naivních chyb. Možná se jich člověk musí
dopustit proto, aby je odhalil a byl schopen je překonat.
Ale kdybych mohl sám sobě poradit a byl schopen tu
radu poslechnout, snažil bych si poradit tak, abych si to
v životě udělal jednodušší.

Ing. Petr
Vaništa (55)
Narodil se v Praze, po střední zahradnické
škole v Mělníku studoval Vysokou školu
zemědělskou v Praze. V roce 1991 se
přestěhoval na rodinný statek v Ledcích
u Nespek, kde od smrti manželky Ilony (2012)
žije s jejich třemi dětmi Jakubem (13), Emmou
(11) a Barborou (10). Živí se jako samostatně
hospodařící rolník.

/Genius loci

Lieben/Libeň
Autor: David Kumermann

Přistěhoval jsem se sem kdysi
ze Žižkova. Staré rčení o tom, kterým
čtvrtím je radno se zdaleka vyhnout,
jsem tím důsledně negoval. To jsem
byl ještě dítě. Libeň mě začala zajímat
až daleko později. Souviselo to
s poznáním, že má v sobě něco
speciálního, co stojí za to hledat
a poznávat.
Městská divočina
Jako dokumentární fotograf, tehdy ještě studující, jsem
pochopil, že mám zajímavé téma hned u nosu. Není
patrné na první pohled, protože ten člověku ukáže
především nevzhledný a děravý kus města. Zbourané
domy, industriální budovy a stavební uzávěry kvůli
desítky let plánovaným, nikdy neuskutečněným
a mezitím již koncepčně zastaralým dopravním
stavbám mají na svědomí rozsáhlé zóny nikoho.
Mezery nejsou jen pouhou absencí. Obsahují
tajemství, která lákají hledače, dobrodruhy
a objevitele. Městská divočina spoluutváří zdejší kouzlo.
Kdo se odváží, může najít staré cesty, zbytky zdí či
zrušených železničních tratí – různě staré stopy lidské
činnosti. Libeň nejdříve představovala zemědělské,
hlavně viniční, usedlosti. Později se stala industriálním
předměstím Prahy. Procházka zdánlivě mrtvou zónou
se může stát fascinujícím zážitkem. Je třeba se jen
pozorně dívat a nastudovat si něco o její historii.

dvoumetrovou vrstvou zeminy. Nyní je to lesík, kterým
chodí místní od metra do supermarketu. Místo, kde
odpočívají stovky bývalých obyvatel libeňského ghetta,
v současnosti vymezuje kus původní zdi.

památky, jež by zasluhovala ochranu. Není totiž dost
stará a podle nastavených kritérií ani dost hodnotná.
Je potřeba uvažovat v místních relacích, abychom si
uvědomili, jak je pro zachování kontinuity a ducha
místa důležitá.

Libeň byla po Starém Městě druhým největším
pražským židovským sídlem. První doložené zprávy
o židovském osídlení jsou již ze 16. století. Dva
z několika posledních domů stojí v Koželužské ulici.
Mají ojedinělé opatření proti častým povodním
– spodní patro je zesílené a do horního, kde
byly věci před vodou chráněny, vede schodiště
zvenku. Synagoga je novější, stojí hned u výstupu
z metra na Palmovce mimo prostor bývalé židovské
čtvrti. Nejde o nejcennější architekturu ve srovnání
s jinými staršími synagogami po Česku, ale stojí zato se
podívat dovnitř. Interiér neprošel renovací a je krásně
omšelý.

Před rokem to byl třeba Libeňský most, který málem
musel ustoupit novému dálničnímu typu mostu.
Rustonova továrna na parní stroje, kde se později
opravovaly tramvaje, byla odstřelena před deseti lety.
Zbyla po ní budova výtopny, zajímavá industriální
stavba s komínem. Všichni doufali, že developer chápe
její hodnotu a včlení ji do svého projektu, který tím
může jen získat na kráse a originalitě. Ovšem stačilo
jedno sobotní dopoledne k tomu, aby zmizela.
Palác Svět, který by mohl být důležitým kulturním
centrem Libně, má ještě smutnější osud. Čeká jako
na smilování na statika, který bude mít silný žaludek
a ukončí jeho trápení. Italský developer jistě nečekal,
že to bude trvat tak dlouho, ale vzhledem k trvanlivosti
železobetonových konstrukcí si ještě počká. Jde ale
i o drobnosti, jako je kaplička ve Stejskalově ulici,
u Rokytky naproti úřadu práce. Těsně za ní jsou
vyhloubeny základy vznikající novostavby a místní ji
chodí pravidelně hlídat a udržovat.

Bémův pomník
Palmovka se stala urbanisticky nevyváženou začátkem
osmdesátých let. Došlo k tomu vybudováním stanice
metra a autobusového terminálu a v návaznosti na to
přesunem tramvajového uzlu z výstavní Sokolovské
ulice, která byla obětována silné automobilové dopravě.
Dnes místu dominuje torzo Nové Palmovky, megalomanského projektu budovy nové radnice zkřížené
s hypermarketem a kancelářskou budovou. Panelák
z dílny Metrostavu, který se zaštítil jménem slavného
architekta, zde ve své monumentální rozestavěnosti
představuje pomník politické reprezentace Prahy
8 z bémovských časů. Bohužel to vypadá, že jeho
gigantičnost nastavila laťku dalším developerům v okolí
a nyní můžeme pozorovat, jak okolo Libeňského
mostu rostou monolitické monofunkční budovy,
které nerespektují koncept tradičního města, natož
pozůstatky původní zástavby.

Zbytky ghetta

Čekání na statika

Mezi bývalým nádražím na Palmovce a patou
předmostí Libeňského mostu je zaniklý židovský
hřbitov. Část jej zmizela při stavbě nádraží, část při
stavbě mostu. Roku 1965 byly jeho zbytky zasypány

Zbývají jen drobky, které připomínají minulost
a které by se mohly stát zajímavými zárodky
inspirujícími další růst této části Prahy. Problémem je,
že se libeňská architektura často nevejde do konceptu

Z platných regulí, definujících charakter výstavby
v Libni, se běžně udělují výjimky. Urbanistický plán
neexistuje. Radnice Prahy 8 dokola opakuje, jak si
uvědomuje, že čtvrť vyžaduje nějakou koncepci a péči,
má to i v programovém prohlášení, ale – na rozdíl od
developerů – s tím nijak nepospíchá.

Make Libeň great again
Málo bylo doposud řečeno o obyvatelích čtvrti
u soutoku Vltavy se slavnou říčkou Rokytkou. Člověk
libeňského typu je postava, která toho moc nenamluví,
napadá na jednu nohu a s jejím ohozem by ji do
Holešovic asi nepustili. Mezi přáteli jde o vtip, ale
reálně je to fenomén, který plní děsem srdce mnoha
Pražanů.
Můj americký kamarád, který je profesorem
na Anglo- -American University, bydlí poblíž Palmovky.
Když se o tom zmíní kolegům, pohlížejí na něj jako

na blázna. Jednak se strachují o jeho bezpečí, jednak
nevidí Libeň jako adresu odpovídající jeho postavení.
Potěšující je, že Andrew naopak bere Libeň jako
svůj druhý domov a stěhovat se rozhodně nechce.
Oblíbil si i místní podniky a nevadí mu, že designové
kavárny by spočítal na prstech jedné ruky. A společně
prohlašujeme: Yes we can make Libeň great again!

Kotlaska
Tento libeňský Montmartre naleznete kousek od Palmovky nad bývalým pivovarem na náměstí Dr. Holého.
Jméno má po továrníku Gottlasovi, který měl v Libni kartounku (továrnu na bavlněnou tkaninu, pozn.
red.). Kotlaska vznikla jako takzvaná nouzová kolonie,
domečky jsou „provizorní“ stavby, které většinou nemají regulérní číslo popisné. Úzké uličky, kudy neprojede auto, připomínají balkánské město v příkrém svahu, kde veřejný a privátní prostor splývají. Z vrchu je
krásný výhled, zejména pro siderodromofily.

U Budyho
Zahradní restaurace v zahrádkářské kolonii na
Libeňském ostrově dosažitelná od tramvajové zastávky
Libeňský most. Projdete mezi bývalými autobazary
a než dojdete k vodnímu dílu na Rokytce, slezete vlevo
z protipovodňového valu do zahrádek a jste na místě.
Atmosféra je tu nepopsatelná. Stůl není nutné předem
rezervovat.

Vyhlídka Bílá skála
Od tramvajové zastávky Vosmíkových projdete zleva
okolo Libeňského hřbitova, kde je pochován básník
Karel Hlaváček, a dostanete se na ostroh nad Vltavou. Při pohledu proti jejímu proudu uvidíte zaslepená
ramena a můžete si představovat, jakými že to Benátkami musela Libeň tehdy být.

Autor je fotograf žijící v Libni.

foto: David Kumermann
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Praga piccola

haluzny jako nějaká pravěká obydlí a na okamžik jsem
zalitoval, že už mě neučí pan Štorch a já už s ním nechodím na kopáčské výpravy, protože tohle bych mu
předvedl jako možný habitat člověka kromaňonského
– jeho české odnože. Jako by někdo ty myšlenky slyšel.
Nebyly ani tak urážlivé, spíš pitomé, a přesto trestuhodné. Cesta se zúžila, vystřídalo ji zaschlé bláto mezi
zoraným záhumenkem a divokým býlím. Místy byla
stezka přeoraná. Pak skončila, dál vedla jen rýha ve vysoké trávě. Kolo se téměř zastavilo, ale já ho statečně
rval dál a balancoval na něm jako cirkusák, když mě
do hlavy udeřil kámen. Opřel jsem nohy o zem. Měl
jsem zavřené oči, všude pronikavě voněla nějaká bylina, rezeda nebo lopuch, opodál bzučel sad se zanedbanými stromy. Věděl jsem, že se musím vzpamatovat
a mazat pryč. Zamžikal jsem proti slunci a obraz světa
se vrátil, třaslavý a bolestivě jasný. Pak jsem je uslyšel,
ty jejich skřeky, a než jsem pořádně věděl, co dělám,
otočil jsem kolo, vzepřel se na řídítkách, rozběhl se
a teprve za jízdy nohama hledal šlapky. Zabral jsem
v nejvyšší čas, první z té divoké hordy už byl u mě,
chmatal po vlající košili. Letěl jsem z kopce a slyšel je
všude kolem, ze skalek vybíhali další a byli to skuteční
kromaňonci v hadrech, nemytí neznabozi z chatrčí,
o nichž jsem doteďka slyšel jen vyprávět bájivé zka-

zky, ale že se zdržují i tady ve skalách poblíž Proseka,
to jsem netušil. Byl jsem mezi domy, musel jsem brzdit,
po štěrku jsem to nemohl pustit volně. Věděli to, hnali se z kopce s urputným odhodláním, jedna část se
oddělila a uháněla vlevo, k prudké stráni nad zarostlou
roklí. Ale už jsem to s motorkářským náklonem bral
kolem plotu a jen tak tak nezavadil o žbrlení, vykroužil
zatáčku, proletěl kolem nových činžáků a vjel do široké
ulice, kde se říkalo na Červené báni, a tam se pokusil uháknout ostrou zatáčku vpravo. A jak prve nahoře
přiletěl kámen, teď proplul vzduchem klacek jako oštěp
vržený indiánem a zaklesl se do předního kola. Přeletěl
jsem řídítka a s velkým štěstím spadl do kopřiv, kam se
vyvážela posečená tráva. Páchlo tam tlení, ale přistál
jsem na měkkém a až na pár žahanců do předloktí,
kolen a holení se mi nic nestalo. O kus dál za mnou
byla zeď cihelny vysoká na tři metry, tu bych nepřelezl,
a podél ní neprostupná křoviska na obě strany. Vyšel
jsem tedy na chodník a stanul před tlupou primitivů
ze skal. Kluci stáli a čekali, kolo leželo na silnici jako
popravenec. Pomyslel jsem na otce, jak by se zachoval
on. Nic moc mě nenapadlo, a tak jsem si vybavil Rudiho, vyhledal mezi těmi sígry největšího a zeptal se: „Co
jsem vám udělal?“ Doufal jsem, že řekne „nic, jenom
se nám líbí to kolo“, a pak mě nechají na pokoji. Dlou-

hán se zasmál a někteří s ním. Měl hlavu podobnou
cukrové řepě, byl neostříhaný a osmahlý. Jeho ruce,
žilnaté a tuhé, jako by patřily třicetiletému dělníkovi,
a ne klukovi, který byl sotva starší než já. Měl je červené
od prstů až po předloktí; jako všichni větší kluci kolem
něj. Nádeníci z cihelny, co už dlouho neviděli školu;
možná nikdy, zato cihelný prach měli zažraný v kůži
jako svrab. Potom vůdce promluvil a hlas měl stejně
dospělý jako ty ruce. „U nás jsi neměl co dělat. Když
budu chtít, vemu si tvý kolo. Sem nahoru už nikdy
nepolezeš. Nepatříš sem. Jinak tě zabijem.“ Docela
jsem mu to věřil a slíbil, že nahoru ke skalám už nepojedu. „Tak jenom pro jistotu. Nám se nikdo posmívat nebude.“ Bohužel jsem byl hrdý. „Ale já se vám
neposmíval,“ ohradil jsem se. „Vůbec jsem nevěděl, že
tam jste. Že tam máte takovou zašívárnu. To my jsme
měli podobný přírodní byt na ostrově, kde jsme vykopávali pravěký lidi s panem učitelem Štorchem. Taky
stany jsme měli, jako indiáni v Americe.“ Podívali se po
sobě jako jihoameričtí domorodci, kterým něco káže
velebníček z Evropy. Někteří se zasmáli a Řepa (jak jsem
si ho pojmenoval) si odplivl. „Jakou zašívárnu? My tam
přece bydlíme.“

Dělejte, co vás baví,
jinak to nemá cenu

platby v malých lokálních obchodech technologii
bluetooth. Takové šílenosti dělají velké značky často,
ale to, že se to celé odehrálo v malých podnicích
v trochu zapadlejší části Londýna, vzbudilo pozornost.

vyděšení z elektronické evidence tržeb. Hledali nějaké
řešení a my jsme zjistili, že tady pro malé podniky nic
neexistuje.

řešení, jak vytvořit silný venkov, mít v něm zdravou
ekonomiku i komunitu lidí. To je téma, které skoro ni
koho nezajímá, ale mělo by. Ta nerovnováha mezi
Prahou a regiony může mít velmi ošklivé následky.

Autor: Naďa Buchtová

V čem tkví v Brixtonu funkční propojování podniků
a místních?

Urban, Miloš: Praga piccola,
Argo, Praha 2012, 436 stran, s. 99–102.
Ale abych psal pravdu ve všem: ono je hezké stavět se
tak, že když to s tou soukromou protiválečnou cyklistickou kampaní nevyšlo, už nikdy jsem na kolo nesedl.
Právě že sedl a litoval. Jedné červencové neděle jsem
se pustil dál než kdy předtím, jel jsem nejdřív podél
vody a pak nahoru Holešovičkami kolem nové Vydrovy
továrny na potraviny, to stoupání mě málem donutilo sesednout, ale vydržel jsem se zadkem ve vzduchu
a ťapkami na šlapkách, dokud jsem nebyl nahoře
u Vychovatelny a v místech, kde kdysi stála Ztracená
varta a její zapomenutý voják. Abych ukázal místním,
že mám pořád pro strach uděláno, pokračoval jsem
stezkou vedle úzkého políčka ke žlutým skalám, které
jsem do té doby vídal jen z dálky. A jak jsem nohama kmital nahoru dolů, jako by to byly písty ve válcích
motoru, všiml jsem si, že v těch skalách (takhle zblízka
docela nízkých) jsou vydlabané jeskyně a u nich nějaké
přístřešky a kůlny sbité z prken a klacků. Vypadaly ty

/Startup

Malá pokladna je tedy vaše odpověď na EET...

Nás překvapilo, jak moc tam jsou lidé ochotni se obětovat pro osud svého bezprostředního okolí. A nejsou to
lidé z neziskovek, ale babičky, ředitelé firem, pánové
v letech i běžní studenti. Anglie je malými podniky
nacpaná. Podnikání tu má hlubokou tradici. Imigranti
tomu dávají mezinárodní šmrnc a i v pajzlu, který vypadá jak po policejním zátahu, vám naservírují nejlepší
brazilskou omeletu z perfektních surovin.

Ministru Babišovi nestáli malí podnikatelé za pozornost. Nenamáhal se přemýšlet nad tím, co vlastně chce
zavést. Podívali jsme se na to a vyvinuli novou aplikaci.
Jednak jednoduchou, aby ji uměla ovládat i babička,
a zadruhé co možná nejlevnější. Její největší výhodou
je, že k ní nepotřebujete tiskárnu a stačí vám jen
obyčejný tlačítkový telefon a malý bloček, ze kterého
vydáváte potvrzenky o evidenci. Když si nějaký zákazník chce účtenku zobrazit celou, zadá na webu krátký
kód a účtenku najde v elektronické podobě.

Startupů v Česku přibývá. Evidujete ve svém okolí
i jiné zajímavé projekty?

z ministerstva financí a nakonec jsme je přesvědčili, že
elektronické účtenky představují dobré řešení. Nakonec
naše účtenky na poslední chvíli posvětili, a dokonce
přidali kolonku „elektronická účtenka“ do kontrolního
protokolu. Dnes aplikaci Malá pokladna používá přes
tisíc podnikatelů.

startup?

Ano i ne. V ČR zase tolik čistokrevných startupů není.
Baví nás však některé mladé firmy. V Jablonci nás baví
Flydeo, kteří vyrábějí špičkové profesionální drony.
V Brně je to Fakturoid – on-line účetnictví, jednoduchá služba na světové úrovni – a GO OUT – server
s přehledem kulturních akcí a prodejem vstupenek.
Ti nás štvou, jak jsou dobří.

Dvorek malé jablonecké La kavárny se do světových médií
dostane
málokdy.
Před
dvěma lety vydal zrnitou fotografii
dvou místních vývojářů sedících
na kamenných schodech mezi zdejšími květináči známý americký
Roste počet startupů i v menších českých městech?
technologický magazín VentureBeat. Proč se pro vás propojování podniků a lidí stalo Co se dělo, když jste aplikaci vypustili do světa?
Startupy se na první pohled koncentrují ve větších
Do kavárny, která je pro mnohé srd- hlavním tématem?
Ze začátku to bylo jako zjevení. Všechny ostatní městech. Pokud je ale člověk vývojářem, může pracovat
cem města, tehdy chodili často pra- My věříme, že malé podniky a lokální ekonomika pokladny stály kolem deseti tisíc a my nabízeli něco v podstatě odkudkoli. V menších městech počet startcovat. Dnes by se sem už pracovní mají ohromnou budoucnost. Hodně cestujeme a od za stovku měsíčně. Navíc jsme byli jediní, kdo nabízí upů sice roste, ale nevydrží tady. Nadaných lidí je v retým kolem Martina Wenische a Jury své země pak chceme víc. A to včetně jídla, služeb pokladnu bez papírové účtenky. Byl kolem toho gionech hodně, ale je problém s investory. Na malém
Ibla nevešel. „Firma se za poslední a nápadů. Londýn nám úplně změnil pohled na peníze. takový humbuk, až musel zaskočený Andrej Babiš městě máte možností málo. Minimálně část týmu musí
dva měsíce ztrojnásobila,“ vysvětlu- Spousta lidí je vidí jako něco negativního. Ale pro nás odpovídat na otázky, jestli je to vůbec v pořádku. Byl být tam, kde se točí peníze a nabírají kontakty.
je spoluautor projektu Malá poklad- představují nástroj komunikace a vyjádření vztahů. to dlouhý boj. Elektronické účtenky nebyly součástí
Když za něco platím, tak říkám: „To, co děláš, se mi české legislativy. Několikrát jsme se setkali s lidmi Co byste vzkázali lidem, kteří právě rozjíždějí
na Jura Ibl.
líbí a tady máš důkaz.“

Z jakého důvodu se o vás ve VentureBeat psalo?

Fotka vznikla pro článek o naší aplikaci pro londýnskou neziskovku The Brixton Pound. V Brixtonu nás
nadchlo, jak malé obchody, hospody a kavárny fungují jako pojivo místních lidí. Od té doby je to pro nás
hlavní téma. Vymysleli jsme způsob, jak zjednodušit
bezhotovostní placení tak, aby nebyl třeba platební
terminál. Navíc jsme jako první na světě použili pro

V současnosti se o vás mluví v souvislosti s unikátním
projektem elektronické evidence tržeb Malá pokladna.
Jak projekt vznikl?
Pár týdnů po článku ve Venture jsme založili projekt Jizerská koruna, jehož cílem bylo udržet kapitál
v regionu, rozvíjet lokální ekonomiku a podpořit komunitu zdejších podnikatelů. Brzy se ale objevil
naléhavější problém. Začali za námi chodit lidé

Jak byste popsal již zmíněný projekt Jizerská koruna?

Jizerská koruna je dlouhodobý projekt. Zatím si tu
zkoušíme pár blbinek, ale postupně tu chceme najít

Hodně se říká, že máte dělat to, co vás baví. A to je
vlastně pravda. Startup je obrovská dřina s velkým
rizikem. Sáhnete si na dno a budete pošilhávat po práci
v Lidlu (vážně). A pak konečně něco vydáte a v lepším
případě o to nikdo nebude stát. V tom horším budete
mít úspěch a zjistíte, že všechna ta dřina na začátku
byla jen nepatrný zlomek toho, co vás čeká teď. Na to
potřebujete vnitřní motor. Takže jo, dělejte to, co vás
baví. Jinak to nemá cenu.

foto: archiv autora
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nepřirozeně pracuje například s inverzí slov nebo
nadužívá přechodníky. Největší a uši drásající prohřešek je neustálé stavění sloves na konce veršů.

Autor: Michaela Horynová

Tematicky, ale také způsobem zpracování se sbírka
proměňuje v samotném závěru, v básních datovaných
kolem roku 2015. Vopěnka se více pokouší reflektovat
běžné sitace a mikropříběhy z běžného života, jeho
jazyk se stává civilnější a pro čtenáře je možná také
o trochu více důvěryhodný. Daří se mu dobře propojovat osobní zážitky s jeho oblíbeným tématem společenského úpadku a básně začíná inscenovat jako jakousi
moderní litanii nad budoucností světa. ,,Co vejde
ústy/ odchází řití./ Navlečení na nit/ soukáme se./
Každý okamžik/ začíná odcházením.“

Martin Vopěnka: Dům, který
opouštíš, Práh, 2016, 64 stran
Martin Vopěnka, zakladatel a majitel nakladatelství
Práh, se v průběhu devadesátých let sám začal věnovat psaní a od té doby si vyzkoušel hned několik žánrů.
Za svá díla získal již řadu ocenění.
Začínal s osobitě pojatými cestopisy, v nichž čerpal
z vlastních zkušeností při probádávání světa a především
ze zážitků sebepoznání na náročných cestách. Věnuje se psaní pro děti a mládež (za pozornost stojí soubor soudobých pohádek O duši a dívce či trilogie Spící
město, Spící spravedlnost, Spící tajemství). V posledních
letech pracuje vedle žánru fantasy také se sci-fi
a utopickými vizemi budoucího světa (Nová planeta).
Právě ony mu dávají prostor pro úvahy a komentáře
současného dění a promýšlení jeho důsledků stejně
tak jako útvar fejetonu, kterému se v poslední době
věnuje. Vopěnkova první sbírka básní Dům, který opouštíš,
je motivovaná touhou vyzkoušet si také jazyk poezie
a vyjádřit tak intimnější tvůrčí polohy. O užší výběr
z Vopěnkovy tvorby, vzniklé zhruba mezi lety 2008–
2015, se postaral redaktor a editor české literatury Jan
Šulc. V básních ranějšího data představují ústřední
témata především dějiny a historie rodiny, autorovy
návraty do dětství a s ním spojené úzkosti a paranoia.
Prostor básní často vyplňují kulisy venkova. Právě
Vopěnkovy ranější texty bohužel trpí nadměrným
používáním klasických básnických postupů.

Tomáš Tomášek: Sedimenty
Magmatity, Triáda, 2016, 94 stran

země/ vodní hladiny// rozpomeň se/ kdo se to zhlíží/
v zrcadlech vědomí?“

Tomáš Tomášek není v současné české poezii zatím
příliš známé jméno. Několik básní publikoval v Revolver Revue (98/2015). Jeho dalším literárním počinem
byla spolupráce s Helenou Přívorovou na překladu talmudského traktátu Pirke avot (Výroky otců), který vyšel
v polovině osmdesátých let.

Tomášek určitě není žádný experimentátor, v poezii
pracuje spíše s tradičními motivy a postupy. Jednou
tu slyšíme ozvuky poezie Bohuslava Reynka, jindy
množstvím symbolů z různých oblastí a kultur zase
jako by si Tomášek podával ruku s expresionistickou poezií. Přesto se mu obdivuhodně daří vyhnout
se jakémukoli staromilství nebo patosu a nebýt v ničem
napodobivý. Podařilo se mu zachytit, jak vypadají cesty
vnějšími i vnitřními krajinami.

O to více překvapí, jak uceleně a vycizelovaně působí
Tomáškova, v nakladatelství Triáda vydaná, debutová
sbírka Sedimenty Magmatity. Samotný název evokuje
tematické a stylové rozvržení sbírky. Básnický subjekt
v ní prochází vrstvami krajiny, architektury, vlastního
těla a vědomí, aby se v nich, a v unikavém momentu
mezi jejich počátkem a koncem, pokusil něco zachytit.
V první viditelné vrstvě jsou výjevy z českomoravské
krajiny, s nimiž je každá básneň spojena (všechny
básně mají připsanou dataci a místo vzniku). Autor
zachycuje smyslovost a smyslnost barokní architektury,
atmosféru opuštěných návrší, klášterů a kostelíků.
Básický subjekt pak přichází jako host do rozestavěné
scenerie, pomalými kroky mapuje prostor a s užaslým
pohledem se noří do jejich zákoutí. ,,Schopnost úžasu/
otevírá brány// za branami/ poušť// prázdná země.“

Vopěnka se v těchto básních odvažuje básnit více vopěnkovsky, než aby se řídil postupy, které domněle
určují, jak by se básnit mělo. Jestli se toho autor do
budoucnosti přidrží, může být poezie dalším z jeho
„zvládnutých“ žánrů.

Nenachází ale žádnou útulnou skrýš, žádnou jasnou
odpověď. V pohybu nánosů a vrstev se dá jít stále
dál a hlouběji. Tam, kde se chtěl subjekt dotknout
pulzujícícho srdce, nachází ale jen opuštěná vypálená
místa, zašlé mariánské výjevy a rozeklané kříže.
,,Prázdnota všude kolem, všudypřítomná smrt a jakési
nenaplnění je zároveň výzvou pozorovat ještě zevrubněji, vydat se do architekury vlastního těla a vědomí.
Projít až k jakýmsi spodním vrstvám. Rozpomeň
se, Adame/ jsi strom/ v propastech nebes/ vrostlé
kořeny// rozpomeň se/ jsi studna/ v hlubinách

Někdy se zdá, jako by se autor snažil výjevy našroubovat do básně z minulého století. Vopěnka tak

Autorka je spisovatelka a literární recenzentka.

/Design – má oblíbená věc

Boty od Zuzany
Autor: Lucie Bašusová Masnerová
Mou oblíbenou designérkou je Zuzana Németh Serbáková. Jsem totální blázen do bot! Zuzana je moje
spolužačka z VŠUP. Jako jediná se vrhla na tak komplikovaný obor, jako je šití obuvi. Vyrábí i různé doplňky.
Hodně mě baví její minimalistický a hravý styl. Kromě
kvalitních materiálů vybírá i barvy, které jsou mi velmi
blízké.
Z její starší kolekce mám nádherné pastelové šperky,
které jsou vyrobené ze silikonu. Pomocí různých forem
šperky otiskovala a tuto metodu potom uplatnila i na
celou kolekci bot. Její práci oceňuje i řada návrhářů
oděvů, se kterými spolupracuje, například Chatty.

Lucie Bašusová
Masnerová
Lucie Bašusová Masnerová je módní návrhářka pocházející z Kutné Hory. Již za studií na
VŠUP založily s Lucií Mokrou a Terezou
Kunstovou značku Katarze. Baví je vytvářet
zábavné a originální kolekce s tématem domova, objevovat nové přístupy v módě a experimentovat. Lucie v současnosti žije v Praze
a má dvě děti.

foto: archiv autora
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/Příběh kaváren

Mizející Svět
Autor: Alžběta Laňová

Automat Svět inspiroval mnoho
tvůrců napříč uměleckými směry.
Za zmínku ale stojí nejen toto bistro
proslavené hlavně povídkou místního štamgasta Bohumila Hrabala,
ale celý komplex paláce Svět, jehož
osud je stále nejasný. Dlouhé roky
chátrající kulturní památka marně
čeká na celkovou rekonstrukci a odpovídající využití. Svět připomíná
zašlou slávu staré hrabalovské
Libně.
Palác Svět byl kulturním centrem obsahujícím vedle
biografu, kavárny s terasou a restaurace včetně tančírny

s orchestřištěm také jedenačtyřicet domácností a další
nebytové prostory, kde působili drobní živnostníci.
Dominanta periferní pražské čtvrti byla výjimečná
i proto, že podobný typ velkoměstských paláců se stavěl
na bulvárech v centru Prahy, jakými byly Národní třída nebo Václavské náměstí. Funkcionalistická stavba
je dílem architekta Františka Havleny a byla dostavěna
roku 1934. Zeměkoule umístěná nad průčelím budovy
odkazuje na investora a majitele Ladislava Světa.

V meziválečném období měla Libeň opravdu našlápnuto stát se moderní živou čtvrtí a tento víceúčelový
kulturní středobod zde hrál velkou roli. Kavárna,
herna i tančírna navazovaly na tradici kaváren, tak jak
ji známe z prvních desetiletí 20. století. Někteří obyvatelé paláce si často stěžovali, že je hluk z kavárny
ruší, bývalo tam dost živo. Vedle nájemníků v paláci
od začátku bydlel i sám majitel Ladislav Svět s rodinou, a to až do své smrti v druhé polovině padesátých
let 20. století. Nevzal si život kvůli dluhům spojeným
s palácem, jak líčí Bohumil Hrabal v Něžném barbarovi,
ale zemřel jako řadový nájemník v poměrně těžkých
podmínkách, které mu připravil minulý režim.

Libeňský starousedlík se rozhodl na místě své usedlosti
vystavět tento na tehdejší dobu megalomanský projekt.
Lokalita a geologické podmínky tomuto záměru příliš
nepřály a bylo nutné vyřešit nebezpečí průsaku spodní
vody z nedaleké Rokytky. Ta ohrožovala suterén budovy již v průběhu stavby a později tyto prostory, kde
bylo situováno kino, zaplavila voda dokonce během
promítání. Paláci nepomohla ani zvláštní olověná vana
zabudovaná v základech budovy, která ho měla před
vodou chránit, ale která záhy praskla.

se již uvažovalo, že po rekonstrukci by se do objektu vrátila i kavárna, která byla jeho původní součástí. Mluvilo
se také o připomínce pravidelného návštěvníka Hrabala, kterému byl inspirací především bufet Automat
Svět, kde sedával s Egonem Bondym či Vladimírem
Boudníkem. Současný majitel však rekonstrukci již roky
oddaluje a smutný osud Světa by mohla zvrátit snad
jen změna legislativy, která by rozvázala ruce úřadům
a pomohla zastavit neúprosně postupující rozklad
tohoto libeňského klenotu.

Autorka je historička se zájmem o architekturu a design.

Dům od rodiny získala v době protektorátu Pražská
městská pojišťovna, která byla v roce 1947 znárodněna. Majitelé se měnili až do doby, kdy budovu v roce
1998 koupil italský podnikatel, který ji po ničivých
povodních roku 2002 chtěl nechat strhnout. Záhy ale
byla stavba prohlášena kulturní památkou. V minulosti

foto: David Kumermann
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/Rozhovor

Úspěch se hodí,
ale neměl by to být
prvotní cíl
Autor: Daniel Kolský

S jazzovým kytaristou Davidem
Dorůžkou o tom, jaké to je se v
Česku živit jako muzikant, o jeho
nové desce i hudebním aktivismu.

David
Dorůžka (37)
Přední český jazzový kytarista, který od čtrnácti koncertoval s předními českými jazzovými
muzikanty. Hru na kytaru a kompozici vystudoval na prestižní americké Berklee College
of Music. Pak se přestěhoval do New Yorku,
kde natočil i svou první desku. V současnosti
učí hru na kytaru a improvizaci, hraje se svým
triem a hostuje v řadě českých a zahraničních
projektů. Žije v Praze se svou ženou klavíristkou Anetou Dorůžkovou a dvěma dětmi.
Na podzim minulého roku vydal čtvrté CD
s názvem Autumn Tales.

Je těžké živit se v Česku jako jazzový muzikant?

Jednoduché to není tady ani jinde. Člověk nemůže
čekat, že vydělá miliony, ale máme se tu vlastně dobře.
V Česku naštěstí díky velkému nasazení pár jedinců
existuje několik projektů, které nám dost pomáhají.
Jedná se například o vydavatelství Animal Music Petra Ostrouchova, jehož produkce dosahuje po všech
stránkách evropské úrovně. Prodeje jazzových desek
samozřejmě nejsou nijak závratné, ale to nejsou ani
v zahraničí. Už samotná existence kvalitního vydavatelství znamená hodně. Pak je tu Vilém Spilka, který
patnáct let organizuje JazzFest Brno, výborný festival
světové úrovně. Bez existence těchto a jim podobných
projektů by byl český kulturní život výrazně chudší.
A to neříkám jen jako aktivní muzikant, ale také jako
posluchač.

Jak se živíš ty?

Tak jako většina muzikantů. Učím, koncertuji
a nahrávám. Dva až tři dny v týdnu učím na HAMU,
JAMU a Vyšší odborné škole při Ježkově konzervatoři
a vedle toho hraji v různých kapelách. Mám štěstí,
že dostávám nabídky koncertovat i nahrávat také
ze zahraničí. Je pro mě důležité hrát doma i ve světě.
Vystupovat s vlastní hudbou bylo v posledních letech složitější. Dříve jsem se sám intenzivně věnoval
i manažerské a organizační práci, což může člověk
dělat, když je mladý a bez závazků, ale s rodinou už
na to nezbývá čas ani energie. Začal jsem tak spolupracovat s mladou manažerkou Magdalenou Samkovou.
Další věcí je, že když člověk dělá desku, na nějaký
čas se musí zavřít doma, soustředit se na psaní hudby
a omezit ostatní práci. Je možné, že si člověk vydáním
CD něco vydělá, ale těžko se z toho stane hlavní zdroj
obživy. V některých zemích člověk může na vydání
desky získat grant a pár muzikantů je v tom celkem
úspěšných, ale mě se do této oblasti ještě bohužel
nepodařilo dostatečně proniknout.

Jak se díváš na zdejší klubovou scénu?

Je skvělé, že v Praze funguje Jazz Dock, klub evropské
úrovně se vším všudy. Počet zajímavých klubů souvisí
i s velikostí publika, takže ani v Paříži a Londýně jich
nenajdete desítky. Obtížnější je v současnosti hraní
v menších českých městech a na menších festivalech.
S manažerkou se v souvislosti s novou deskou snažíme
domluvit více hraní po republice, ale jednoduché
to není. Před deseti dvanácti lety to bylo snazší.

Čím to podle tebe je?

Kterou ze svých desek máš nejraději?

Částečně to může být tím, že někteří pořadatelé tu stále
fungují ve stereotypech. Pokud člověk klubům nabídne
americkou kapelu se zpěvačkou, nebývá problém
zařídit jí dvoutýdenní turné po ČR. Na kvalitě hudby
často nezáleží. Hlavně když bude na plakátu napsáno
velkým písmem USA. Samozřejmě, že k nám ale jezdí
hrát řada velmi kvalitních zahraničních kapel a jsem za
to rád. Nicméně občas mi přijde škoda, že v Česku není
víc pořadatelů, kteří by se místo toho, aby na koncerty
lákali levnými marketingovými tahy, více snažili vychovat si ve svém městě publikum tak, aby chodilo pravidelně a na opravdu kvalitní hudbu. Že je možné toho
dosáhnout, dokazuje řada míst, kde na tom pořadatelé
dlouhodobě intenzivně pracují. Ať už jde o zmíněný
JazzFest Brno anebo o pana Miloše Winklera, který
léta organizuje koncerty v Letovicích na Moravě.

Snažím se být ke své tvorbě kritický, zároveň mám rád
každou svou desku. Do každé jsem toho hodně dal.
Ta poslední je pro mě momentálně nejzajímavější.
Když si ji pustím, stále na ní objevuji věci, o kterých
jsem ani nevěděl, že na ní jsou. Jinak svou vlastní
hudbu doma neposlouchám vůbec, příliš mě to nebaví.
Po určitém čase to beru za hotovou a uzavřenou věc,
ke které se příliš nevracím.

Hledání vlastních kořenů
V současnosti je populární vracet se ke svým kořenům
a v nich hledat inspiraci. Co si o tom myslíš?

Hledání inspirace ve svých kořenech je normální.
Představuje to určitou etapu vývoje každého člověka.
Sám možná budu při další desce hledat inspiraci zase
jinde. Žil jsem v Americe, pak ve Francii a teď už zase
delší dobu žiju v Česku. Mám rodinu a myslím, že když
ji člověk založí, začne i více přemýšlet o tom, odkud
pochází a co je vlastně zač.

Nemohlo by to takhle v zahraničí fungovat i tobě? I ty
můžeš působit svým způsobem exoticky.

Obecně platí stále to, že západní kapely slaví na východě úspěch vždy. Od nás člověk může jet na východ,
řekněme, do Polska nebo na Slovensko. Možnosti
vyvážet hudbu dál na východ jsou už opravdu velmi omezené. A živit se hudbou vyžaduje hodně
organizační práce a velmi dobré manažerské schopnosti. Dobrých manažerů je u nás přitom, stejně jako
jinde, jako šafránu, takže nejčastěji si manažerskou
agendu zařizují hudebníci sami.

Tvůj táta má jednu z největších sbírek world music
v Česku, možná i jazzu. Bavíte se spolu často
o hudbě?
Když se setkáme, zpravidla si o hudbě povídáme, ale
zase ne dlouhé hodiny. Táta má obrovské znalosti,
kterých zdaleka nedosahuji. Nejsem hudební teoretik,
nemám takový rozhled a navíc ani nemůžu hrát hudbu
z celého světa. Snažím se spíše soustředit na pár oblastí,
které mě zajímají a které jsou v mé hudbě slyšet. Nicméně to, co dělá můj táta a dělal i můj dědeček, mě
zásadně ovlivnilo. S hudbou ale pracuji jinak než oni.

Mají to tvoji zahraniční kolegové snazší? Existuje
někde funkční systém podpory hudebníků?

Například ve Skandinávii mají systém státních grantů.
Člověk tak může zažádat o grant na nahrání CD nebo
na psaní hudby, a když ho dostane, věnuje se tvorbě
naplno. Nepotřebuje pak shánět kšefty, aby zaplatil
nájem. Anebo když se hudebník na newyorské scéně
dostane na určitou úroveň a jeho jméno získá určitou
váhu, může hrát za větší peníze a mít tak víc času na
vlastní tvorbu. Ale snadné to není nikde.

Základ tvé hudby tvoří jazz. Jak je pro tebe důležitý
vliv jiných žánrů?

Uzavírání do jedné škatulky nemám rád a ani to
ničemu neprospívá. Myslím si, že by muzikant měl
jeden určitý žánr poznat co možná nejvíce do hloubky,
nějakou dobu se mu intenzivně věnovat a nerozptylovat se. Potom je ovšem nesmírně důležité se otevřít
a nebýt tím jedním žánrem omezen.

Jak je pro tebe důležité publikum? Upřednostňuješ
hraní na koncertech, nebo se raději držíš v ústraní
a tvoříš?

Při své práci tak jiné žánry posloucháš cíleně?

Pro mě je podstatné obojí. Když začnu dělat jen jedno, to druhé mi zpravidla začne chybět. Je důležité
sedět zavřený doma a skládat, ale pak je pro mě
stejně důležité jít mezi lidi a hrát. Vidět reakce posluchačů – obzvlášť u improvizované hudby. V každé zemi
se publikum trochu liší a zobecňuje se to velmi obtížně.
Samozřejmě vidíte rozdíly mezi severními a jižními
zeměmi, východem a západem i velkými a malými
městy. Je rozdíl hrát na velké scéně a v malém klubu, ale nakonec každý večer je publikum jedinečné.
Stejné publikum na stejném může být zítra úplně jiné
než dnes.

Cíleně i necíleně. Mnoho věcí člověk slyší náhodou.

Který milník byl pro tvou hudební tvorbu klíčový?

Když jsem začal ve čtrnácti hrát po pražských klubech.
Ještě předtím byly důležité mé první návštěvy jazzových
koncertů. Občas jsem na nich potkával muzikanty,
kteří mi radili, co mám poslouchat a jak mám cvičit.
Dalším důležitým milníkem bylo, když jsem ve svých
sedmnácti letech dostal stipendium na americkou
Berklee College of Music. Odjel jsem tam v devatenácti, po maturitě. Když jsem ji dostudoval, odstěhoval
jsem se na rok do New Yorku a další důležité momenty
následovaly.

Naplňovat představy

Koho považuješ za svou největší hudební inspiraci?

Nedávno jsi vydal nové album s názvem Autumn
Tales. Jak se liší od těch předchozích?

Inspirace je mnoho a nejen na poli hudby. V tuto chvíli možná není ani poznat jasná spojitost mezi tím, co
mě inspiruje, a hudbou, kterou sám píšu. V oblasti
hudby bych mohl jmenovat mnoho velkých muzikantů
a nezáleží na tom, jestli jsou to John Coltrane, Miles
Davis, Keith Jarrett, Gustav Mahler nebo Bach.
Důležití jsou všichni.

Všechna svá předchozí alba jsem natáčel jen s muzikanty ze zahraničí. Na Autumn Tales hrají poprvé jen
čeští hudebníci.

Proč ses tak rozhodl?

Těch důvodů je víc. Nerad bych, aby to vyznělo nafoukaně, ale dřív pro mě bylo celkem složité najít české
spoluhráče, kteří by byli schopni interpretovat mou
hudbu podle mých představ. V zahraničí byl ten výběr
větší a úroveň muzikantů vyšší. V posledních letech
se mi však povedlo dát dohromady české trio, se kterým
se daří mé představy naplňovat. Obecně se česká scéna
za posledních patnáct let neuvěřitelně posunula vpřed
a máme tady mnohem více hudebníků hrajících na
evropské úrovni než dřív. A samozřejmě když kapela
žije v jednom městě, hraní se daleko snáze organizuje.

Které z věcí, jež tě v poslední době baví, se na desce
odrazily?
Na desce mám čtyři převzaté skladby. Píseň od Bohuslava Martinů z jeho Nového špalíčku na text lidové
poezie. Pak tam jsou dvě židovské písně. Jedna je
v jidiš, původní název zní Unter Dayne Vayse Shtern
a byla napsaná v Litvě během druhé světové války.
Poprvé jsem ji slyšel v podání Chavy Alberstein. Druhá je ukolébavka Sh’chav Beni, která byla napsána
kdesi na Ukrajině. A čtvrtá věc je česká swingová
písnička ze čtyřicátých let Hm, hm, ach ty jsi úžasná,
kterou zpíval R. A. Dvorský a byla jedním z hlavních
motivů ve filmu Ostře sledované vlaky. Shodou okolností ji
složil Leopold Korbař, skladatel židovského původu,
jehož deportovali, válku však přežil.

A další důvody?

Předchozí desky vždy daleko víc čerpaly inspiraci zvenčí. Má první deska byla natočená v Americe
s muzikanty z New Yorku, takže je z ní dost možná
cítit vliv americké hudby. Druhá deska zase vznikla
ve spolupráci s Poláky a Švédkou. Při tvorbě Autumn
Tales jsem přemýšlel o své rodině, předcích, životě
a zkušenostech předchozích generací. A to vše se v ní
odráží.

Nemluvit si do toho
Tvá žena Aneta Dorůžková je klavíristka. Jak zvládáte skloubit koncertování, vlastní tvorbu a rodinu?
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Snažíme se, jak jen to jde. Někdy se to daří lépe, jindy
hůře. Nějak to zvládáme.

Projevuje se mezi vámi někdy muzikantská rivalita?

V některých chvílích větší, jindy menší, někdy žádná.
Rozhodně je však lepší nesoutěžit. Ono to ale ani moc
nejde. Není to jen o tom, že se každý věnujeme jinému
žánru. V hudbě to zkrátka není jako ve sportu, v ní se
nevyhrává ani neprohrává.

Spolupracujete na něčem?

Spíše zřídka. Párkrát jsme měli společné koncerty, ale
když se každý věnujeme jinému žánru, nejde to úplně
dohromady. Navíc někdy nemusí dělat dobrotu, když
spolu partneři pracují. Každý má o hudbě jasnou představu a nemusí z ní chtít slevit.

Aneta nedávno také vydala nové album. Mluvíte
si vzájemně do tvorby?

Je dobré nechat si svůj prostor i si nechat poradit, když
si člověk s něčím opravdu neví rady. V takových případech se snažíme si vzájemně pomáhat. Mimo to by
si do toho ale partneři mluvit neměli, neboť jak jsem již
řekl – každý hudebník má zpravidla o své hudbě jasno.

Dohadujete se někdy o tom, co se bude doma hrát?

Většinou ne. Líbí se nám podobné věci, v tom si,
myslím, rozumíme dobře a jsem za to velmi rád. Co se
mě týče, hudba by u nás mohla hrát víc.

Snažíte se děti k hudbě nějak vychovávat? Pouštíte jim
třeba záměrně různé žánry?

Naše děti poslouchají v podstatě vše. Někdy je zaujmou
i velmi složité skladby. Pouštím jim to, o čem si myslím,
že by se jim mohlo líbit, i to, co se líbí mně bez ohledu
na to, jestli to je hudba primárně určená dětem.
Písničky s kontroverzními texty ale zatím vynechávám.

Moji synové mají primárně rádi třeba Visací zámek.

Ten já moc neznám. Poslouchám hlavně instrumentální hudbu. Když zpívanou, tak nebývá v češtině.

Digitalizace vše změnila
Jak se díváš na současný trend multimediální hudební
tvorby?
Pro mě je důležitá hlavně hudba sama o sobě.
A když je dobrá, může fungovat ve spojení s novými
technologiemi. Osobně se zaměřuji na takovou hudbu,
která se může hrát na jakémkoli místě, za jakékoli situace, aniž by to jakkoli měnilo její kvalitu. Tím nechci říct,
že multimediální projekty nemohou být dobré. Technologie se dají dobře využít, ale v hudbě pro mě
nepřinášejí nic naprosto převratného.

Změnil ti nástup digitálních technologií život?

Strašně klesly prodeje desek. Každý si hudbu stahuje. Digitalizace v hudbě vše změnila a já jsem spíš
konzervativní. Vnímám tak například, že když dříve
nějaký oblíbený muzikant vydal desku, člověk šel,
koupil si ji, přinesl domů, zavolal kamarádům a ti se
pak sešli, celý večer ji poslouchali a diskutovali o ní.

Myslíš, že to hudbu devalvuje?

Myslím, že hudba samotná nemůže být devalvována,
ale její vnímání ano. Když mi bylo dvanáct třináct,
měli jsme doma stovky desek. Já si nějakou vybral
a poslouchal ji pořád dokola. Dnes si začínající hudebník ve stejném věku může stáhnout gigabyty muziky.
Je snadné se v tom úplně ztratit a zároveň daleko těžší
proniknout do hloubky. Ve změti produkce by měli
učitelé ještě důsledněji než dřív doporučovat a ukazovat zásadní hudebníky a jejich tvorbu.

Čas a prostředky
Máš sen, který toužíš zrealizovat, nebo jsi teď šťastný
a po ničem neprahneš?
Jsem šťastný, že mám skvělé trio, se kterým se nám
povedlo natočit desku. Mým přáním je s tou deskou co
možná nejvíc koncertovat, hrát všude, kde to jen jde,
a dostat naši muziku mezi co možná nejširší publikum.
Částečně se to daří, ale budu rád, když se to bude dařit
ještě víc. Pak mám samozřejmě ještě několik dalších
hudebních plánů.

Jaké to jsou?

Jeden se začal realizovat už loni. Vytvořili jsme duo
s americkým pianistou Danem Tepferem a minulý rok
jsme tak spolu odehráli několik koncertů. Neuvěřitelně mě to s ním baví, protože je to skvělý muzikant
a výborně si rozumíme. V hlavě nosím několik nápadů
na další hudební projekty a desky.

Připravuješ si věci do šuplíku, pracuješ na tom?

O nápady není nouze, spíš mi chybí čas a prostředky.

Hudební aktivismus
Nakolik při tvorbě vnímáš politickou a společenskou
situaci ve světě?

Nejde to mimo mě, ale v mé tvorbě se to odráží spíš
jen tak mimochodem, nevědomky. V první skladbě
z Autumn Tales Glaciers Melting tak lze objevit také
výpověď o tom, v jakém stavu je Země nebo příroda.
Nicméně programově to nedělám.

Jaký máš názor na hudební aktivismus?

Aktivistou nejsem, což neznamená, že bych to odsuzoval. Kdybych věděl, že tvorbou s politickým podtextem mohu pomoci něčemu, co mi dává smysl, klidně
bych se jím stal. Jeden hudebník řekl: „Umění naprosto
souvisí a zároveň naprosto nesouvisí s realitou.“ Ať se

jedná o jakékoli umění, ale obzvlášť je-li to abstraktní
umění jako hudba, nelze je s politikou příliš spojovat.
Je to nebezpečné a existují tisíce případů, kdy bylo
umění zneužité ve prospěch vyloženě špatných cílů.
Byl bych s tím velmi opatrný.

Jak vnímáš hudební žebříčky, ankety, ocenění?

Pro některé muzikanty je první místo v žebříčku
opravdu to nejdůležitější. I proto, aby prodali co
možná nejvíce desek. Pro většinu muzikantů, kteří to
myslí vážně, je však podstatné, aby se hudbou někoho
dotkli, něco sdělili a je jim v podstatě jedno, jestli to sdělí
jednomu člověku nebo milionům. Když se ovšem
člověk do nějakého žebříčku dostane a deska se
prodává, udělá to radost každému. Může to přinést
peníze, které usnadní další tvorbu.
Úspěch se hodí, ale nemyslím si, že by to měl být
prvotní cíl. To pak člověk dělá hudbu jen na efekt,
podbízí se publiku, a to není dobré. Pokud se chceme
pouze prvoplánově zalíbit někomu jinému, tak míjíme
to hlavní, o co v umění jde. Skutečné umění může být jen
takové, které tvoříme ze srdce a které se dotýká
nás samých. Až potom se může dotknout také někoho
jiného.

foto: Dušan Tománek
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Nikaragujské
gallo pinto
Autor: Zuzana Černá

1 cibule
3 stroužky česneku
1 paprika
1 rajče
500 g vařených červených fazolí
250 g vařené rýže

Každá země má svá typická jídla, která jsou s ní spojována. V Nikaragui je nejtradičnější pokrm gallo
pinto – směs fazolí a rýže. Nikaragujci toto jídlo jedí
každý den, a to hned dvakrát. Ráno s vejci, smaženými
zralými banány, čerstvým sýrem a smetanou. K večeři
se zelným salátem a grilovaným masem. K obědu
pravý Nikaragujec gallo pinto nikdy nejí. Dá si totiž
zvlášť fazole a rýži s grilovaným masem, nebo vařenou
zeleninou.

tu totiž s Nikaragujcem, který by bez něj nepřežil.
A já už skoro také ne.
Přestože nejsme typická nikaragujská rodina a vaříme
i hodně evropských pokrmů, někdy máme i řízky
a guláš, uvařené připravené fazole na gallo pinto u nás
už najdete téměř denně. Místní kuchyni jsem si hodně oblíbila. Je totiž založená především na kombinaci
různých typů zeleniny a není tak těžce stravitelná jako
ta česká.

Když jsem v Nikaragui byla poprvé, žila jsem tři měsíce
na kávové farmě a měla jsem tak dobrou příležitost
objevovat zdejší tradiční pokrmy. Když jsem přijela
znovu, bylo to už na delší dobu, naučit se vařit gallo
pinto představovalo jeden z mých prvních úkolů. Žiju

nakrájený česnek, ten opečte už jen zlehka. Pak
přidejte nakrájenou papriku, rajče a doměkka je
povařte. Nakonec přidejte rýži a vše promíchejte.
Hotovo. Dobrou chuť!

Autorka je kávová expertka a degustátorka žijící
v ČR a Nikaragui.

Pokud si chcete připomenout chuť Nikaraguy nebo
si pouze ozvláštnit jídelníček touto středoamerickou
specialitou, tady je recept. Cibuli nakrájenou na kostičky osmažte na pánvi do zlatova. Přidejte najemno

foto: Nirzar Pangarkar
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Grind it up
Autor: Tomáš Kubíček
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