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Dvůr Sofie
Vzácné místo u hradu Karlštejn,
kde spolu*pracují, žijí a radují se lidé a příroda
Hledáme nové cesty a realizujeme vzdělávání,
které je odpovědí na potřeby mnohých dětí
současné doby.
Pracujeme spolu jak na objevování
a porozumění světu okolo nás,
tak především na poznání a uchopení sebe sama - svého těla,
svých emocí, svého způsobu myšlení.
Jako vnitřní kompas děti učíme znovu používat
jejich vlastní intuici, kterou rozvíjíme různými cvičeními
a pak ji ověřujeme v různých oblastech každý den.

Rozšíření vlastního vědomí, vybudování bohaté morální
a citové základny, spolu se schopností aktivně konat,
vnímáme jako předpoklad pro zdravého, svobodného,
odvážného a moudrého Člověka.

Dvůr Sofie - místo pro život

Koho volíte?
Losnu nebo Mažňáka?
Modrý nebo červený?
Dvojku nebo desítku?
Celý život jsou volby. Volba barvy dupaček (tu za nás ještě
dělá maminka, ale už je to volba). Školky. Školy. Nejlepšího
kamaráda. Nejoblíbenějšího učitele. Vejšky. Povolání. Životního partnera. Banky, u které mám účet. Města, kde budu
bydlet. Obvodního lékaře. Místa dovolené. Místa posledního
odpočinku.
Volbu děláme každou vteřinu. Když se mě ale někdo v těchto
dnech zeptá, koho volím, stejně vím, kam tím konkrétně míří.
A já mu neodpovím a neodpovím. Protože ať odpovím cokoli,
ať volím kohokoli, dokonce i když volím nevolení, někoho
naštvu. A s takto vzniklou situací já neumím zacházet, já jsem
radši, když jsou lidi ve shodě nebo když v míru debatujou. Ale
politika je taková zvláštní věc, která víří emoce a to je vždycky
takovej cajmrsk, že já už raději mlčím. A koukám kolem sebe,
pozoruju to dění a beru si z toho všeho mumraje něco pro
sebe. Nějaké to poučení. Nějakou tu zprávu o sobě samé.
Jsem nenapravitelný optimista, snílek a utopista. A mám dojem, že většina z nás má na začátku jakékoli své volby úmysl
dobrý, nikoli zlý. Což je pro mě skvělá zpráva. Že se nám ten
původní úmysl na kostrbaté cestě k provedení finální volby
někdy zamotá a někdy se v tom ztratíme, je věc druhá. Ale
že jsme to na úplném začátku mysleli všichni (až na malé
procento těžce psychicky vyšinutých) dobře, si vymluvit
nenechám. A tak s každým dalším rokem, který mi přibude
v kolence věk, volím více toleranci, pochopení a zkoumání
toho, proč ten druhý to má tak nebo jinak. A to už se zase
z kategorie volby do sněmovny dostávám pomalu zpátky
do kategorie voleb životních, což jste jistě pochopili.
Tento časopis je pozitivní a nepolitický. Takže vám rozhodně
neřeknu, jak to mám s volbama ani s očkováním. Ale jednu
svou volbu vám prozradím. V říjnu začíná StarDance a tam já
budu posílat smsky Simče Babčákové, protože je to kámoška
a mám jí fakt ráda. Když se ale nakonec nestane královnou
parketu a když vy budete posílat hlasy někomu jinému, přenesu to přes srdce. StarDance je přece zábavný pořad. A život
v našich zeměpisných šířkách (v porovnání s jinými státy
na planetě) by mohl být taky.

V říjnu už je čas zvolit si, na jaký kalendář budeme
koukat celý příští rok. Pokud vašemo oku lahodí
ten náš, tak je už naskladněn a můžete ho pořídit
na eshop.pravydomaci.cz

Pokud chcete podpořit tvorbu našeho zcela
nezávislého časopisu víc než jen pořízením
předplatného, můžete si zvolit jednu z dalších možností:

Takže tak. Pokud chcete, můžete si teď zvolit, s jakou náladou,
na jakém místě a s jakým nápojem v hrníčku budete číst toto
číslo Pravého domácího časopisu.

a) Vyberte si částku a pošlete přes
vaše bankovnictví pomocí QR kódu

Petra Kruntorádová
zakladatelka Pravého domácího časopisu

190 Kč

490 Kč

990 Kč

b) Zvolte libovolnou částku a pošlete na náš účet:
115-292710257/0100
(uveďte var. symbol 2021555)
Vážíme si vaší sounáležitosti a moc vám děkujeme!
Pro potvrzení o přijetí daru pište
na casopis@pravydomaci.cz.
Pravý domácí časopis | 1

Bára
Hernychová
a Pravý domácí
časopis

Co to máte v ruce?
P ravý domácí
Pravý domácí časopis mi vstoupil do života hned v samém počátku svého
vzniku. Pravidelně jsem na jeho stránky přispívala zdravými recepty z biopotravin a šířila osvětu o ekologickém zemědělství. Postupně přicházela
další témata, o která jsem se začala dělit se čtenáři, a čím dál tím víc jsem
si uvědomovala, jak moc mi jsou lidé tvořící tohle médium blízcí a jak mi je
mezi nimi dobře.
Pravý domácí časopis vnímám jako takový most, který propojuje… témata,
lidi, příběhy, ukazuje jejich pestrost, barevnost a šíři a bere je takové, jací
jsou. S úctou respektuje zvláštnosti, jinakosti, alternativy. Neříká, že něco
je dobře a něco špatně, nepotřebuje nic přikrášlovat ani šokovat. Nevnucuje, nehodnotí, nabízí možnosti a nechává na čtenáři, ať si sám vybere
a zaujme k tématu vlastní postoj. A to považuji v naší mediální sféře za velkou vzácnost. Nesmírně si vážím, že mohu být toho všeho součástí, být
taky kousíčkem toho mostu a moci propojovat, inspirovat a předávat. A to
v obklopení dalších jeho kousíčků, se kterými je mi tak dobře.
Petro a Dane, děkuji, že jste tenhle most postavili a že my všichni, kdo ho
píšeme a čteme, udržujeme jeho pevné základy, aby tady ještě dlouho stál
a jen tak nespadl.

Bára Hernychová, autorka článků o putování, ekologii…
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Pokud chcete jít najisto, jděte
do prodejen Geco. Dodáváme
do celé sítě trafik, ale zatím
jen malý náklad, takže nás neseženete
všude. U svého trafikanta ale můžete
časopis objednat.
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Kamila Božena Boudová
patří k předním českým odbornicím
na udržitelnou módu. Má zkušenosti
napříč textilním a oděvním průmyslem v Německu, Londýně a Paříži, kde
posledních několik let žije a vyučuje
na vysoké škole módního obchodu.
Je častým hostem na mezinárodních
konferencích, kde poukazuje na důležitost našich každodenních voleb
na cestě k lepšímu módnímu průmyslu a rozvoji lokálního trhu. Kamila
je zakladatelkou prodejního festivalu
udržitelnosti a pomalého životního
stylu SLOU DAYS, autorkou tří knih.
Je také milující maminkou pětileté
Paulinky.

Text:
Petra
Kruntorádová
Foto: Michaela Cihrová
a archiv Kamily

Nebojuji s aktuálním
systémem. Tvořím nový
módní průmysl.
Když jsem ji viděla poprvé přednášet, mluvila (krom jiného) o nelidských podmínkách
dětí v Bangladéši, které pracují pro textilní průmysl a které na vlastní oči při svých cestách
viděla. Položila se do svého vyprávění tak, že se na pódiu rozplakala. A to ji dost vystihuje.
Kamila jde do všeho na plno. Do vztahů. Do práce. Do svého poslání. Do seberozvoje.
Do mateřství. Do propadů a pláče. Do nadšení, radosti a nezaměnitelného smíchu. Je
pokaždé děsně opravdová a to na ní miluju. Když je v Čechách, bydlí u rodičů několik ulic
od nás, a tak se s Falešnou Pařížankou vídám docela často. Při poslední návštěvě jsme si
daly společnou snídani a u ní upekly i následující rozhovor.
Naši čtenáři už od minulého čísla vědí, že tvůj sloupek
které se dají recyklovat. V každé fázi toho kruhu je hrozně
Falešná Pařížanka v PDČ končí. Vím, že tvé rozhodnutí je
moc práce, ale jak jsem zmínila, spousta lidí a organizací už
v tuto chvíli nezlomné, tak tě nebudu přemlouvat, spíš ti
se tomu věnuje a mnohé bylo uděláno. Proto spolupracuji
poděkuju za skvělou spolupráci a za to, že jsi byla autorkou
například s organizací Incien i s některými pařížskými organijedné z našich nejoblíbenějších rubrik, v jejíž poslední větě
zacemi.
píšeš, že Pařížanka se loučí a místo ní nastupuje módní
vizionářka. Co to znamená?
Ty ses dlouho v udržitelném textilním průmyslu věnovala
především značkám, marketingu a udržitelnosti určeným
Už dlouho mám vizi, jak by měl vypadat smysluplný módní
průmysl. A teď tu vizi chci tvořit a mít
spíše pro profesionály. Teď se chceš, jak
na to tvoření více času. A aby něco nového
jsi mi prozradila, více orientovat na záNěkterých věcí
začalo, musí něco starého skončit. Ano, někazníky. Proč?
Chci je učit nakupovat vědomě, přemýšlet
které konce jsou bolestivé. Mnoha věcí jsem
v životě se zbavuji
se v životě zbavila, protože už mi do života
o každém kroku, který při nakupování
nepatřily a neměla jsem je ráda. Ale něproto, že je to vlastně nebo pořizování nové věci dělají. A pozor,
kterých věcí (a sloupek Falešná Pařížanka
zpráva, v Čechách už je tento trend
oběť, aby mohly přijít dobrá
je jednou z nich) se zbavuji proto, že je to
hezky patrný. Z mého pohledu nejsme ještě
vlastně oběť, aby mohly přijít nové věci.
tak zdegenerovaní jako mnozí lidé v západvěci nové.
ním světě. Hodnota konzumu pro Čechy
Můžeš se s námi tedy podělit o své nové
není tou nejvyšší metou. Přesto lidé u nás
i na Západě stále potřebují někoho, kdo je naučí, jak přestat
směřování?
Je spojeno s cirkulární ekonomikou, smysluplným působením nakupovat.
na této planetě a se vším, co podporuje život. Této oblasti už
se věnuje spousta lidí a organizací a já ji chci ještě více uvádět Jak může v praxi vypadat se zákaznicí pracovat tímhle
do praxe v textilním a módním průmyslu. Jde o to, abychom
způsobem?
Stanu se tím, čemu se dnes říká stylistka nebo vizážistka. Ale
se posunuli z lineárního systému, kdy na jedné straně jenom
bereš materiály a z nich děláš věci, které už nemůže použít
styl práce každé z nich je pochopitelně diametrálně odlišný.
ani planeta, ani nikdo jiný, a tím to vlastně končí. Ve finále je
Mnohá vám řekne – Vyfoťte se ve všem, co máte doma a co se
tak tvořen vlastně jen odpad. A já nás chci posouvat do kruhu, vám líbí, a pak se potkáme v nákupáku, řeknete, kolik máte
peněz, a ty společně utratíme. To není má cesta. Oproti tomu
kde jedna věc smysluplně navazuje na druhou pořád dokolečka. A na každé fázi takového kruhu je potřeba pracovat. Na- existuje způsob, kterým v Čechách pracuje například Helena
učit zákazníka třídit textil. Vybudovat systém sběru a třídění
Tomanová, jež mě inspiruje, a to je už spíše psychologie. Podíváme se společně na to, co už v šatníku je, co se ještě dá využít
textilu. Pracovat s návrháři, aby uměli vyrábět z materiálů,
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a co raději poslat dál. Sedneme si nad čajem, popovídáme si
a zjistíme, jaké má klientka sny, na které nemá čas, protože
spoustu energie investuje do toho, že nakupuje, a nakupuje
nekvalitně, takže pak řeší, že se to rozpadlo, že to není moderní, že musí koupit nové, a má zahlcené skříně, domácnost
a celý svůj život a pak už ani neví, co přesně od života chce.
A to je k ničemu. Takže je potřeba udělat čistku ve skříni. Mít
doma prostor a uklizeno jsou totiž známky jednak luxusu,
ale také seberespektu. Tvrdím, že žena, která si sebe váží, žije
v uklizeném bytě.

Mít doma prostor a uklizeno
jsou známky luxusu a také
seberespektu.
Žiješ v uklizeném bytě?
Ó, ano. Netrávím čas řešením, co si koupím, a takto získaný
čas věnuji tomu, že tvořím z toho, co mám kolem. Rozuměj,
tvořím prostředí kolem sebe. Nemusím vytvářet nějaké konkrétní oblečení nebo dekorace do bytu, ale jenom čistý uklizený byt. A když objevím nějaké zabordelené místo, třeba pod
lavicí v chodbě, kde jsou tašky a věci, které nevíš, kam máš
dát, tak to tam šoupneš, chopím se toho místa a tvořím tím,
že ho uklidím. Místo přemýšlení, co si ještě koupit, komu zas
a znova odevzdat v penězích svou energii a kus sebe, vědomě
tvořím prostor kolem sebe. A to chci předávat svým klientkám. Uděláme společně hezký šatník a nalezneme paradoxně
více věcí ke každodennímu nošení ne tím, že pořídíme nové,
ale tím, že půlku šatníku pošleme dál.
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Jaké jsou tvé obecné sny o budoucnosti v textilním průmyslu?
Že se radikálně sníží objem oblečení, které vyrábíme. Během
posledních 15 let se zdvojnásobil objem oblečení, které se
na světě vyrobí, a to se počet lidí na planetě nezdvojnásobil.
A můj sen je, že začneme mezi sebou oblečení mnohem více
sdílet. Na trhu je i těchto projektů už hrozně moc, společnost
se více otevírá tomu, že se věci nosí z druhé ruky, že máme
doma takový svůj základ a věci pro zvláštní příležitosti,
do práce, na konferenci se sdílí a půjčují. Ve Francii existuje
sdílený šatník, kde si můžeš půjčit šaty na večírek, kabát
do práce a naopak věci, které máš a nenosíš je často, můžeš
dát k dispozici, a když si je někdo pronajme, dostaneš provizi.
Funguje také mnoho projektů, které se věnují second handovému výběrovému oblečení tak, aby se sekáč stal zážitkem,
aby to bylo stejné jako jít nakupovat k nějaké vyhlášené
značce. Ty věci tam mají stále svou hodnotu, často jsou
od velmi kvalitních značek. Anebo si lze kupovat opravdu
velmi kvalitní, a tudíž velmi drahé (nejlépe lokálně vyrobené)
oblečení, dobře se o něj starat a pak ho prodat dál, to je také
cesta. Jak říkám, mnohé z toho už se děje, ale stále je třeba
ukazovat lidem, že tento způsob života a nakupování jim
udělá dobře zdaleka nejen v oblasti oblečení.
Jaké jiné benefity by přinesl tento nový způsob fungování?
Kdybychom najeli na tento systém, tak jako zákazníci budeme
mít mnohem kvalitnější život. Když máš v prostředí kolem
sebe kvalitní věci v rozumném množství, tak máš kvalitní
život. Když máš kolem sebe šunty, které se rozpadají po prvním vyprání, tak je i tvůj život šunt. A pokud jsou těch šuntů
plné skříně, je tvůj život o to větší šunt. Je třeba dělat osvětu

nejen mezi koncovými zákazníky, ale také motivovat návrháře, aby šili z lokálních materiálů nebo z toho, co už máme.
Z textilního odpadu lze udělat krásnou kolekci, já sama nosím
občas takové věci a říkám pyšně, že nosím textilní odpad.
Ale fenomén přešívání není v současné době moc sexy. Spíše
se nese ve stylu – Ty si něco přešíváš? Ach, taková chudoba!
Mladá dynamická žena, která je trendy, nemůže mít přešívané
oblečení. Ale já tvrdím, že může. Jen tomu musíme začít říkat
jinak, aby to bylo trendy.
Tvým snem je taky, aby v Česku byla továrna, která by recyklovala oblečení…
Ano, myslím si, že by se tu uživila, ačkoliv to je teď předmětem mého výzkumu. Textilní odpad se dá totiž vyřešit
různými způsoby. Třeba upcyklací – tak se dnes říká tomu
zmíněnému „přešívání“. Když z nechtěného a nemoderního
kusu oblečení uděláš současný atraktivní design. Můžeš třeba
z kabátu udělat vestu, ze starých závěsů šaty nebo z bundy
kalhoty. Moje studentky mi jedny takové ušily a jsou úžasné.
To je upcyklace. Vynecháš továrnu, která zpracovává textil,
což je energeticky náročné a často nelokální, takže bingo. Šicí
stroj máš doma, takže koupíš věci v sekáči a z nich uděláš
současný design. To se dneska děje u jednotlivců i u návrhářů.
Už i ve světě, v New Yorku, v Paříži, to je fenomén. Tímto způsobem vznikají skvělé věci, i v Čechách je spousta takových
značek, já je miluju a podporuju, ale je to bohužel z hlediska
změny textilního průmyslu velmi marginální záležitost
a z velké části je nošené oblečení prostě na odpis, ani ten materiál už se dál zkrátka využít nedá.

Zde tedy přichází na řadu ta recyklační továrna?
Ano. Recyklovat znamená, že vezmeš nechtěný textil a místo
toho, abys ho přešila, uděláš z něj novou látku. To je technologicky náročné, ale má to samozřejmě daleko širší dopad než
přešít kalhoty na sukni. Dá se to dělat v objemu a to dnes potřebujeme. Textil musí přejít přes třídírnu, je třeba mít ve velkém množství stejný materiál. Dnes je to všechno zmixované,
bavlna, polyakryl, polyester, barviva, vše v jednom, takže
třídění není nic snadného. Potřebuješ mít stejnou barevnost,
kompozici, aby ten výsledek taky nějak esteticky vypadal, aby
při zpracovávání neunikaly do ovzduší škodliviny… Je tam
opravdu mnoho hledisek, na které se musíš ohlížet, ale technologie už na to existují. Chybí spíš kapacita produkce a vůle.

Netrávím čas řešením,
co si koupím, a takto
získaný čas věnuji tomu,
že tvořím z toho, co mám
kolem.
Proč není vůle?
Protože to, co tady máme, je pořád ještě obrovský byznys. Říká
se, že na světové úrovni každou minutu generujeme veliký
náklaďák textilního odpadu. A celých 74 % tohoto odpadu jde
do spaloven a skládek. Pouze 1 % se recykluje, 12 % se downcykluje (jde do stavebnictví do nějakých stavebních konstrukcí,
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Foto Tereza Nováková

čímž se sice definitivně znehodnotí, už je nikdy nevyndáš, ale
je super, že posloužily). Pak je tam nějaké procento, které se
točí stylem second hand. Ale tyto věci končí většinou v rozvojových zemích, které už je odmítají přijímat. Jednak jim to
ničí jejich vlastní textilní průmysl a hlavně ty země jsou zaplavené ani ne textilem, ale bordelem. 60 % vláken, které dnes
používáme, jsou syntéza a tím zahlcujeme Afriku, kontinent,
do kterého pumpujeme v charitě peníze a pak jim tam přivezeme textilní odpad. A protože tam nefunguje logistika, stejně
se ani nedostane potřebným. Na vlastní oči jsem to viděla, jak
na jednom místě leží tuny starého oblečení na haldách. Nerozdává se, ale prodává na trzích. Nikdo už o to nemá zájem.
A o 20 km dál je doba kamenná, kde děti nemají nic, jsou to
většinou sirotci, kteří by to oblečení ještě užili. Ale tam se to
nikdy nedostane a ty děti by si ho stejně neměly za co koupit.
Ta charita, pod jejímž jménem se oblečení vybralo, si ze všech
těchto machinací vezme nějaká procenta, pochopitelně musí
z něčeho žít. Jinak ty procesy, logistiku a kontejnery spravují
firmy, je to byznys. Nejsou to žádní strážní andělé posouvající
textil lidem, kteří ho ani nepotřebují.
Takže dát oblečení do kontejneru na textil je iluzorní pocit
dobrého skutku?
Pokud je to oblečení pro pomoc v zahraničí, tak to není nic
jiného než byznys. Buď to frčí do Afriky jako second hand
anebo do Indie na recyklaci. Na hranicích ho vybalí a ženy
tam celý den v rámci své práce jenom trhají a ničí často velmi
krásné oblečení, šaty, džíny, aby ho znehodnotily a nikdo
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ho po cestě přes půl Indie do jiné továrny nemohl ukrást…
Pak vše zpátky zabalí, pošlou do vnitrozemí, kde z toho sundávají zipy, knoflíky, které se nedají recyklovat, a šoupnou
do předpotopního stroje, který to rozcupuje na vlákna. A pak
se to zase utká a udělají se z toho třeba deky, ne moc hezké.
Nevím, kdo to kupuje, nevím, kam se to vyváží, ale poptávka
zákazníků po recyklovaných produktech a věcech dobrých
pro planetu dnes stoupá, tak to jistě někde mělo úspěch. Jenže
když se oblečení vyrábí na druhém konci světa, nikdy nevíš,
zda to je opravdu to nejlepší, co můžeš podpořit.

Můj sen je, že začneme mezi
sebou oblečení mnohem více
sdílet.
Jak to? Co se děje na druhém konci světa při výrobě oblečení, i když je recyklované?
Například v Číně když se dozvěděli, že je trend vyrábět textil
z PET lahví, víš, co se stalo?
Netuším.
Začali vyrábět PET lahve, které se vůbec nepoužily, a rovnou
je poslali do textilky, která recykluje PET lahve a dělá z nich
textil s certifikací, že na něj byly použity vlákna z petek. A už
jsem slyšela i to, že se v Číně vyrábí nové oblečení, které pak

trochu ušmudlají, jednou vyperou a dají rovnou do second
handu a pošlou do Evropy.
Když vidíš, Kamilo, všechny tyto absurdity, z nichž některé
jsi nám popsala, co děláš, abys z toho neupadla do totálního
environmentálního žalu, ale naopak objevovala ty pozitivní
cesty a kreativní značky a ukazovala je světu?
Důležité je, že tuto práci nedělám sama, ale s mnoha a mnoha
dalšími. To je první pozitivní bod. Další bod je jednoduchý. Já
totiž tvořím a to je celé. Nebojuji proti systému, který existuje,
respektuji, že ho lidé vytvořili i s dobrými úmysly. Jenomže se
to zvrhlo skrz lidský faktor. Já to chci měnit, ale prostřednictvím tvorby a ne bojem.
Svět je prostě duální, a kdyby takový nebyl, tak já bych neměla co dělat. J Nemohla bych vytvářet jiný textilní průmysl
než ten, který existuje teď, a mít cíl, že jednou všechny své
aktivity zavřu, protože už nebudou potřeba. Protože už celý
fashion systém bude dávat smysl.
Co bude potom?
Budu sázet mrkev, sklízet a pěstovat jídlo, to má největší
smysl. Až přestanu vymýšlet kampaně a videa, až přestanu
působit jako stylistka a propojovat firmy a myšlenky, tak
začnu být kreativní zase nějakým jiným způsobem. Teď jsem
tak moc kreativní mentálně, že na tu manuální kreativitu mi
nezbývá tolik, kolik bych chtěla. Mám šicí stroj, ale na něm
jen zapošiju záclony nebo ze starých lněných šatů udělám
ubrousky, protože ty šaty stejně nikdo neunosí, ale to je max.
Baví mě vyšívat a malovat, což vlastně občas dělám. Jo, taky
píšu, to je moje osvětová činnost, takže jsem stále velmi kreativní. Ale kdyby to nebylo, pak bych možná opravdu začala
farmařit. Asi bych ale stejně vždy chtěla lidem ukazovat směr,
kdy za každých okolností můžeš být moderní dynamická
žena a žít smysluplný život i bez toho, že si na sebe oblékáš
poslední modely oblečení. Nejde o to vypadat jako ze žurnálu,
ale žít smysluplně a u toho – mimochodem – vypadat skvěle
a – mimochodem – vydělávat hrozně moc peněz. U toho prvního jsem živoucí důkaz, že to jde, a to druhé se blíží. (smích)
Tím se dostáváme od tvé profese k tobě jako osobě. Máš
za sebou rok plný změn. Několik půstů, pobyt ve tmě, ostříhala sis vlasy…
A to jsem ještě dala výpověď v práci. Za všemi těmi změnami
stojí ale především rozchod s otcem mého dítěte před dvěma
lety a tím pádem i moje znovu nabytá svoboda. Je to smutné
říkat, ale já jsem v tom vztahu nebyla svobodná. A nevím,
jestli jsem schopná být ve vztahu a být svobodná s tím, jak
mám naučené, co je vztah. To je to, co teď dost řeším.
V tom případě doporučuju rozhovor s Honzou Vojtkem
v minulém PDČ.
Výborně, na to se musím podívat. Víš, já tím, že jsem se dostala zpátky ke své svobodě, zažívám úplně nové stavy. Když
jsem se nastěhovala do Paříže, tak jsem týden nato poznala
otce své dcery. Takže jsem nikdy v Paříži vlastně nežila jako
svobodná žena, v tom duševním slova smyslu. A teď se mi to
děje a já si říkám – Wow, život je fakt skvělý!
Nebo obráceně: Život je tak těžký! Narážím na to, že umíš
sdílet a neskrývat i své psychické propady a těžké chvíle
v životě.
Tak každopádně si už dokážu užít i to, že brečím a cítím
hroznou bolest a osamění. Pocit, že nic neumím a nic nedám,
nízké sebevědomí… Na mém Instagramu je toho mnou anglicky napsáno a namluveno moc.

Nízké sebevědomí? Oblíbený program žen po celém světě.
Tak jistě. Ale já už se právě teď trochu posouvám k tomu, že si
stále častěji říkám, že jsem šikovná. Když jdu kolem zrcadla,
tak mě občas napadne – Ty jo, tobě to sluší! A mluvím na sebe,
jako bych byla svůj nejlepší milenec. A všímám si, jak moc se
toho v mé hlavě a v celém mém systému fungování při takových postojích k sobě mění.
Tak to nás musíš inspirovat. Povídej, přeháněj.
Už před rozchodem jsem se rozhodla, že přestanu tvořit utrpení, ale začnu tvořit štěstí. Vzpomínám si, že jsem jednoho
dne klečela v kuchyni na dlážkách, brečela jsem, potom co
mi můj bývalý partner něco zahlásil do telefonu. A já si řekla
– Počkej, tohle je utrpení, to jsem si řekla, že už nebudu dělat.
A tak jsem přestala brečet, zvedla jsem se, oblékla si nejlepší
šaty, oholila si nohy a šla tvořit šťastný život. Utrpení vzniká
v životě tím, že v něm máš toxické lidi. Začala jsem si uvědomovat – Hele, s tímhle člověkem mi není dobře, přerušíme
kontakt. Tenhle člověk říká úplné kraviny, přerušíme kontakt.
A udělala jsem masivní čistku. A během týdne ve tmě jsem
udělala čistku i ve svých myšlenkách. A vylezla jsem vyměněná.

Když máš v prostředí kolem
sebe kvalitní věci v rozumném
množství, tak máš kvalitní život.
Co se ještě změnilo po pobytu ve tmě?
Mám pocit, že se zrychlil přesun od oběti, chudinky, k ženě,
která si věří a je schopná světu ukázat, kdo je, a předat mu
dary v tom nejpokornějším slova smyslu. Začala jsem víc
investovat do sebe. A i to bych chtěla učit své klientky. Když
si přestaneš kupovat hadříky, můžeš si koupit nějaký retreat,
kurz nebo vzdělání, něco, co tvůj život dlouhodobě změní
k lepšímu. Když začneš investovat do sebe, začneš se v sobě
trochu hrabat a zbavovat se věcí, které nefungují, a učit se
věci, které fungují, tak nastane posun na všech úrovních.
Já mám obrovskou knihovnu skvělých rozvojových knih,
chodila jsem a chodím na různé terapie, regrese, rodinné konstelace. A kdybych toto vše nedělala, ani bych nebyla schopná
odejít ze vztahu. Můj poslední počin je investice do dvouletého online programu pro ženy podnikatelky – má asi největší
finanční investice za život. Díky tomu programu jsem získala
spoustu blízkých lidí i v zahraničí. Když podnikáš, potřebuješ
mít kolem sebe lidi, kteří dělají něco podobného, a to v tom
kurzu mám, ženy z celého světa, taková moje spirituální byznys rodina.
Ale virtuální.
Ano, je virtuální, ale s dvěma z nich už jsem se setkala, jedna
žije v Paříži a s dalšími si voláme každý den, takže ta podpora
je velmi intenzívní. Je tam třeba 600 lidí a všichni tě v určitou
chvíli poslouchají, pak ti píšou e-maily a říkají ti, že to, co
chceš dělat, je skvělé. To mi do téhle doby opravdu chybělo
a teď to přišlo. Je tam spousta žen, které chtějí měnit svět
k lepšímu jako já a rozumějí tomu, co dělám já, a podporují
mě v tom. Ženy, které tam mám kolem sebe hodně nablízku,
jsou původem z východní Evropy a mnohé řeší podobné
věci jako já. V západním světě máme všechny cejch cizinky
a v tom, abys ukázala, že něco víš a umíš a máš co předat, to
máš zkrátka těžší. Ale o to je to zajímavější a tím více si sebe
člověk může vážit, když má startovní čáru 100 m za těmi
ostatními.
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A možná pak ještě poběží i jinudy než ostatní závodnice,
což v tvém případě očekávám. Zcela jiné cestičky…
To už je jedno. Já hlavně ani nechci běžet. Já chci jít. Všechno,
co dělám, dělat dál, ale v klidu.
Zakladatelka Slou Days nemůže jinak…
O ou, to je moje slabé místo. Nedávno se mě zrovna někdo
ptal, jestli žiju pomalu. Bohužel v tom ale cítím stále velkou
rezervu. Ráda bych řekla – Žiju v klidu, míru, nemám stres
z toho, že prodělám peníze na nějakém eventu… Ale nebyla
by to úplně pravda. A tak trávím někdy čas s lidmi, kteří žijí
ve stresu. To mi totiž dost pomáhá. Na jejich chování vidím
sebe. A říkám si – Tak tohle už opravdu nechci. Takže občas si
ordinuju vidět lidi ve stresu.
Jak často se tě ptají na to, co máš na sobě?
Na to se mě dlouho nikdo nezeptal. Dnes mám na sobě džíny
po kamarádce, které mi dala, když jsem byla těhotná, takže je
mám víc než pět let, tričko ze swapu na SLOU DAYS, mikinu
po ségře, jen teda náušnice z trhu v Paříži nejsou žádná super
kvalita, ale dostal mě ten design, takže lokální nejsem stoprocentně a ani to nikomu netvrdím.
Pamatuješ, kdy jsem se tě na to, co máš na sobě, ptala já
poprvé?
Na Svobodě NaŽivo, kde jsme se poprvé viděly a zjistily, že
když jsem v Čechách, bydlíme pár ulic od sebe.
Co jsi měla na sobě?
Měla jsem boty, které jsem dostala v bývalé práci, černé
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legíny, sukni po mámě, kterou jsem si přešila na menší velikost, top od české značky a na hlavě turban smotaný ze dvou
starých triček.
Vím, že ten turban mě okouzlil. Nosíš ho ještě?
Už moc ne, protože mi ze stresu při rozchodu začaly padat
vlasy, tak jsem se musela ostříhat a představa, že je budu ještě
dusit v turbanu, mi nedělala dobře. Ale pořád je turban velmi
praktická vychytávka třeba v okamžiku, kdy jdu učit na ty
moje fashion školy a nemám úplně čerstvě umyté vlasy. Pro
tyto příležitosti mám ve skříni jedno supervytahané tričko,
které už na nic jiného nejde použít. A lidi mi pak říkají – Jé, to
je krásný, to ti sekne, to je sexy. A já jsem si jen neumyla vlasy.

Já už nechci běžet.
Já chci jít. Všechno, co
dělám, dělat dál, ale
v klidu.
Ale ten turban, to byla jistou chvíli taková tvoje značka.
Spíš to, že jsem měla velmi krátce střiženou ofinu. Myslela
jsem, že to bude můj signature. Milovala jsem to, ale s rozchodem jsem potřebovala změnu, tak jsem si nechala ofinu
narůst. Pak přišel stres, já si vlasy vlastnoručně ustřihla a teď
jsem zjistila, že mi to tak sluší, že si to vlastně nechci nechat
narůst, a přitom mi ty dlouhé vlasy chybí. Tak uvidíme.

Na závěr se ještě musím zeptat, kde se ve tvém jméně vzala
nově Božena? Kdo to je?
Božena je moje křestní jméno. Je to boží žena, slyšíš, jak je
to krásné. Na to, že jsem i Božena, jsem přišla taky ve tmě.
Zjistila jsem, že Kamila je to dítě, které chce trpět, a Božena
je žena, která tvoří šťastný život. Takže teď mám v sobě tyto
dvě ženy, které mají svá jména. Ale stejně mi všichni říkají Kamilo. Jen v Paříži se někdy představuji jako zkrácená Božena
„Boží“. Tam mi tak už i někteří přátelé říkají. Ale v Čechách se
představit jako „Boží“, tak na to asi ještě nejsem připravená.
Pouze v úzkém kruhu pravých domácích čtenářů si to dovolím. J
Takže už nikdy nebudeš Falešná Pařížanka, ale budeš jen
Božena?
Já myslím, že ve mně můžou dál žít obě. Myslím, že Božena
napíše další knihu. Víš to, že mi nakladatelství schválilo další
knihu? Má pracovní název Krev s příchutí šampaňského.
Takže Božena bude psát, ale pod Falešnou Pařížankou bude
asi vystupovat navždy. Když jsem před osmi lety přišla
do Paříže a stala se tak tehdy ještě nepojmenovanou faleš-

nou Pařížankou, napsala jsem si do deníku, co bych dělala,
kdyby mi někdo dal milion dolarů. A já už tenkrát napsala, že
bych chtěla postavit továrnu na recyklaci textilu. Už v těch
25 letech, kdy jsem ještě byla zakomplexovaná holka plná
utrpení, jsem měla stejný cíl. Není tedy důvod tuhle značku
opouštět, věřím, že pod tímhle pseudonymem budu vystupovat i v zahraničí. Takže jako značka přežije, ale ve sloupcích se
aktuálně loučí. Třeba ne navždy…
Náš rozhovor dokončujeme těsně po skončení SLOU DAYS,
jichž jsi hlavní organizátorkou. Jak se vydařily?
Skvěle! Já věřím, že úspěch firmy záleží na psychologii jejího
vůdce. A já na sobě makám, čím dál tím víc věřím sobě i hodnotě své práce a na mých projektech i na mém týmu je to vidět. Je stále COVID a vybrat termín byl risk na každý pád, i tak
máme spokojené návštěvníky a spokojené prodejce. Takže
super a těším se na další.

Koukněte na:
www.slou.cz

Foto Katrina Louise
Failly Crawford

1. Turban byl jednu dobu poznávacím znamením Kamily
2. S dcerou Paulinkou, které je dnes pět let 3. S Dominique
Peclers, francouzskou expertkou na předvídání módních
trendů, která se již 30 let věnuje udržitelnému módnímu
průmyslu a která byla hostem na Slou Days 4. Takto to
vypadalo na Slou Days letos v září.
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Módní královnou
z druhé ruky

Když se řekne redukce odpadu, obvykle se nám vybaví odpad
z kuchyně. Nicméně v domácnosti je ještě další oblast, která
za kuchyňskými zbytky moc nezaostává. Jde o oblečení.
Oblečení a textilní průmysl jsou nejenom ohromně neekologické, ale též i neetické. Co je na nich tak špatného?
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Text a foto:
Pavla Wernerová
www.zalepsizivot.cz
www.konecdobyodpadove.cz

Fast fashion
Zatímco dříve byly jen čtyři módní sezony (jaro, léto, podzim
a zima), v současnosti má textilní průmysl svou „miniaturní
sezonu“ každý týden a chrlí nové trendy téměř nonstop.
I takto vznikl pojem „fast fashion“ neboli rychlá móda, která
se neustále nakupuje a vyhazuje. Toto oblečení je obvykle
levné, moc dlouho nevydrží a někdy je vyráběno i v nelidských podmínkách.
Trendem fast fashion nejvíce trpí lidé, kteří v rozvojových
zemích toto oblečení v náročných podmínkách vyrábějí. Nejvíce na něm naopak vydělávají velké nadnárodní společnosti,
jež svými marketingovými odděleními tento trend ještě více
popohání. Dalším problémem je i to, že je takové oblečení
obvykle nekvalitní a určené pouze na jednu sezonu. Poté se
totiž začne postupně rozpadat. Oblečení tedy není ušito tak,
aby vydrželo, ale jen aby zrovna odráželo současnou módní
vlnu a rychle se vyměnilo za nové. To přináší obrovskou zátěž
pro životní prostředí – nejen kvůli vyprodukovanému a vyhozenému materiálu, ale textilní průmysl je také obrovským
znečišťovatelem životního prostředí. Může používat i toxické
chemikálie, které zásadně znečišťují vodu v místech, kde se
oblečení vyrábí.

Slow fashion
Odpovědí na rychloobrátkovou levnou módu z řetězců je slow
fashion neboli oblečení, jehož účelem je, aby vydrželo mnoho
let. Zároveň je vyráběno v lidských podmínkách za férovou
mzdu. Do slow fashion lze zařadit i nakupování v second handech. Tam sice narazíme též často na oblečení z fast fashion
řetězců, ale podporujeme to, aby se oblečení po každé nové
sezoně nevyhodilo, ale naopak používalo dále.

PRAKTICKY:
Kde „pomalu“ nakupovat?
1. Z druhé ruky.

Využít můžete různé (charitativní) second handy –
například Sue Ryder, Moment či Nadaci Veronica.
Vhod mohou přijít i online second handy, například
Vinted. Oblíbené jsou též „swapy“ – akce, kde lidé
přinesou své již nechtěné oblečení (které je ale
pořád v dobrém stavu) a naopak si tu nakoupí (či
vymění) oblečení od někoho jiného.

2. Od lokálních výrobců.

Malí lokální výrobci oblečení přibývají a skvělé je,
že se zaměřují i na používání co nejkvalitnějších
přírodních materiálů. Mezi nimi bych zmínila Reparádu či Corpus Lingerie.

3. Z odpovědných obchodů.

Jde o obchody a e-shopy, které odebírají oblečení jen
od etických výrobců hledících na práva lidí, kteří oblečení vyrábějí. Trochu se to bohužel prodraží, nicméně si nové oblečení můžete pořizovat s klidným
svědomím a také vydrží mnohem déle než oblečení
z fast fashion řetězců. Mezi ně patří například NILA
či EtikButik.

Ach ty materiály…

Červené či žluté?

S materiály je to složitější, protože je poměrně těžké najít
ideální řešení. Pravděpodobně většina toho, co máte právě
na sobě, je vyrobena ze syntetických materiálů, a tedy
z plastu. Při praní takového oblečení se uvolňují plastová
vlákna, která do sebe nasávají nebezpečné látky a pak
končí v řekách a oceánech. Tyto mikroplasty si poté vodní
organismy pletou s potravou a tímto způsobem se dostávají
i do potravního řetězce člověka. Údajně například z jedné
fleecové bundy uniká při jednom praní až milion vláken.
Vhodnějším řešením je tedy vybírat materiály čistě přírodní,
kde riziko úniku mikroplastů nehrozí. Problémem je ale opět
to, že například taková bavlna je plodinou, která nejenom spotřebuje obrovské množství vody, ale taktéž je těžce stříkaná.
Proto když už volit bavlnu, tak alespoň v bio kvalitě, abyste se
vyhnuli chemickým postřikům. Za vhodnější přírodní materiály považuji konopí či len.
Kontroverzním tématem v oblasti materiálů je kůže a její
veganské alternativy. Kůže jako taková je sice přírodní, plně
rozložitelný materiál, ale často se získává naprosto neetickým
způsobem. Naproti tomu veganské alternativy kůže jsou
sice etičtější, běžně se ovšem vyrábějí z umělých materiálů.
V tomto případě si myslím, že je důležité brát v potaz, co je
pro koho důležitější – zda ekologie, či etika. Já osobně se kůži
naprosto vyhýbám, ale znám mnoho lidí, pro které je kůže
volbou číslo jedna. Velmi pozitivně hodnotím to, že se čím dál
tím více značek snaží hledat a používat přírodní alternativy
kůže, jako například papír či ananasové slupky. Zatím jsem
sice nenašla značku, která by mi s těmito materiály vyhovovala, ale nevzdávám se. Věřím, že přírodní veganské alternativy kůže jsou budoucností.

Oblast módy je
poměrně široká a je
těžké si vybrat tu
dokonalou možnost.
Skoro vše ale bude
pravděpodobně lepší
než to, když si budete
několikrát za měsíc
chodit do fast
fashion řetězce pro
nejnovější trendy halenku. Pojďme nakupovat s rozmyslem
a s láskou. Možná
nám pak oblečení
bude přinášet ještě
větší radost… :)

Materiály nejsou problematické jen kvůli obsahu plastů,
ale i barev, kterými se tyto materiály barví. Mnoho z nich je
plných chemikálií a vzhledem k tomu, jak dlouho na sobě
oblečení obvykle nosíme, z něho můžeme mít i různé vyrážky
a podobně. Tomu můžete předejít i při nákupu v second
handech, kde je již oblečení několikrát oprané, a tedy částečně
zbavené těchto nebezpečných látek. Pokud můžete, zkuste
se zaměřit na nákup co nejméně barveného oblečení, i když
vím, že je to těžké. Například u spodního prádla je to nebělená
bavlna, která je mnohem vhodnější vzhledem ke kontaktu
s intimními partiemi.
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Čarování s bubnem

Text: Jana Dočkalová
Foto: archiv Petra Šušora

Mám to štěstí občas doprovázet na hraní bubeníka, perkusistu a facilitátora Drum Circles
(bubnovacích kruhů) Petra Šušora. V naší
dvojici zastávám roli řidičky a fotografky, ale
často si připadám jako asistentka kouzelníka.
Petr totiž „čaruje“ s energií a lidé se pod jeho
vedením mění před očima.
Petře, nemohu se ubránit dojmu, že ses s bubnem narodil.
Jak jsi k němu přišel?
V jistém smyslu jsem se jako bubeník narodil, ale spoustu věcí
jsem se musel naučit. Je to o energii. Jsou lidi, kteří nikdy nebubnovali, ale buben pochopí hned. Pochopí spolupráci, která
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je důležitá pro bubnování v kruhu, a pokoru. Většina lidí, kteří
nebubnovali, si chce užít údery, sílu, rychlost, ale málo myslí
na hudbu, která z toho může být.
Vnímáš rozdíl mezi muži a ženami?
Velký. Je to vidět už ve školkách a školách. Děti mají různé
role, které musejí žít, zvlášť v období puberty. Na ženský
se můžu spolehnout, že to dokážou táhnout, mají smysl
pro rodinu, pro kruh. Nosím s sebou velký buben, kterému
Afričani říkají dun-dun, a ten často dávám ženám, protože
jsou schopné zříci se exhibice, předvádění se, užívání si té
rychlosti. Jsou mnohem ochotnější se přizpůsobit a hrát
monotónně jeden nudný beat, a ještě se u toho bavit. Ten jednoduchý beat (jako v bicí soustavě kopák) je stěžejní pro kruh.
Setkáváš se s různými lidmi po různě dlouhou dobu. Jedno

ale zůstává stejné – ať už odjíždíš odkudkoli, je tam vždycky
skvělá atmosféra, lidi se otevřou, rozzáří se… Jak to děláš?
Oni se ti lidé rozzáří sami tím, že se uvolní. Bubny uvolňují.
Když člověk bubnuje, stoprocentně zapomene na všechno, co
ho trápí, protože se soustředí jen na bubny. Často se mi stalo,
že někdo nechtěl bubnovat, pak začal chrastítkem a skončil
u velkého bubnování a úsměvu. Lidi často až překvapí, jak se
dokážou uvolnit. Někteří mají pocit, že se nemohou uvolnit.
Někteří si myslí, že se nesmí uvolnit, protože se to nesluší,
mají nějakou úlohu, pozici. A jiní jsou zase smutní, zablokovaní a to bubnování je otevře. Pak jsou i překvapení, že jsou
spokojení, a bohužel v tom momentu já odjíždím.

Když člověk bubnuje,
stoprocentně zapomene
na všechno, co ho trápí, protože se
soustředí jen na bubny.
Je pro tebe těžké lekci ukončit, v nejlepším přestat?
Naučil jsem se, že je lepší hraní ukončit dřív. Například dnes
jsem bubnoval v domově důchodců a zadavatelka byla nespokojena s časem, protože jsem bubnoval asi 40 minut a minule
jsme bubnovali přes hodinu. Ale je to o lidech. Já jsem cítil, že
energie je jiná a je třeba skončit v tom nejlepším.
Kam by to pak vedlo? Stalo se ti, že jsi neskončil včas?
To se mi nestalo. Když je to dobrý, nechám to jet, ale jen
do určité doby. Vím, že lidé jsou amatéři, mohou je pak bolet
ruce a mohou si ten zážitek pamatovat jako negativní. Někdo
by mohl říct: „Odcházel jsem se zraněnou rukou, bylo to už
dlouhý…“ Vždycky tam bude někdo, kdo dokáže bubnovat
až do rána, ale vždycky tam bude někdo, komu to tak akorát
otevřelo svět rytmů a možná příště bude bubnovat o 5 minut
déle.
Stalo se ti někdy, že bys nějakou skupinu nerozbubnoval?
Ne, nikdy.
Pojďme ty skupiny probrat. V létě jezdíš hlavně na festivaly
a tábory…
Tábory jsou různé hlavně ze dvou úhlů pohledu. Tedy zda jde
o skupiny, které spolu jezdí celý rok (skauti, Liga lesní moudrosti…), nebo děti posbírané ze všech koutů. A pak je důležité,
jaký typ tábora to je – zda třeba lesní, kde jsou lidi nadšení
a ukáznění, nebo tábor s kantýnou, kde mají coca-colu
a chipsy, lidi jsou naplněni energií a nedokážou ji zvládnout,
ani vedoucí. Je to jen o tom, kde musím víc pracovat. Někde
řeknu, jak na to, a jede to krásně, zpíváme… A někdy musím
mnohem víc lidi zastavovat, zklidňovat.

silou se musí nějak pracovat, ale rozhodně ne represivně.
Co díky bubnu mohou děti ve školách objevit?
Pro mě je nejdůležitější, že lidi zjistí, že mohou dělat hudbu,
přestože jim někdo řekl, že nemají talent, noty je nebaví
a nikdy je nepochopí. „Vědí“, že flétnu a housličky nikdy nezvládnou, a najednou spolu hrají. A ještě k tomu zpívají. My
zpíváme jednoduché písně, které se neučíme, prostě vznikají.
Jeden udělá „héééj“, druhý „hej“, třetí dlouhé „héj“. Z toho vznikají písničky, které je baví. Někoho zážitek z bubnování posune. Jednou jsem bubnoval ve firmě. Tam mě oslovil mladý
muž: „Vy jste u nás byl kdysi v páté třídě. Pamatuji si vás.
Koupil jsem si džembe, začal jsem se učit na ukulele…“ Nestal
se z něj profesionální muzikant, ale hudba ho prostě baví.
Takže ty zmiňované firmy jsou tvou další cílovou skupinou…
Firmy mě hodně baví. Když jsem začínal, měl jsem z toho
malinko strach, očekával jsem kravaťáky. Říkal jsem si: „Já,
nevzdělaný člověk, jim ukážu nějakou divočinu a oni budou
mít stažený ksichty a nebudou chtít.“ A je to úplně naopak.
Lidé, kteří hodně pracují, jsou sevření velkou zodpovědností
a námahou. Rádi se uvolní, a už když nosím bubny, vrhají se
na ně a pomáhají mi s nimi. Je to vlastně podobné jako bubnování s dětmi. Jsou nadšení z toho, že se mohou uvolnit, až je
na začátku musím krotit.
Jaký je tedy rozdíl mezi bubnováním s dětmi a s dospělými?
Rozdíl mezi dětmi a dospělými je v tom, že s dospělými mám
větší prostor pro mluvení, ale stává se, že bubnuju v zahraničních firmách. Nemluvím moc dobře anglicky, pak vedu Drum
Circle neverbálně, skoro nemluvím a funguje to taky krásně.
Nejednou se ukáže, že slova nejsou potřeba a můžeme spolu
sdílet rytmus.
Všimla jsem si, že hodně komunikuješ tělem, že i to hraje
obrovskou roli.
Mám to v sobě. Rád se hýbu a tančím, ale tyhle pohyby jsem
se naučil. Existuje metoda, která se jmenuje Drum Circle.
Na začátku jsem se učil z videa Christine Stevens, což je žačka
Arthura Hulla, který tuhle metodu vymyslel. On začal, jako
nebubeník a nadšenec, v éře hippie a přišlo mu, že by se s tím
dalo pracovat, aby do bubnů lidi jenom nemlátili, aby se doplňovali, a naučil se neverbální metodu, jak s nimi pracovat,
jak zastavit jednu část kruhu, aby druhá jela, pak se vystřídali,
aby opakovali jeden rytmus, pak ho nahradili jiným rytmem,

U nás ve škole ve Světicích jsi velmi rychle rozpoznal role
ve třídě, temperament dětí. Největší „dravce“ dáš k dun-dunu (velkému bubnu), aby se museli zklidnit a bubnovat
pomalu…
Ano, to funguje. Možná na tom má podíl mé působení v oddíle
Ligy lesní moudrosti, kde jsme pořád byli spolu a učili se
znát charaktery, možná je to praxí, dělám to už 15 let, ale
pamatuji si, že jsem to uměl od začátku. Poprvé jsem bubnoval ve škole na Letné, kde jsou třídy plné kluků – fotbalistů.
Křičeli: „Sparta, Sparta!“ Navrhl jsem jim, že vymyslíme novou
písničku na Spartu, zapojili jsme do toho i holky a bylo to fajn.
Ale ten začátek, síla, kdy nastoupili s emocí sportovního chuligánství, to bylo těžké ukočírovat. Učil jsem se, že s hrubou
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Když mi pustil video s Christine Stevens, zjistil jsem,
že to je to, co bych mohl dělat, že to vlastně umím, jen
si to musím zkusit. Vůbec mi to nepřišlo divné, říkal
jsem si: To je skoro, jako bych to vymyslel já. A shodou okolností, pár dní předtím, než jsem viděl tohle
video, mě oslovila učitelka Mikuláše v přípravné třídě
ve škole, jestli bych tam neudělal něco rytmického.
Tak jsme s dětmi ťukali na vařečky. Já jsem měl jeden
bubínek a jednu tamburínu. To byl můj první Drum
Circle. Dnes mám 60 bubnů, spoustu malých perkusí
a dokážu zapojit i 200 lidí, ale nejradši mám skupiny
mezi 30–60 lidmi, to je tak akorát.

a to všechno pomocí gest. Mně se to líbilo a přišlo mi to velmi
přirozené, takže dnes mám svoji metodu, svoje gesta, svůj
přístup, který ale vychází z principů metody Arthura Hulla.
Jak ses vlastně k bubnům dostal?
K bubnování jsem se dostal přes oddíl na skautských základech, nebyl úplně indiánský, ale každé léto jsme spali v teepee. V oddíle jsme bubnovali a zpívali jsme pár písniček, asi
10, zapsaných v různých knihách v notovém záznamu, např.
Mé srdce pohřběte u Wounded Knee, Pláč ptáka bouřliváka,
a v knihách E. T. Setona. To mě nadchlo a v 90. letech jsem
poznal lidi (Euroindiány), kteří brali indiány velmi vážně. Tam
jsem slyšel ten indiánský sound, který existuje dodnes. Šest
až dvacet lidí bubnuje u jednoho bubnu ve stejném rytmu
a zpívají ječivým způsobem hrdelním hlasem různé písně. To
mě dovedlo k tomu, že jsem se začal zajímat o etno hudbu.
Nejdřív indiáni a pak další etnika. Často to používám jako oslí
můstek k indiánské písni. Říkám, že Indiánům vděčím za to,
že dělám práci, jakou dělám.
Tuším, že jsi pak taky pracoval v projektu Fara s mládeží
v krizi…
Ano, šlo o lidi, kteří experimentovali s drogami, byli v krizové
situaci, utekli od rodičů… Přijeli na dva měsíce na faru,
kde byla farma, koně, prasata, kozy, slepice, malé políčko…
Kromě toho jsme tam taky vyráběli bubny a bubnovali jsme.
A zřejmě právě tam se možná zrodila moje chuť bubnovat
s lidmi různých energií a emocí.
A jaké bubny jste vyráběli?
Vyráběli jsme džembe, protože jsme měli nástroje, půlkulatá
dláta, a zjistili jsme, že džembe se dá jednoduše vyrobit.
Akorát to stojí hodně potu a času, ale princip je vlastně jednoduchý.
Jak se džembe vyrábí?
To se uřízne kmen, z jedné i druhé strany se proděraví ručním
vrtákem a pak už se půlkulatým dlátem odsekávají štěpy až
do úplného tenka.
Jak dlouho jsi na faře působil?
Asi dva roky. Pak jsem měl různé práce, např. v psím útulku,
v pizzerii, v zahradnictví. Na konci 90. let, když jsem zpíval
a bubnoval s kapelou Malá bílá vrána, mě oslovil Erik Onoda,
který se motal kolem PMC (Praha Music Center), že by chtěli
zkusit, jestli bude Drum Circle fungovat i ve střední Evropě.
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Taky ses učil bubnovat i v zahraničí?
Chtěl jsem vidět Arthura Hulla, zakladatele a praotce,
na živo. Takže jsem jel do Skotska na týdenní kurz.
Bylo tam asi 30 šílenců z různých koutů světa, včetně
Singapuru, Irska, Německa a Finska. Byl to velký zážitek, z kterého dodnes těžím, ale spíš v emoční lince.
Tehdy jsem už 5 let bubnoval a měl jsem vytvořenou
svou tvář. Znovu jsem se ale vrátil k pokoře, k přijímání novinek. Člověk by neměl zůstat u toho, co si myslí, že je dobré,
ale měl by se pořád učit. Dnes se hodně koukám na internet,
kde se co děje, a koukám se i na nahrávky starých etnik. To je
inspirace.

Pro mě je nejdůležitější, že
lidi zjistí, že mohou dělat hudbu,
přestože jim někdo řekl, že
nemají talent.
Jezdíš i na POW WOW (pau vau)…
Pow wow je taneční slavnost, tanec se boduje, jsou tam
tanečníci s čísly, porota je hodnotí, muži, ženy, tradiční i moderní tance, je to velmi pestré. Pow wow vypadá u nás úplně
stejně jako v Americe. Jsou tam tanečníci v krojích a kolem
nich moderně oblečení lidé, kteří si mohou zatancovat, když
moderátor vyhlásí: „Všichni na parket!“ Já pow wow hodně doporučuji. Koná se na Kladně, kde je veliký zastřešený stadion,
a je to zábava.
Co na to všechno rodina?
Rodina je důležitá. Lucka, moje žena, která uvěřila tomu, že se
tím budu živit, že v tom budu dobrej, stojí za tím vším. Ucítila,
že to je práce pro mě. Může za většinu práce, kterou mám, zařizuje hraní, pečuje o web a FB. Také mě obléká, šije mi košile,
mikiny… Stará se o to, abych nebyl rozcuchaný, abych působil
příjemně na lidi. A když je se mnou na bubnování, řekne mi,
co jsem dělal špatně, a to je pro mě hodně důležitý.
Občas s tebou bubnuje nejmladší syn Bárt, že ano?
Své děti musím pochválit a respektovat, že mě berou takového, jaký jsem. Každý z mých 3 kluků se mnou chvíli bubnoval, než je to přestalo bavit a vydali se vlastním směrem,
což je v pořádku. Teď se mnou občas bubnuje Bárt a dělá mi
tím velkou službu, protože bubnovat na velký buben a držet
rytmus je velmi těžký.
Máš hodně fanynek?
Fanynek i fanoušků. Jezdím s různými řidiči a v autě mi
třeba říkají: „Viděl jsi tu nádhernou ženskou v těch červených
šatech?“ A já vůbec nevím, protože v tu chvíli beru skupinu
komplexně a nemám čas se koukat na ženské jako na ženské.

Všechny lidi beru jako bubeníky. Až pak vidím fotky a všimnu
si. Na fanynky nemám čas. Ale moc jim děkuju, protože mě
zvou na akce.
Jaké jsou vlastně přínosy bubnování? Proč si tě lidé objednávají?
Co lidi nejvíc nadchne, je dobrodružství, které skýtá hodně
podnětů. Jdu do něčeho, o čem nic nevím, ale vím, že mě
to hodně baví. Dáš buben na louku a každý se do něj snaží
bouchnout. To mi pomáhá. Lidi pak objeví, že se mohou stát
členy kapely, souboru a mohou spolu vytvořit hudbu. Začnou
úplným mlácením a najednou je z toho hudba. Princip dobrodružství funguje u dětí i dospělých, u firem i u seniorů…
Nový tvůrčí zážitek, něco jsem vytvořil. Bubnování výborně
funguje jako team building pro skupiny – tvoří společný zážitek, který je spojuje do budoucna. Stmelování kolektivu také
platí napříč spektrem. Je to muzikoterapie, i když nesplňuje
aspekty muzikoterapie jako metody. Má léčivý potenciál, léčí
zvukem.
Největší zážitky jsem si odnesla z domovů seniorů, stacionářů, skupin lidí s postižením. Jsou něčím specifické?
Musím vzdát velkou poklonu lidem, kteří se starají o lidi s tělesným a duševním postižením, protože je to velmi náročná
práce. Vždycky bubnuju s těmito lidmi rád. Se všemi lidmi
bubnuju rád, ale tady pro sebe vnímám jakýsi bonus navíc.
Lidé, kteří byli často společností odvržení, ocejchovaní, se
tu projeví stejně jako jiné skupiny. Hrají a užívají si to přes
všechny své hendikepy. Přestože člověk nemůže ovládat své
ruce, tělo, má z toho obrovskou radost, která je vidět a slyšet
na dálku a která ovlivňuje další lidi v kruhu, a ti jsou na sebe
navázaní a empatičtí. Je to velmi krásný pocit a velký dar,
když mi takoví lidé děkují nebo tleskají. Před nimi se velmi
klaním.

vený, ale jakmile dojedu na místo, všechno ze mě spadne.
Někdy bubnuješ i 7 hodin! Potřebuješ nějakou
psychohygienu?
Potřebuji mít na chvilku ticho, na chvilku odejdu ze školy,
projdu se kolem budovy a zase se vrátím.
A potom?
Potom mě čeká cesta autem, při které se většinou vyspím.
A to mi úplně stačí.
Takže se ti nestává, že bys přijel domů a řekl bys: „Teď žádné
lidi, nechci nikoho vidět.“
Ne, nikdy.
To je asi tím, že děláš to, pro co ses narodil.

e na:
Podívejte sem
e.cz
www.bubnuj

 QR kod: malá ukázka
základních Drum Circle
technik na pohodovém
festivale Povaleč

Hodně také dáváš lidem, kteří o lidi s postižením pečují,
obohatíš je, jednou někdo pečuje o ně. V Jihlavě jsi měl
jeden kruh přímo pro pečovatele.
Poprvé jsem to zažil v Neveklově, kde paní ředitelka vymyslela, že udělá bubnování ne pro postižené děti, ale pro jejich
rodiče. Tam jsem si poprvé uvědomil, že lidé, kteří pracují
s lidmi s postižením nebo mají dítě s postižením v rodině, tohle velmi potřebují. To dosycení, odreagování se, zapomenout
na chvilku na problémy.

Člověk by neměl zůstat u toho,
co si myslí, že je dobré, ale měl by
se pořád učit.
Dnes se hodně říká, že se má člověk živit tím, co ho baví. Ty
se bubnováním živíš už 15 let a, pokud vím, pořád tě to baví.
Jak to děláš, že se ti to neomrzelo?
Nevím, k čemu to přirovnat. Nevím. Každé ráno děkuji za to,
že se to stalo. Je to, jako když kluka, který rád kreslí, najme
firma a platí mu za to, že každý den namaluje obraz, a on si
může dělat, co chce. Takhle to se mnou je. Můžeš si dělat cokoliv a my ti za to dáme peníze.
A stane se někdy, že ráno vstaneš a nechce se ti děkovat ani
bubnovat? Vstáváš často brzy…
Ne, nikdy. Vždycky poděkuji a vždy je to nějakým způsobem
dobrý. Těžkosti tam jsou, třeba se děje doma něco krizového,
mám špatnou náladu z politiky, bolí mě noha nebo jsem unaPravý domácí časopis | 17

Kompostování v paneláku?
Jde to – pomohou vám žížaly
Vermikompostér u nás stojí v rohu
kuchyně, „zátiší“ dotváří několik pokojových rostlin a jídelna naší kočičí smečky.

Bydlíme v paneláku na sídlišti. Množství zeleně je na obecný průměr pražských sídlišť nadstandardní. O její údržbu se stará zahradní firma, která
veškerý posečený a shrabaný rostlinný materiál poctivě odváží. O hnědý kontejner na bioodpad tu nezavadíte. Otázku, co se slupkami od brambor a natí
z mrkve, jsem proto řešila všelijak. V létě skladovala v kyblíčku a pravidelně
odvážela na kompost na zahradu… a v zimě, ač nerada, házela do směsného.
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Text a foto:
Míša Šimková

Vermikompostování snadno a rychle,
kéž by…

Pak se ke mně dostala informace o vermikompostéru. Pěkně
vypadající krabice v pastelových barvách, která bez problému
zapadne do interiéru, a v ní dobře ukrytá žravá parta žížal
bleskovým tempem přeměňující kuchyňské zbytky na kompost. V článcích, které jsem četla, to vypadalo jednoduše
a idylicky. Nakonec to až tak jednoduché nebylo, ale důležité
je nenechat se odradit prvním nezdarem.

po zavařování jablek kroužily octomilky, proto jsem žížaly
po předchozí hmyzí invazi prozatímně umístila do velké plastové krabice, které jsem nechala jen lehce pootevřené víko,
aby měly dost vzduchu. Žížaly jsem pravidelně krmila, pozorovala, co jim chutná, jaké množství jsou schopné za jakou
dobu konzumovat, a začala si k nim tvořit přátelský vztah.
Později se tato skvělá žížalí parta nastěhovala do vermikompostéru.

Kam na žížaly

Žížal je potřeba dostatek

Při svém prvním pokusu o nastartování vermikompostéru
jsem si z pošty přinesla maličkou krabičku s trochou drobných žížalek. Nasypala jsem jim pár hrstí hlíny do kouta vermikompostéru, abych jim zvětšila životní prostor, nakrmila
je lístkem hlávkového salátu a několikrát denně chodila kontrolovat a přikrmovat. Zdánlivě se nic nedělo, po pár dnech
se ale začaly nad vermikompostérem rojit mušky, kterých
bleskovým tempem přibývalo, až jsem chudý obsah vermikompostéru musela vysypat pod keře za naším domem. Při
té příležitosti se potvrdilo mé podezření, že žížalky záhadně
zmizely.

Žížaly jsou hlavní součástí vermikompostovacího procesu,
největšími žrouty a přeměňovači bioodpadu. Pro vermikompostování se nejlépe hodí žížaly kalifornské, které můžete
objednat na specializovaných stránkách určených pro
vermikompostování. Pošlou vám je poštou, pokud venku
zrovna nepanují horka nebo zimy, které by žížaly při přepravě
nepřežily. Stejné žížaly lze zakoupit i v rybářských potřebách
pod názvem „dendrobena“, překvapivě za řádově nižší ceny.
Osobně doporučuji pořídit žížalky od někoho, kdo vermikompostér provozuje. Žížal dostanete nepoměrně větší množství
za příznivou cenu a při osobní předávce dostanete i pár rad
navíc zdarma. Hledejte ochotné lidi na kompostovací mapě
nebo nabídku na internetových bazarech.

Žížalí pozorovatelna

Krmte s rozumem

Po pár měsících jsem sebrala odvahu k dalšímu pokusu.
Od hodné paní, která úspěšně provozovala vermikompostér,
jsem obdržela početnou žížalí rodinu. V té době naší kuchyní

S vermikompostérem si domů pořizujete živý organismus,
dalšího domácího mazlíčka, který potřebuje vaši péči. Nic se
ale nemá přehánět. Pokud kompost při rozjezdu překrmíte,

Dnešní jídelníček tvoří slupky z mrkve,
brambor, cukety, banánu a čajové lístky.
Do kompostu patří i vyluhované čajové
sáčky nebo kávová sedlina. V sáčcích
od čaje a papírových filtrech se zbytky
kávy žížaly rády zakládají nové rodiny.
Zbytky určené do kompostéru skladuji
v misce. Do kompostu nasypu vše najednou jednou za dva nebo tři dny.
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stane se totéž, jako když štěňátku naservírujete kilovou konzervu. Přebytky se začnou kazit a smrdět. Zvlášť zpočátku je
rovnováha velmi křehká, proto dejte žížalám čas, ať se zabydlí
a rozmnoží. Jak bude objem zkompostovaného materiálu narůstat a žížal bude přibývat, budete i vy moct zvýšit „krmnou
dávku“. Do té doby krmte střídmě, jednou za 3–4 dny. Častěji
víko neodklápějte, ačkoli to především ze začátku láká chodit
žížaly kontrolovat, ony to neocení. Jsou světloplaché a potřebují svůj klid, nakukováním několikrát za den je nepotěšíte.
Ještě menší radost budou mít, pokud jim pracně budované
tunely budete často přehrabávat.

Od každého trošku

Potrava by měla být pokud možno rozmanitá. Pojďme se podívat, jak jednotlivé složky fungují.
Zbytky měkké zeleniny (salátů, okurek, cuket, dýní) se krásně
a rychle rozkládají, ale zároveň obsahují velké množství vody,
která kompost přemořuje.
Zbytky tvrdé zeleniny (kořenová zelenina, slupky brambor) se
rozkládají pomalu, mohou začít plesnivět.
Ovocné zbytky obsahují cukry, ve větším množství mají tendenci kvasit.

Jak předcházet potížím

Pokud máte kuchyňských zbytků příliš, je lepší udělat ústupek stoprocentnímu vermikompostování než se následně
potýkat s problémy, které přejedený kompost způsobí. Když
zavařuji košík jablek, slupky putují na venkovní kompost
nebo do popelnice, aby kvasící zbytky nelákaly octomilky.
Přemokření průběžně reguluji přisypáním pilin, přírodní
kočičí podestýlky nebo kousků papírové lepenky, kterou
žížaly ocení i při rozmnožování. Slupky od mrkve a brambor
nenechávám navrchu, ale lehce do kompostu zahrabu, abych
omezila přístup vzduchu a předešla tvoření plísně. Žížalám
nesvědčí ani příliš vysoké teploty, proto je dobré v tropických
dnech povrch rosit nebo překrýt novinami namočenými
ve studené vodě.

Úroveň začátečník

Vermikompostér už je nějakou dobu součástí naší kuchyně.
Můj život nezjednodušil, krom běžného třídění odpadu navíc
třídím bioodpad na „pro žížaly“ a na „vyhození“. Těším se ale,
že časem se v této hře posunu na další úroveň, kdy žížaly
budou schopné konzumovat veškeré biozbytky, které vyprodukujeme, a pak samozřejmě i na úroveň master, kdy budu
moct žížalí rodinky posílat do dalších vermikompostovacích
domácností.

Žížaly máte šanci zahlédnout jen těsně po odklopení víka. Jsou světloplaché, takže rychle utečou.
Čerstvé zbytky sypu vždy do jednoho místa, zpracovaný kompost zbytečně nerozhrabávám.

Koukněte na:

www.kompostuj.cz
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Předplatné
Pravého domácího časopisu
Objednáte přímo na našem
novém e-shopu:

eshop.pravydomaci.cz

Půlrok (6 čísel) 340 Kč
Zdarma poštovné a 1 číslo

Rok (12 čísel) 680 Kč
Zdarma poštovné a 2 čísla

Petra a Dan, vydavatelé Pravého
domácího časopisu, vám přejí
pohodové čtení. Fakt.

Pohoda na dva roky (24 čísel) 1200 Kč
Zdarma poštovné a 6 čísel

Upozornění: čtení tohoto časopisu vám může
změnit život k lepšímu.

Upozornění: čtení tohoto časopisu
vám může změnit život

Ajurvéda

Skutečná,
v Indii

RozHovOR

Martina
Viktorie
Kopecká

Nástrahy
Nastávajícího

otce

Cena 68 Kč / 3,38 €

Upozornění: čtení tohoto časopisu vám může
změnit život k lepšímu.

Postavte si

kořenovou
čističku

Upozornění: čtení tohoto časopisu vám může
změnit život k lepšímu.

RozhoVor

Lilia

Khousnoutdinová
Tisíc podob ženy

Jak na to

2 návody
na háčkované
šátky

RozhoVor

Martina
Slabá

Královna podzimu

Recyklace

Zažít hudbu

Návody a tipy

Radka Malého
ke čtení i poslechu

Džínoviny

Cena 68 Kč / 3,38 €

Mantry

Cena 68 Kč / 3,38 €
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Teď tu jsme,
teď tu žijeme
„Nezachraňujeme životy,
zachraňujeme lidskou důstojnost.“
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Text: Petra Lazáková
www.lazakova.cz
Foto: archiv Marty Vackové

Slyšela jsem, že na Novém Zélandu rostou
stromy, které když naříznete, tak se tím posílí.
Prostě rychleji vyrostou a celkově se zpevní.
Marta mi takový strom připomíná. J Vážně!
Poznala jsem ji, když řešila velmi citlivé záležitosti. Jen co jsme spolu našly cestu dál, přišel
covid a s ním práce „od nevidím do nevidím“,
téměř nulový volný čas, obrovská zodpovědnost, pracovní komplikace… a vyčerpání. Další
zářez, který nečekala. Když teď znovu sedíme
na lavičce v konopišťském parku, je z ní už
cítit únava, trochu i nejistota, ale zároveň
i zvláštně klidné nadšení z možnosti začít psát
další životní kapitolu obohacenou o nová uvědomění a zkušenosti.
Ten rozhovor není o tom, jak je někdo „dost dobrej“, že se
z těch pádů (nebo si dosaďte i méně slušné slovo na „S“)
dokázal znovu postavit na nohy. Věřím, že je spíše o tom, jak
důležité je být v krizové situaci především „tady a teď“, řešit
věci krok za krokem, občas riskovat a být k sobě i ostatním
otevřený a respektující. A moc doufám, že je taky o potřebě
lidské důstojnosti až do úplného konce života…

Když děláte svoji práci
dobře, tak je jedno, co děláte.
Marto, jedno mi není jasné – měla jsi malé děti, velké dluhy,
a přesto jsi šla do podnikání v neziskovém sektoru. To je
přece ohromně riskantní, ne?
Na první pohled možná ano. Ale pro mě to tehdy byla vlastně
jediná možnost. Coby lektorka jsem hodně cestovala po republice, a to bylo s malými dětmi velmi náročné. Taky jsem
asi měla chuť něco vybudovat. Jde o to, že když jsem pracovala na volné noze, tak jsem pomáhala druhým, ale neviděla
jsem jejich výsledky. Vždycky to byly takové krátké vstupy
do života těch firem, ale nevěděla jsem, zda to skutečně pomáhá. Tahle výzva mi umožnila zůstat poblíž domova, blíže
k dětem, a taky jsem mohla postavit svůj tým a vybudovat
zařízení, které má smysl.
Ale to přece muselo být hrozně komplikované a značně
nejisté. Co tě k tomu skutečně nakoplo?
Pokud mám být úplně upřímná, tak bylo krátce po ekonomické krizi, já měla tři školní děti a nikdo mě nezaměstnal.
Byla jsem dokonce i v takové pozici, že jsem žádala o práci
uklízečky na jednom úřadě, a ani tu jsem nedostala!
Proč?
Protože jsem byla tzv. převzdělaná. Ironií je, že později jsem
lidi z toho úřadu školila v komunikaci. A to byla pak fakt
pěkná zpětná vazba, proč mě nepřijali a proč mám být vděčná
za to, že to tehdy tak bylo…
Takže to bylo hodně rozumové, praktické rozhodnutí. Ale
nic to nemění na tom, že začít tvořit neziskovku, která
pečuje o nemocné, umírající a sociálně slabé, je dosti tvrdý
oříšek!
Riskovala jsem, protože jsem klasicky netušila, co všechno

Marta Vacková
Před 10 lety zůstala sama se třemi dětmi a s dvěma miliony dluhů. Měla za sebou zdravotnickou školu a studium
pedagogiky na VŠ, ale i kvůli financím raději pracovala
jako lektorka komunikace ve firmách po celé republice.
Jednoho dne ji osud zavál do Českého rozhlasu, díky kterému se při natáčení reportáže dostala do hospice v Čerčanech. Jeho zakladatelka právě řešila nelehkou výzvu
– rozšíření služeb o domácí péči. Martu to zaujalo. Byla
zdravotní sestrou a ve svých 19 letech pečovala o vážně
nemocného dědečka u něj doma. A tak se stalo, že Marta
Vacková založila RUAH – zařízení, které pomáhá nemocným a sociálně slabším na Benešovsku a zajišťuje lidem
důstojné umírání doma mezi blízkými.

mě čeká. Já si tehdy vůbec nedokázala představit, co je to
neziskový sektor. Dodneška mě fascinuje, jak složitý je nezisk
ve srovnání s podnikáním. Kolik složitostí je v legislativě,
ve financování. Pod kolika kontrolami, pod jakým drobnohledem organizaci vytváříte! A taky kolik nespravedlností se
skrývá pod rouškou dotací a neprůhledného financování. No,
a když nemáte známé, kontakty, tak je to ještě těžší.
A ty pocházíš z jižních Čech, pokud vím. Místní rodák tedy
nejsi…
Nejsem, nebyla jsem tu vůbec ukotvená. Takže v prvním
roce o prázdninách jsem si udělala tzv. „tour de starostové“,
objela jsem celý okres, navštívila všechny starosty, poznávala
kraj. To byl krásný čas, protože v Posázaví je neuvěřitelné
množství starých zámečků, kouzelných zákoutí… Nicméně
první půlrok jsem pracovala zdarma a živila mě stále moje
původní práce. Financování jsme totiž ještě neměli. A pro nás
bylo klíčové, abychom co nejrychleji začali poskytovat služby,
protože klient byl pro nás stěžejní. Přijímali jsme tedy pacienty od samého začátku, i když jsme neměli péči hrazenou
pojišťovnami. Takže to byl velký boj.
Jak se takový boj dá zvládnout?
Důvěrou a vírou. To byla obrovská zkušenost důvěry a víry!
Dlouho se nám nedařilo peníze sehnat. Všichni mi říkali: Tady
to nezkoušej, na MPSV (ministerstvo práce a sociálních věcí)
nemáš šanci, tam tě dají do sítě, a ty dotace uvidíš tak za dva
roky!
Nepěkná vyhlídka… Kdy tedy přišel ten zlom?
Po roce fungování. Tehdy jsem už začala ztrácet naději, že se
nám to podaří ufinancovat, a asi proto mi na stole ležela celé
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dva dny velká obálka z MPSV. Měla jsem ohromný strach ji
otevřít. Bála jsem se zamítnutí, dalšího neúspěchu. Až když
jsem byla úplně zoufalá, tak jsem ji otevřela.
A v ní stálo?
Číslo – 1 652 000 Kč. J To nám vytrhlo trn z paty. Mohli jsme to
plně rozjet.
To zní jako pohádka. :)
Ale ten rok před ní to byl spíš horor! (smějeme se)
Každopádně nakonec přišla záchrana. Objevila se pak ještě
nějaká další překvapení – něco, co jsi fakt nečekala?
To je asi trošku z jiného pohledu – ale pravdou je, že mě dodnes hodně překvapují rozdíly životní úrovně tady v Česku.
My se často dostáváme tam, kam by ses normálně nepodívala. A setkáváme se s obrovskou chudobou. Já jsem s rodiči
dlouho žila na jihočeském statku, na samotě, takže jsem znala
chudý venkovský život. Ale tady je to asi 30 km od Prahy a ten
rozdíl v životních podmínkách je leckdy obrovský.
V čem jsou ty rozdíly?
Je to o tom, že někteří chudší senioři chodí dožít na své posázavské dřevěné chatičky, kde mají jedny kamínka, bariérové
přístupy, péče je daleko. Žijí skutečně na samotách s obtížnou
dostupností. Často se k nim ani autem nedostaneme, musíme
jít pěšky. Ti lidé k tomu samozřejmě nemají technologie, internet, nemohou si objednat nákup. Dostat se k lékaři je tak těžké
zorganizovat, že k němu raději nejedou, a pak řeší situaci
odvozem záchranky. Nestěžují si na to, ale z pohledu člověka
z města je to prostě šokující rozdíl.
Jak říkáš, vy jezdíte do domovů vašich klientů, pracujete
v terénu. Mám pocit, že té domácí péče je teď celoplošně
více než dříve. Vnímám to správně?
Ano, určitě! Teď se klade důraz na terénní péči, protože s tou
stárnoucí populací si uvědomujeme, že opravdu nemůžeme
všechny lidi zavřít do lůžkových zařízení a tam se o ně
postarat. A pravdou je, že někdy skutečně stačí málo, aby
člověk mohl v klidu dožít doma! Někdy stačí, že člověku, který
sám není schopen vzít si léky, je jednou nebo dvakrát denně
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podáme my. Už díky tomu nemusí do nějakého zařízení, když
nemá rodinu okolo sebe. Nebo řešíme i závažnější výkony –
infuze, převazy… protože rodina by to sama nezvládla. Pak je
tu paliativní péče, špička ledovce a velmi náročná, intenzivní
práce. V rámci paliativní péče pomáháme rodinám umírajících pacientů. Máme samostatné zkušené sestry, které jsou
schopny zajistit pacientům komfort intenzivní péče po celých
24 hodin denně, o víkendech i svátcích. Díky nim mohou lidé
trávit poslední chvilky doma, a ne v cizím prostředí.

Z mnoha lidí cítím obrovský
strach typu: Když o smrti
mluvíme, tak ji přitahujeme.
Oceňují to ti lidé?
Pravdou je, že to zní hezky – domácí péče, dožití doma se
svými blízkými… Ale nutno přiznat, že je to velmi náročné.
My tam sice na pár hodin přijedeme, postaráme se, ale ta
rodina má toho blízkého 24 hodin denně a musí toho spoustu
zvládnout sama. Naučíte je leccos, všechno jim ukážete, ale
i tak je to pořád hodně těžké. Proto nikomu nevnucuju, že je
to jediný správný způsob, protože opravdu je to někdy za hranou zvládání. Ti pečující mají svoje děti, musejí vydělávat,
postarat se i o sebe, a najednou mají bez přestávky pečovat
o blízkého, který na tom není dobře.
Předpokládám správně, že když zjistí, že už to nezvládají,
tak mohou mít i pocity viny – že nejsou schopní se postarat?
Ano, proto se často snažíme zbavit ty pečující pocitů viny
a říkat jim, že je v pořádku nechat si pomoci v lůžkových zařízeních. Pokud rodina finančně nebo psychicky péči nezvládá
a poškozuje to všechno třeba další vztahy v rodině, je určitě
lepší zajistit lůžkovou péči!
Takže systémově ta domácí péče nikdy nemůže nahradit tu
lůžkovou. Je to tak?
Rozhodně ne! Z mnoha důvodů ne. Vždy bude potřeba, aby
tady byly obě možnosti.

Co je podle tebe podstatné, aby ta pečující rodina věděla –
z lidského hlediska?
Je to spoustu věcí. To první, co si musí zdravotník vždy
uvědomit, je, že každá rodina je jiná. Vždycky tedy začínáme
opět od nuly. Když vstupujeme do nové rodiny, jsou tam nové
vztahy, nové jedinečné pohledy na život… To vyžaduje velkou
pokoru těch zdravotníků – oni nemohou té rodině vnucovat,
jak má vypadat jejich péče. Hlídat odborné věci můžeme
a musíme, to ano – ale jakým způsobem chce ty poslední dny
prožít ten nemocný a jeho blízcí, to je jen jejich volba a jejich
právo. Vybalancovat ten respekt k rodině s tím odborným
náhledem je ale leckdy umění.

jiným způsobem. Ony nezachraňují životy, ale zachraňují
lidskou důstojnost v nejcitlivější části života.

Je něco konkrétního, co řešíte častěji?
Asi pravdivost, upřímnost. Tak třeba – přijedeme někam
domů a ti příbuzní nám říkají: Neříkejte mamince, že jste
z hospice. To by ji porazilo. A pak si povídáme s maminkou
a ta nás prosí: Já vím, že je to se mnou špatný, ale neříkejte
to dětem. Ony by to nezvládly… A tak si vytvářejí obranné
bariéry ze strachu, že ublíží tomu druhému. Dost často pomáháme ty bariéry bourat. Je s tím spojeno spousta slz, ale
i radosti, kterou pak mohou do konce života spolu prožít. A to
právě proto, že jsou k sobě pravdiví a otevření – leckdy poprvé
v životě vůbec.

Důležitost důstojnosti v rámci komunikace s pacientem – to
je to, co teď mimo jiné školíš. Co je podle tvých zkušeností
třeba mít na paměti, když přistupujeme k starším nemocným?
Když je člověk starý a křehký a je závislý na naší péči,
neznamená to, že někde uvnitř není stále tím atraktivním
mužem, který byl kdysi zkušeným vojenským pilotem. Uvnitř
sebe se zkrátka můžeme prožívat trochu jinak. Proto mě
nejvíc dokážou nadzvednout takové ty zdrobněliny, třeba
při odběru krve: Podejte mi pacičku… Ufff… Je potřeba vidět
v tom pacientovi neustále toho člověka se životní zkušeností,
životním příběhem, a vnímat tu jeho hodnotu úplně při všem,
co děláme! I když stojíme nad lůžkem, on leží a je vlastně
bezmocný, závislý na naší péči, tak i tehdy je potřeba tu péči
dělat s respektem. Neponižovat, nezdrobňovat, nepřikazovat
a chovat se k němu jako k dospělému člověku… i přesto, že

Ty jsi říkala, že vybalancovat ten respekt k unikátnosti
každé rodiny může být pro sestřičky náročné. Musí být
i proto ty sestry pracující v domácí péči něčím specifické?
Musí si to srovnat v hlavě. Musí je uspokojovat, že pomáhají

Když je člověk starý
a křehký a je závislý na naší
péči, neznamená to, že
někde uvnitř není stále tím
atraktivním mužem…
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obrovský strach typu: Když o smrti
mluvíme, tak ji přitahujeme. Někteří
nemocní mají tendenci popírat svůj
stav a vytěsňovat ho. Tím získají
pocit, že se to nestane.
Předpokládám, že tě nějak ovlivnilo
to, že se smrtí vlastně dennodenně
pracuješ…
Sama mám nedávnou osobní zkušenost s umírajícím tátou. Měli jsme ho
doma až do smrti a pro celou rodinu
to byl obrovský intenzivní zážitek
plný emocí. Já jsem měla to štěstí,
že táta byl se smrtí velmi smířený,
až vzácně smířený. On nás celým
tím obdobím s láskou a otevřeností
provedl. Dokonce jsme se i hodně nasmáli, bylo tam spoustu otevřenosti,
lásky a citu.

tomu pacientovi mozek už třeba tolik neslouží. Pořád je to
tam uvnitř ten vojenský pilot!! Dělat z něho malé dítě bere
důstojnost!
Takže vnímat pacienta s celým jeho příběhem… jako by
to byl stále ten letec nebo dáma, která pravidelně chodí
do opery.
A oni těmi lidmi tam uvnitř stále jsou! Chápeš? Mně bude
za chvíli 50 a občas se cítím na 20, a někdy tedy i na míň…
občas jsem i zpátky v pubertě. (smějeme se) My dvě se taky
pořád vnímáme nějak… jen zkrátka naše tělo, naše vizáž se
mění. Uvnitř jsme pořád ta Petra nebo Marta se svými sny,
plány nebo vzpomínkami.
Je právě tohle vnímání pro zdravotníky a pečovatele těžké
se naučit?
Záleží na konkrétním člověku i na jeho vzdělání v komunikaci i na instituci, ve které pracuje. Ale myslím, že všichni se
těžko vyrovnáváme s pocity bezmoci, když se nám nedaří
člověku pomoci, jak bychom si přáli. Musíme hodně pracovat
i s tím, že člověk má právo nechtít pomoc, odmítat

Těžko budeš schopná předat
důstojnost klientovi, když ji
sama necítíš v sobě.
pomoc! Pak je taky velmi těžké, když vám umírá dítě
nebo mladý člověk a vy máte podobně staré děti
doma. Někdy se vás zase může dotknout, že máte nějakou životní zkušenost a ona se u těch pacientů taky
objeví – to pak klade velké nároky na psychiku, aby
si člověk držel profesionální odstup, a přitom zůstal
laskavý a citlivý. Těžká kombinace.
Mluvila jsi o bezmoci. Nemůžu se nezeptat na tvé
zkušenosti s tím, jak lidé vnímají ten konec – smrt?
Tabuizace smrti je podle mě celospolečenský problém.
Hodně lidí se chová, jako by nikdy umřít nemělo. Přitom ta smrt prostě určitě přijde, je to jediná samozřejmost v našem životě, kromě daní. Z mnoha lidí cítím
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Takže ty si asi jasně uvědomuješ, že
jednou to prostě skončí.
Ano, a musím říct, že to uvědomění
mi dává určitou svobodu. Člověk nelpí na věcech, které nám nezůstávají v rukách. Když sleduju,
jak se někteří lidé dohadují o majetku, tak první myšlenka,
která mě napadne, je: Do hrobu si to stejně nevezmeš. (směje
se) Možná se díky tomu i rozhoduju v životě jinak. Záleží mi
na jiných věcech.
Ale paradoxně strach o to, že nebudeš mít dost peněz pro
své syny, tě nakonec přivedl k téhle profesi. J A byla jsi
zdravotní sestra a teď jsi vysoká manažerka. Jak to jde
dohromady?
Velmi dobře! Manažer je vlastně taky v roli služby. Moji „zákazníci“ sice nejsou pacienti, ale zaměstnanci. A mým úkolem
je, aby mohli tak těžkou práci dělat a aby ji mohli dělat kvalitně. To znamená, že oni potřebují tu péči, aby jim bylo dobře.
Být manažerkou je jen jiná forma služby.
Myslíš, že máš velkou výhodu, že jsi manažerka se zdravotnickým vzděláním?
U nás je bohužel zvláštní aura kolem zdravotnických povo-

RUAH je hebrejské slovo a má několik významů –

dech, vzduch a vítr. Používá se i přeneseně jako duch.
Lidé z RUAH pomáhají a odborně i se vší laskavostí
doprovází lidi v nelehkých životních a zdravotních
situacích nebo na úplném konci života. RUAH sídlí
v Benešově a podporu poskytuje po celém okrese.
S Martou se naše redaktorka Petra pravidelně setkává
coby koučka v rámci programu D.O.M.A, který se
snaží pečovat o ty, kteří pečují o ostatní. Více tady:
www.managementproneziskovky.cz/d-o-m-a

lání. Myslím, že mnozí zdravotníci nechtějí nezdravotnické
manažery nad sebou respektovat, protože mají pocit, že jim
nemohou rozumět. Já věřím, že jim schopný mimooborový
manažer může lidsky rozumět velmi dobře, skvěle je řídit
a zároveň může své zaměstnance odborně respektovat! Podle
mě vždycky záleží především na tom, jak se ty jednotlivé
role v týmu nastaví. Tím, že jsem zdravotník, tak mám jiný
vhled do práce mých zaměstnanců. Možná že bych na ně byla
přísnější, kdybych si tu jejich práci sama nezažila a stále nezažívala. Nevím.

Těch dnů už jsi zvládla
dost, tak proč bys
nezvládla zítřek??
Co tě na té práci opravdu baví?
Mně osobně dává smysl, že díky včasné pomoci dokážete
změnit život lidí k lepšímu. A když jsou spokojení zaměstnanci a dělají svou práci rádi, to je pro mě osobně taky moc
příjemný. Ale jinak si myslím, že když děláte svoji práci dobře,
tak je jedno, co děláte. Třeba když vymyslíte tričko, na kterém
není vidět pot, tak to uleví mnoha lidem, které kruhy na triku
stresují. Anebo když dobře prodáváte vysavače nebo cokoliv
jiného. Je to stejný – pomáháte lidem kvalitní službou. My
máme takové štěstí, že ta naše práce nabízí službu, která je
velmi citlivá a potřebná. My máme jen to štěstí, že pracujeme
s lidskými životy.

Do teď to zvládala, tak to zvládne i pak. Takže: Těch dnů už jsi
zvládla dost, tak proč bys nezvládla zítřek?? Důležité je nekoukat se moc dopředu. Člověk si pak v hlavě vytváří problémy,
které neexistují a které vůbec nemusí přijít. Mě osobně tyhle
složitosti naučily žít tady a teď. Ta moje tehdejší kapacita
mi umožňovala řešit jenom tady a teď, každý den zvlášť, ty
nebližší věci. Nemít tam velké strachy o budoucnost. Bojovala
jsem s obrovskými strachy, nesebevědomím, ale vždycky jsem
se soustředila na tu jednu jedinou věc před sebou. A když
jsem ji zvládla, tak se mi sebevědomí zase trošku posílilo
a mohla jsem jít dál… k další věci, k dalšímu dni.
Koukáš se teď už víc dopředu?
Trochu ano, protože si uvědomuju, že ta moje životní etapa
začíná přinášet různé nároky a všelijaká omezení. Mým
hlavním snem je prožívat život smysluplně, hezky, každý den.
Možná díky tomu, že každý den pracuju se smrtí, tak si uvědomuju, že nevím, kolik času mi zbývá. Proto mě to nakonec
stejně zase vrací do toho tady a teď. Teď tu jsme, teď tu žijeme
a je to krásný… anebo je to těžký, ale je to těžký zvladatelně.
(usmívá se)

Podívejte se na:
www.ruah-ops.cz

Pracujete s lidskými životy, říkáš. Aby ta práce byla skutečně kvalitní, je podle tebe potřeba, aby kvalitní péči dostávali i ti pečující – tedy zdravotníci, pečovatelé?
Myslím si, že to má velkou souvislost. Když se se zdravotníky
a pečovateli zachází líp, projeví se to přímo v péči. Těžko
budeš hodná na lidi, když na tebe řve šéf a tvoje sebevědomí
běhá po kanálech. Těžko budeš schopná předat důstojnost
klientovi, když ji sama necítíš v sobě.
Takže kdyby lidé z pomáhacích profesí k sobě cítili důstojnost a respekt, tak by byl ráj na zemi?
Kdybychom my všichni k sobě cítili respekt, důstojnost a měli
se rádi, tak by byl ráj na zemi. (smějeme se)
Ty už toto k sobě cítíš?
To je celoživotní škola. Určitě jsem jinde než ve 20 letech, svůj
život prožívám víc vědomě. Ale jsou situace, kdy se znovu
bahním… a dělá mi to dobře. (smějeme se)
Co bys poradila mamince, která třeba teď má ty tři malé
děti, zažívá nelehkou finanční situaci a je na to všechno
sama?
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Podzimní barevná krupota
Červená, zelená, žlutá – to jsou barvy podzimu… Máme
pro vás doslova podzimní tip! J Vybarvěme si podobně
i zdravá krupota!
Červená vytvoříme z řepy, zelená zase ze špenátu a žlutá
budou z dýně. Barvu dodají antioxidanty, které jsou v zelenině obsaženy. Červený betanin, žlutý karotenoid a zelený
chlorofyl. Antioxidanty mají významné pozitivní účinky
na naše zdraví. Zelenina tak spolu s kroupami vykouzlí
velmi příjemné a imunitu podporující jídlo, které nás prohřeje, zasytí a dobře připraví na zimu.
Nabízíme vám recept žlutý. Další nápady na krupota naleznete na webu probio.cz v sekci recepty.

Text a foto:
www.probio.cz

Dýňový bulgur
s quinoou

Suroviny na 2 porce: 80 g BIO pšeničného bulguru PROBIO, 60 g BIO quinoy PROBIO, 300 g dýně Hokkaidó, olej
olivový BIOLINIE, sůl, čerstvě mletý pepř, 50 g kokosového krému ISOLA, ½ lžičky římského kmínu, mleté chilli
Postup: Bulgur a quinou uvařte zvlášť. Dýni nakrájejte
na menší kusy a v míse promíchejte se lžící oleje, osolte
a opepřete. Rozprostřete dýni na plech vyložený pečicím
papírem a vložte do trouby vyhřáté na cca 170 °C. Pečte
doměkka. Dýni s kokosovým mlékem, římským kmínem
a trochou chilli rozmixujte najemno. Pyré smíchejte
s bulgurem a quinoou. Na talíři ozdobte například semínky, klíčky a jedlými květy.

Tyto
ingredience
se vám budou
skvěle hodit.
Všechny jsou
samozřejmě bio.
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Ani tričko nazmar
aneb slow fashion v praxi
Taky občas vzdycháte nad hromadou oblečení, které je z nějakého důvodu nenositelné,
a přitom vlastně pořád docela hezké? Vyhodit
je vám ho líto, ale ve skříni potřebujete místo
pro nové kousky. Jak ušetřit peněženku, přírodu a ještě se u toho bavit? Mám pro vás pár
osvědčených tipů. :)
Tuším, že to znáte – oblíbené tričko se po několika vypráních
srazilo tak, že v něm vypadáte jako medvídek Pú, tuhle se
objevila díra na rukávu, jinde prodřený loket a na tu skvrnu
od borůvek už nestačí ani všechny pračky světa. Co s tím?
Nějaké to tričko se ještě bude hodit na doma, na práci na zahradě, nebo až jednou budete malovat, ale ruku na srdce,
neskončí většina těch lehce devalvovaných kousků nakonec
v kontejneru s oblečením?

Text a foto:
Šárka Štěpánková

Přiznávám, že takhle jsem to běžně dělávala já. Nabídka
v obchodech chrlila celou záplavu novinek a nebyl důvod,
proč toho nevyužít. Dokud jsem nezačala trochu přemýšlet.
Přemýšlet o tom, jak se oblečení vyrábí, v jakých podmínkách
kdesi v Asii pracují dělníci v textilním průmyslu a jaký smysl
má celá ta mašinérie, která mě nutí kupovat levné a nekvalitní oblečení s rychlou dobou spotřeby, jejímž jediným cílem
je prodávat mi toho stále víc a víc.

I oblečení si zaslouží úctu

Nedávno se mi vybavila pasáž z Babičky. Té od Boženy Němcové. Vzpomněla jsem si, jak z truhly vytahuje jeden kousek
šatstva po druhém a ukazuje dětem, že je stále zachovalé
a pěkné. Jasně, materiály byly tehdy asi kvalitnější, ale především byl o něco kvalitnější vztah lidí k oblečení. Opatrně
se čistilo, a když byla potřeba, tak se spravovalo, upravovalo
a přešívalo. Moje babička mě už jako malou učila štupovat
ponožky a mamka schovávala každou krajku,
knoflík nebo odstřiženou manžetu, protože „co
kdyby se to někdy hodilo“. Asi i mně nakonec trochu té šetrnosti a úcty přešlo do krve, protože já
dnes poctivě přešívám, látám, zdobím, vyšívám
a upravuji. A kromě dobrého pocitu se navíc těším z originálních kousků, které bych v obchodě
hned tak nesehnala. A když vyhazuji, tak s pocitem, že už se to „opravdu hodit nebude“.

Tričko jako nové

Protože triček mám ve skříni opravdu hodně, podělím se s vámi právě o nápady, jak ty své kousky
zachránit nebo třeba jen trochu vylepšit. Budete
potřebovat alespoň základní znalost šití na stroji.
Stačit vám bude úplně obyčejný, žádný overlock
není třeba. K tomu jehlu, nitě a všechny krajky,
lemovky, knoflíky a nášivky, které doma najdete.
A pak už jen trička nebo alespoň jejich zachovalé
části. A můžeme se do toho pustit!

CO JE SLOW FASHION
Slow fashion neboli pomalá móda je uvědomělý a šetrný přístup k výrobě módního
zboží a jeho spotřebě. Na rozdíl od nadbytečného konzumu oděvních řetězců klade důraz
na kvalitu a preferuje zhotovování oděvů lokálními výrobci. Tím, že budeme nakupovat
méně, ale kvalitněji, si postupně vybudujeme
ke svému oblečení daleko lepší vztah, a pokud se o svůj šatník budeme řádně starat,
vydrží nám mnohem déle. Oblečení není
nutné vyhodit při prvním poškození, stačí ho
opravit, přešít nebo třeba vyměnit a určitě
z něho budeme mít větší a delší radost.
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Roztřepené nebo děravé lemy nahraďte novými. Nebojte se použít úplet
s jiným vzorem, stačí vybrat podobné
barvy. Hezky bude vypadat, když stejnou látkou olemujete i výstřih.

Pro všívání celého nového rukávu budete potřebovat trochu víc zručnosti,
ale když najdete rukáv stejné velikosti
a podobné barvy, výsledkem bude
opravdu originální kousek.

Roztřepené nebo děravé rukávy
ustřihněte a použijte jako nový lem
na prodloužení trička, které už bylo
příliš krátké. Rázem máte v šatníku
nový model.

Nebojte se kombinovat zdánlivě
nekombinovatelné vzory. Ustřižené
zbytky rukávů z jednoho trika použijte
jako vsadky do lemu jiného, barevně
podobného, a originální triko je
na světě.

Dobře vypadá kombinace barevného
a jednobarevného vzoru. Triko se tím
prodlouží a výsledek bude navíc působit jako vrstvené oblečení.

Rádi vrstvíte oblečení? Zkuste malý trik
– vezměte zbylé rukávy a spodní lem
trička s kontrastním vzorem a přišijte je
k jinému tak, aby jejich spodní okraje zůstaly volné. Efekt vrstvení bude dokonalý.

Krátké tričko jednoduše prodloužíte zbytkem látky podobné barvy. Obyčejné jednobarevné triko můžete navíc
ozvláštnit třeba výšivkou z korálků. Zabere vám to sice
trochu času, ale za tu námahu to rozhodně stojí.
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Tričko nemusí být jen příliš krátké, ale také moc dlouhé. Nebojte se ho zkrátit a ustřižený spodek pak přišít třeba k triku
s výrazně odlišným vzorem. Oblíbená černobílá varianta je
nesmrtelná.

Máte doma starý krajkový přehoz
po babičce? Zkuste s jeho pomocí
vytvořit z fádního bílého trika romantický klenot. Stačí přišít nový lem, přidat krajku a zbylé kytičky naaplikovat
na horní část předního dílu.

Prodřené lokty jednoduše ustřihněte,
rukávy zkraťte a lemy nastavte stejnou
látkou jako spodek trika. Pokud zvolíte
podobnou barvu, nikdo nepozná, že
jste vlastně sešili dvě různá trička.

Kombinovat můžete tón v tónu, nebo
zvolit naopak kontrastní barvu. V případě, že se nový spodní lem barevně
opakuje třeba na výšivce trička, nikoho nenapadne, že původní varianta
byla jednobarevná.

Nezapomínejte ani na obyčejné nažehlovačky. Mohou efektně zamaskovat
neodstranitelné skvrny. Místo abyste
tričko vyhodili, budete mít luxusní
kousek jako z drahého butiku.

Máte na svém oblíbeném tričku skvrnu od ovoce? Vezměte
knoflíky a našijte je na skvrnu i kolem ní. Výsledný obrazec fleky zakryje, a ještě vám budou závidět, jak originální
tričko máte.

Roztřepené nebo roztrhané rukávy
ustřihněte a nahraďte jinými. A pokud
se vám nelíbí viditelný šev, zamaskujte
ho například lemovkou. Může být
ve stejné barvě, nebo naopak výrazně
kontrastní.

Díru na rukávu můžete buď ustřihnout a rukávy zkrátit, nebo ji zkuste
zamaskovat třeba krajkou. Může být
libovolně široká, v barvě trička i kontrastní.

Krajku našijte na rukáv i na spodní lem. Z obyčejného
trička bude hned slavnostní kousek, ve kterém můžete vyrazit třeba do divadla.
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Text: Kamila Reindlová
Foto: archiv Kamily Reindlové

Nic jsem
neuměla…
Nic jsem neuměla, v ničem nevyčnívala.
Pořád jsem se snažila být „dobrá“, tak jak by
si přáli ostatní, a už během střední školy jsem
se smířila s tím, že nikdy nebudu nijak neobyčejná. Jen další duše, co žije průměrný život,
platí nájem, účty, občas vyjede na dovolenou,
a tak se protlouká životem a snad někdy založí
rodinu. Děti, nákupy, pleny, domácí úkoly, no
k zešílení. Ale před pár lety bych vám řekla, že
mi tato vize budoucího života přijde normální
a že to tak má být…
Děkuju, ale takhle ne. Teď už to vím.
„Ty jsi vždycky psala?“ „Ne.“
„Ve škole tě bavily slohy?“ „Ne.“
„Ale tak aspoň jsi v nich vynikala nad ostatními, ne?“ „Zaručeně ne!“
Ségra mi ve 4. třídě roztrhala vypravování o Srnce s krásnýma
nohama a mám pocit, že to nebyl nejlepší start do spisovatelského světa.
Když tak zpětně přemýšlím, přijde mi, že moje kreativita a vůbec snaha o něco byla pohřbena někde hluboko uvnitř. Jenže
pravdou zůstává, že ač se někdy snažíme sebevíc, vesmír nás
dostane do situací, míst, kde poznáváme různé lidi. A to se
přesně stalo mně.
Zamilovala jsem se do člověka, který tvoří od rána, co otevře oči, a nepřestává ani ve snech. Člověka, který neustále
dostává nápady a vjemy a chce je zhmotňovat. Obdiv. Jediné
slovo, co mě napadá. Záviděla jsem, že někdo má takové štěstí
a živí se svým talentem, a navíc ho to baví. Jakou má ale
někdo kliku! To jsem ještě netušila, že tvořivou část sebe sama
máme v sobě každý – otázkou jen zůstává, zda ji objevíme,
nebo ne.
Pamatuju si dodneška na ten stěžejní moment, a musím se
nad těmi řádky teď usmívat. Stačí, abyste někoho potkali,
na pár minut, jen tak mimochodem, a i takový jedinec vás
zasáhne. A přesně tak nevinně se datují mé začátky. Otázka:
„Proč vlastně nepíšete, Kamilo?“
„Proč? No, protože to prostě neumím.“
„Jste si tím opravdu jistá?“
A bylo vymalováno. Červ mi hlodal v hlavě pekelnou chvíli,
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kdy mi mysl hlásila, ať neblbnu a držím se radši pěkně svých
dobře známých zajetých kolejí, nač vybočovat, nebo snad
dokonce něco zkoušet. Jenže problém byl ten, že jsem strašně
zvědavá… a pak to přišlo.
První známky příběhu, co se mi vytvořily v hlavě, byly
naprosto neškodné. Pracovně jsem odjela na Slovensko, kde
jsem vypomáhala na jedné konferenci. Byla zrovna pauza
mezi jednotlivými vstupy pro zúčastněné a já měla chvíli pro
sebe. Když i teď zavřu oči, tak přesně vidím své pohyby. Sundala jsem si nepohodlnou obuv, užívala si měkkého koberce,
sedla si na zem, vedle sebe hrnek s kávou a talířek se sýrovým toastem. Stesk po příteli. Emoce, která se urodila uvnitř
na hrudi a drala se ven, mi nejen vháněla slzy do očí, ale i pohyb do prstů. Vytáhla jsem telefon z kapsy, usrkla našlehanou
pěnu z cappuccina a psala.
Správně bych nyní měla poznačit pár teček, protože příběh
stále pokračuje. Píšu, jak to jen jde. Rozevřela jsem naprosto
neuvěřitelnou studnu čehosi, ze které čerpám. Miluju tvoření,
fantazii, příběhy, které moje mysl dokáže vykreslit, a ještě víc
na tom všem miluju, že každý z nás přečtené řádky vidí jinak.
Sto lidí, sto příběhů, a přece jen je každý naprosto odlišný.
Dostali jsme do vínku neuvěřitelnou moc, sílu mysli. Já ji využívám k tvoření příběhů a postav, které vidím, nejenom když
píšu, ale i když zavřu oči nebo jen třeba když jedu v tramvaji.
Žiju tím a strašně mě to baví.
Proto, ať si říká kdo chce co chce, můžeme dělat cokoliv, co
nás dělá šťastnými. Neznamená, že když teď nejste spokojeni,
protože nemůžete 100% živit milující činnost, nemá to cenu.
Nezoufejte. Čas je cesta a cesta je čas. Taky chodím normálně
do práce a psaní mám zatím jen jako koníček. Ale nevzdám
se a nevzdávám ani tu neodmyslitelně důležitou vůli, kterou
v sobě stále držím.
Obklopte se lidmi, kteří lahodí vašemu srdci. Tvořte na papír,
do počítače, ráno, večer, klidně v noci. Když vás to baví,
všechno ostatní přestává mít smysl, protože vaše já v tu chvíli
jásá.
Tak jásejte, pokud to jde, co nejvíce a neztrácejte víru v sebe
a v tvoření čehokoli, díky čemuž se znovu cítíte naživu.
Tak to dělám já a vím… prostě vím.

Stáhněte si
dárkový poukaz
na eshop.pravydomaci.cz

Snílek
Jana Budaře

Dárkový
poukaz
na roční předplatné
Pravého domácího
časopisu

Na eshopu můžete objednat i Otvíráky

88 stran nadčasových zamyšlení Petry Kruntorádové

Jak poslední včela podzimu
Jak první racek v přístavu
Jak zima o rok zdržená
Jak vrásky v přímém přenosu
Tak i okamžik, kdy se směješ
měl by být vytesán do všech
diamantů světa.
Další texty z blogu Jana Budaře SNÍLEK
najdete na: www.janbudar.cz
Text a grafika: Jan Budař
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Za slova

s Jiřím Charvátem

jiricharvat.cz

Celý vesmír se spojí
Když si něco opravdu přeješ

Nikdy nechoďte na Facebook. Já byl na Facebooku. Vyskočila na mě hvězdná mlhovina
ve tvaru hříbátka. A přes to citát: „Když si něco
opravdu přeješ, celý vesmír se spojí, aby ti to splnil.“ –Paulo Coelho
Tak na to koukám. V garsonce. Ve slipech. Od hořčice. Uprostřed pandemie. Se zarostlým nehtem
na palci u nohy. A říkám si: Ty bláho. Nejlepší
fyzici se snaží přijít na to, co to vesmír vůbec
proboha je. Ale Paulo je předběhl. Je to kouzelný
strojek na plnění přání. Něco si přej. A celý vesmír
se spojí.
A moje ezo kamarádka – když se jí jednou za rok
něco povede – mi tímhle citátem pokaždé mává
do ksichtu: „Celý vesmír. Celý vesmír.“
A já jí říkám: „Hele, takhle to nefunguje. Já jsem
si třeba přál, aby mi nepadaly vlasy. A to se nesplnilo.“
„Protože sis to nepřál opravdu.“
(prázdný pohled) „A jak jsem si to přál? Jenom
jako?“
„Přál sis to blbě. Nesmíš na tom lpět. Musíš si to
jenom zapřát a pak to pustit. Musí ti to bejt tak
trochu jedno.“
„Počkej. Takže když je mi něco tak trochu jedno…
tak celý vesmír se spojí, aby se to stalo.“
„Přesně tak.“
Takže tady máte návod… na vesmír. Takhle jednoduchý to je.

Kam vesmír nemůže

Já osobně mám z vesmíru dost nahnáno. Nevím,
jestli jste si všimli, ale vesmír udělal některý fakt
hrozný věci. Tak jsem si řekl, že si koupím do bytu
vnější žaluzie. Aby na mě vesmír nemohl.
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Tak jdu na Google, napíšu vnější. Nemám čas,
takže Zkusit štěstí.
Vyskočily na mě vnější hemeroidy.
Od té doby se bojím zkoušet štěstí.

Superschopnost

Moje holka se mě nedávno ptala: „Kdybys mohl
mít nějakou superschopnost, co by to bylo? Chtěl
bys umět lítat? Nebo bejt neviditelnej?“
Já jsem nad tím hodně přemýšlel. A došlo mi,
že já bych chtěl… umět… umřít. Abych si mohl
odpočinout.
Na měsíc bych umřel. V únoru třeba. To je stejně
všude bláto.
A potom až by… Až by…
Až…
Nebo vlastně… možná by mi stačilo i… normálně
umřít.
Což je super, protože tuhle schopnost už mám. Vy
taky. Zatím jsme ji teda nevyužili. Ale nechávám
si ji v záloze. Myslím, že jednou se to bude hodně
hodit.

Segway

Ale jako úplně první by podle mě měli umřít lidi,
co jezdí na segwayi.
Segway je invalidní vozík pro lidi, co nejsou invalidní. Je to vozík pro lidi, kteří se rozhodli přestat
chodit.
„Co bych tak moh‘ od Novýho roku omezit? Cigarety, cukr, alkohol? Ne. Chůzi! Přestanu chodit!
Skvělej nápad. Když to půjde dobře, příští rok bych
se moh‘ hecnout a přestat hejbat rukama.“
Vynálezce segwaye sjel ze skály – na segwayi
– a zabil se. To je mi na něm sympatický. Tahle
mimořádná úroveň sebereflexe.

Kresba: Katka Čápová

Milá Ali,
často narážím na to, že je velmi nutné
najít a objevit své životní poslání.
Proč jsem tady a co mám světu dát.
Jenomže já nemůžu pořád na nic
přijít. Nemůžu své poslání objevit,
i když se poctivě snažím, prostřednictvím všech možných technik a rad.
Je možné, že žádné poslání nemám?
Nebo k němu jen nemůžu najít ten
správný klíč? Děkuji za odpověď,
Katka S., Znojmo.

…

Milá Katko,
děkuji ti za důvěru v takovéto otázce. Nejsem vědma, nemám
žádné jasnovidné schopnosti, abych viděla do tvého života,
a tak se s tebou mohu podělit jen o svoji vlastní zkušenost.
Možná v ní najdeš inspiraci i pro sebe.
Když jsem se pustila na cestu sebeobjevování a seberozvoje,
velmi jsem se snažila najít i své poslání. Přesně jak to popisuješ ty. Několikrát jsem měla pocit: „No hurá, jasně, to je ono!!!“
A stávalo se to tehdy, když jsem objevila něco, co mě bavilo,
a navíc to mělo i rozměr jasné potřebnosti pro druhé.
Nejsem člověk, který by měl jasno od mládí. Spíše naopak.
Celý můj život mě pravidelně navštěvuje značné nejasno,
takže mé „hurá“ vždy dříve či později pohaslo. Zase jsem se
ocitla v rozpoložení outsidera, který neví, co se sebou, a je
navíc naprosto neschopný to objevit a držet se toho.
Samozřejmě jsem to nikdy nikomu nepřiznala. Co by si o mně
pomysleli?! Hlavně když už mi nebylo ani patnáct, ani dvacet,
ani čtyřicet, a dokonce ani padesát? Jak bych vysvětlovala,
že pořád tápu? Že nevím, proč tu jsem? Že nevím, co mám
druhým předat? Jak být pro svět důležitá? Jak opodstatnit to,
že jsem se narodila a dýchám vzduch této země? A navíc, co
když úplně promarním celý svůj život?
Toto hořké tajemství ve mně stále zůstávalo a dobře ukryté
i příznačně uvnitř hnilo. Přiživovali jej nevědomky i moji
úspěšní přátelé. Všichni ti, kteří na mě působili jako schopní,
nasměrovaní jedinci, již mají ve svém poslání jasno a jsou
uznáváni druhými jakožto velice přínosné a zářící bytosti.
Hlavně aby mě neobjevili!!!
Byla to má skličující tajná noční můra. Až…
… až do chvíle, než se nade mnou smilovala nebesa a, jak ráda
s oblibou říkám, „vylila na mě kýbl Boží milosti“. Kýbl Boží
milosti se projevuje tak, že vám z čista jasna něco docvakne!
Ono docvaknutí je neoddiskutovatelné, stálé a vy moc dobře
víte, že na něm nemáte žádnou osobní zásluhu. Dostali jste
ho jako takový dárek shůry. Tato konkrétní Boží sprcha mi
vnukla nečekané otázky:
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Text: Iva Aliana Bendová
www.myslenkologie.cz
Kresba: Petr Menčík
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Co když je mé poslání přesně to, co žiju? Ta nejistota, nenasměrovanost, před druhými mnou tolik utajovaná obyčejnost,
průměrnost a všednost?
Co když každý okamžik, přesně tak, jak se v mém životě vyskytne, je mé poslání?
Co když to, že nevím, je stejně důležité jako to, když vím?
Co když všednost je stejně důležitá jako výjimečnost?
Co když mytí nádobí je stejně důležité jako operace kyčle?
Co když ono poslání nikdy nehledalo moje srdce, ale bylo důležité jen pro mé ego? Protože: „Co bych byla bez poslání?“
Znělo to zvláštně, ale nedokázala jsem si odpovědět jinak
než: „Ano! Tak to je!“ Řekla bych, že i má odpověď byla řízena
obsahem Božího kýblu. Jinak si to nedokážu vysvětlit po tolika letech úmorného pachtění se za objevením mého poslání
a vlastní důležitosti. Revolučnost nečekaného rozbřesku mě
zaskočila.
Chvíli trvalo, než jsem to celé ve svém vzpurném mozku pochroupala. Ale pak jsem postupně začala cítit úlevu. Už jsem
se totiž nemusela mořit s obhajobou sebe sama. Přestala jsem
se bát, že „něco prošvihávám“, že jsem neschopná a že mrhám
svým životem. Možná jsem jím mrhala daleko více předtím.
Ale ne, ani to není pravda, protože bez toho všeho bych si to
teď tak jasně neuvědomovala. :-) Až teď mi došlo, jaká stísněnost a hluboký stres byly ve mně dlouhá léta rozprostřeny,
jaké sebeobviňování jelo podprahově v mé hlavě… a já si
na to všechno zvykla.
Nadechla jsem se a vyšla na úplně novou cestu. Učím se
obyčejně žít, nic nehledat a spíš si všímat toho, co mám. Nehodnotit se, nechtít si všechno zasloužit, netoužit po tom být
dobrá a hlavně důležitá!
Jen být. (A musím přiznat, že někdy si říkám, že je to setsakra
těžké poslání. J)
Milá Katko, schovej deštník, nastav hlavu a nech se nebesy
pořádně polejt. Je osvěžující pochopit, že přesně to, co právě
děláš, kde jsi, jak vnímáš, je tvé poslání, je tvůj život, je tvůj
smysl. I kdyby to z obecného pohledu nevypadalo nijak důležitě.
Mějte se krásně, přeji vám všem dobrý čas.
Vaše Ali
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Pozn. Dana, spoluzakladatele PDČ: V tomto roce
prožívám docela silně něco podobného, co napsala
Katka, takže jí děkuju za dotaz. U mě se k tomu přidávají silné pocity nejistoty a strachu, a to hlavně
v průběhu nocí, nezřídka probdělých. Přinesl mi
to tento rok a já vím, že tím musím projít. Děkuju
Ali za její inspirativní pohled a přeji vám všem,
kteří to máte podobně, hodně sil, trpělivosti a víry.
Nejste sami.

Falešná Pařížanka

O životě v hlavním městě módy navzdory vlastním hodnotám

Text a kresba:
Kamila Boudová

Nejkrásnější z životů
V Paříži je pořád co objevovat, koho poznávat, co se učit, čím
se inspirovat. Není to taková divočina jako Šanghaj, není to
taková pohoda jako Čelákovice. Oproti Londýnu je tu lepší
kvalita jídla a kultura stravování. A oproti Beninu je tu pro bílé
ženy mnohem větší svoboda a bezpečí pohybovat se v ulicích
kolem druhé ranní na cestě ze salsa večírku. Paříž je prostě
skvělá. A ačkoliv doma je tam, kde je laptop, Paříž je pro mě aktuálně skvělej přístav. Ráda zde kotvím, ráda odsud vyplouvám
a ráda se sem vracím.
Přijela jsem před deseti lety se snem o práci pro Dior. Přála
jsem si něco dokázat, někdo být. Nabila jsem si ústa snad
stokrát, abych pochopila, že už jsem. Že nemusím předstírat,
že to mám na salámu. Že si můžu jen tak žít. Jen tak následovat špičku svého nosu. Jen tak se procházet ulicemi Paříže
mezi zkrachovalými restauracemi a novými hipsterskými
kavárnami. Jen tak dělat, co mě baví. Sedět a psát, učit nebo
podnikat. S dcerou péct sušenky, přesazovat truhlíky za okny
a víkendy trávit na farmě. Už vím, že život není honba za štěstím, ale prosté vyjádření radosti z toho, že jsem. Asi to není
osvícení, jen pocit svobody. Svobody poslat do prdele všechny
a všechno, co neslouží mému životu, a nechat si v mé hlavě
a v mém srdci jen opravdové poklady. Lidi, názory a přesvědčení o sobě, která podporují můj život. Mě takovou, jaká jsem.
A tak jsem konečně sama sebou (o trochu víc než včera, protože tohle je asi cesta na celý život) a říkám a žiju, v co věřím.
Zrovna v Paříži, která je oproti ostatním metropolím dost konzervativní a z davu tu vybočuje jen společenská spodina. Jenže
pokud chceme na tomto světě a v tomto módním průmyslu
něco změnit – a to je tedy nejvyšší čas – někdo to bude muset
říct nahlas. Někdo bude muset ukázat vizi módního průmyslu,
který dává smysl. A protože v tomhle konzervativním městě
plném konzervativních lidí se k tomu zatím nikdo nepřihlásil,
tak já to beru na sebe. Je čas začít mluvit a psát o tom, jak vytvořit módní průmysl, který by dával smysl všem. Je čas naučit
lidi přestat nakupovat a začít vědomě investovat. Do sebe,
do svého šatníku a naší společné budoucnosti. Přijmout tohle
jako mou životní misi objasňuje, proč jsem se před deseti lety
odstěhovala do Paříže. Objasňuje to můj sen něco dokázat
v módním průmyslu. Naplňuje mě to životem. Dává mi to
smysl. Protože kde jinde tvořit tuhle vizi než v hlavním městě
módy?
A tak se Falešná Pařížanka pouští do nové životní mise módní
vizionářky, přátelé. Vstupuje na mezinárodní trh, aby naučila
lidi, jak přestat nakupovat. Au revoir, mí drazí čtenáři. A pamatujte si: Jaký si to uděláš, takový to máš. Všichni si můžeme
vytvořit ten nejkrásnější z životů.
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Stačí, když se krávě
podíváš do očí
Co propojuje každou plzeňskou restauraci Švejk – třeba i tu na pražském
Václaváku – s krávami pasoucími se na jižním úpatí Brd? Osoba Radovana
Sochora staršího, který kdysi založil úspěšnou restaurační franšízu a dnes
se věnuje ekologickému chovu dobytka.
„Holky, holkýýý!“ volá u ohradníku muž, se kterým jsme se
na rozlehlé pastviny dohoupali a doskákali jeho džípem
po polních cestách. Zahvízdá a znovu zavolá, po chvíli se ozve
první nesmělé zabučení, pak další a další. Krávy zbystřily, přicházejí, zesilují hlasy, až se rozezní hustá vokální záležitost.
„Je to evropské plemeno Aberdeen Angus původem ze Skotska a hodí se sem do kraje, který už je drsnější. Nacházíme se
na nejjižnějším hřebeni Brd, nějakých 650 metrů nad mořem,“
vypráví muž nenápadného venkovského vzezření, který je
úspěšným podnikatelem. „Začínal jsem s restauracemi jako
mladý kluk, dneska je mi už skoro šedesát,“ směje se a hladí
jednu z krav po čele.
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Nejdřív restaurace, krávy až pak

Text a foto:
Jan David

V Železném Újezdu se vyloupnul až po vysoké škole díky
budoucí manželce, jejíž rodina měla chatu v blízkých v lesích.
„Oblíbili jsme si to tady a už jsme tu pětatřicet let,“ vypráví
a vzpomíná na své začátky. Tehdy po Provozně-ekonomické
fakultě Vysoké školy zemědělské, dnešní České zemědělské
univerzity, začal pracovat v místním družstvu. Rychle ale
zamířil do oblasti financí, dělal zástupce ředitele finančního
úřadu, pak náměstka ředitele Agrobanky. „Vždy jsem ale
věděl, že nechci dělat úředníka, takže jsem začal podnikat,“
zmiňuje.

Nejprve zvažoval ekonomické poradenství pro Holandsko.
„Život je ale o tom, kdy se s kým potkáš. A taky o nějakém
vnuknutí. Začal jsem prostě dělat v oboru restaurací díky bratranci své ženy, který dělal obchodního ředitele Plzeňského
Prazdroje,“ vypráví muž v bílém nátělníku, který založil
úspěšnou franchisingovou síť Švejk Restaurant a jeden čas byl
i viceprezidentem České asociace franchisingu. „Svou dobou
to byl největší český řetězec, který měl i kolem padesáti restaurací. Dnes jich má ke třem desítkám. Za těch pětatřicet let
je úmrtnost v případě malého podnikání velká,“ podotýká.

Nejen byznys, hlavně radost

S chovem dobytka začal před dvanácti lety. „Byla to v podstatě
moje záchrana. Včera jsme se zrovna bavili tom, že když si
chce člověk odpočinout, tak musí přidat. Já jsem si přidal zemědělství, a to mi opravdu přidalo sílu. Kontaktem s přírodou,
se zvířaty. Stačí, když se krávě podíváš do očí, a máš to,“ tvrdí.
Krávy jsou podle něj inteligentní zvířata a hodně si pamatují.
„Mají svoje návyky, ale hlavně ještě instinkty, které už jsme
my lidé ztratili. Oproti běžné krávě chované v boxu má každá
naše kráva daleko vyšší stupeň svobody. Může se chovat přirozeně, protože žije v prostoru, kde ji nikdo zbytečně neotra-

Sochorův statek

vuje,“ říká a ukazuje směrem k lesíku, tam se skrývá komorní
hájek pro březí krávy, kde mají klid.
Farma Sochorův dvůr funguje v ekologickém módu, částečně
leží v území chráněné krajinné oblasti Brdy, takže hospodaří
ještě šetrněji. Kvůli různým vzácným rostlinám či chřástalům
mají dohodnuté přesné termíny sečí, spásání či hnojení.
„Žijeme tady ekologicky a v souladu s přírodou. Já to tak chci,
vnímám, že to je cesta. Půda je prostor pod našima nohama,
po kterém šlapeme, proč bysme si ho měli ničit? A když se
podíváme na to, co se děje v globálním zemědělství, tak my si
opravdu ničíme půdu. Obrovská část půdy v Česku je zničená,
nemá vrchní humózní vrstvu a živou složku. Kdybyste si
tam chtěli vykopnout žížalu, abyste mohli jít na ryby, tak ji
nenajdete. Není tam. U mě žížaly jsou. Krmím je hnojem. Mám
hlubokou podestýlku, klasický slamnatý hnůj, nechávám ho
uležet a pak ho rozmetám po loukách i do orné půdy,“ dodává
Radovan Sochor starší.

Radovan starší a mladší

Proč je přidané slovo
„starší“? Aby se nepletl
se svým stejnojmenným synem, který mu
pomáhá v rodinném
podnikání a v blízkém
Nepomuku provozuje
farmářský minipivovar.
„Odhaduju, že lidí
v mém věku, kteří v životě něco vybudovali
a nemají firmu komu
předat, je tak polovina. V tomto mám štěstí, protože mám
syna Radovana a mladšího Ondru. Uvidíme, jestli budou
pracovat společně. Snad to štěstí bude a ideálně, kdyby naše
práce měla i další pokračování,“ zamýšlí se a dodává: „Až teď
si uvědomuju, co bylo nejstrašnější na době komunismu, kdy
přišli soudruzi a sebrali lidem všechno, co jejich rodiny po generace budovaly. Přerušili řetězce úplně všeho, včetně vztahu
k půdě. Dodneška se sedlácký stav nepodařilo obnovit, i když
spousta lidí dnes tuto možnost vítá jako návrat k přírodě
i za cenu toho, že to není tak výnosný byznys jako to, co dělali
do té doby.“

Na farmě v Železném Újezdu na jižním okraji Brd chová
rodina Sochorů hovězí plemeno Aberdeen Angus Red,
Galloway a Highland. Dobytek má celoroční neomezený
pohyb po pastvinách a loukách.
V zimním období je dobytek shromážděn u krmeliště
s dvěma stájemi vystlanými slámou. Rozmnožování se
odehrává pouze přirozenou formou. Chov podle majitele
splňuje kritéria ekologického zemědělství.
Zvířata, především volky, poráží ve věku do dvou let
na blízkých jatkách, ze kterých odebírají maso ve čtvrtích a nechávají ho zrát formou suchého zrání 10 až
14 dnů. Následně ho bourají a balí do vakua, ve kterém
maso dozrává formou mokrého zrání. To pak dodávají
restauracím i domácnostem v Plzeňském kraji.
Rodina také provozuje mimo jiné stylový farmářský
minipivovar s pivním hotelem v blízkém Nepomuku pod
trefným názvem Zlatá kráva.
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Permakultura v ojedinělém Permacomixu
aneb Všechno, co jste kdy chtěli vědět o permakultuře, ale báli se to vyzkoušet!
gického Lutychu uvažují, zda a jak
dokážou nabytými vědomostmi
a zkušenostmi obohatit svůj běžný
městský život.

Jak žít v souladu s přírodou v dnešní uspěchané době, kdy se čím dál víc z nás stěhuje
do měst? Chceme-li se chovat zodpovědně
k planetě i jejím obyvatelům, znamená to
automaticky spoustu odpírání, a přitom díru
v peněžence? Chceme-li mít čisté svědomí,
musíme se vzdát pohodlí a překopat
svůj dosavadní život?

Ideologické směřování příběhu je
jasné a nadšení hrdinů může zprvu
působit až naivně. Během svého
putování se však potýkají i s úskalími permakulturního života a pochybnosti si nenechávají pro sebe:
Pokud chci jíst ekologicky, lokálně
a nekupovat tuny plastových obalů,
musím se přestěhovat na farmu
nebo platit majlant? Pokud opustím
lukrativní zaměstnání, ve kterém
nejsem šťastná, co tomu řekne
rodina? Můžu si takovou změnu
vůbec dovolit? Přemýšlejí, co a jak
na svém životě změnit (ať už radikálně, či v maličkostech), aby jim
dával smysl. A díky nim se můžeme
permakulturou inspirovat i my.
Autorská dvojice scenáristů, která si říká Guizou, velmi
zdařile propojuje didaktický materiál plný konkrétních rad
a principů s napínavým, autentickým příběhem mladých lidí,
kteří se snaží najít ekologičtější, spravedlivější a harmoničtější způsob života v současném světě. To vše v nápaditém
grafickém provedení Cécile Barnéoud, které usnadňuje porozumění a komiksu dodává na poutavosti.

Tyto a spoustu dalších otázek ohledně udržitelného životního stylu si pokládají i hrdinové,
jejichž příběh vypráví Permacomix: pár belgických třicátníků, Izia a Gaëtan. Když Gaëtan
vyhoří v práci pro korporát, Izia dělá první
poslední, aby ho vytáhla z postele. Plamínek
v něm znovu zažehne až vyslechnutí přednášky
o biomimetice, vědním oboru, jenž se snaží
v lidském počínání napodobovat fungování
přírody. Dvojice se vydává na objevnou cestu
a s pomocí permakultury, etické koncepce udržitelného, laskavého přístupu ke všemu živému,
hledá odpovědi i pro ty z nás, kterým pro podobné dobrodružství chybí odvaha, prostředky
či příležitost.
Postupně ve Francii a v Belgii navštěvují seminář o permakultuře, kde se učí jejím principům,
festival obnovitelných zdrojů s „popelnicovou
paní“, alternativní obydlí pohodáře Grégoira
a ekologickou farmu svérázné Jeanette. Seznamují se s pojmy komunitní zahradničení, zero waste,
cirkulární ekonomika, slow fashion, lokální měnový systém,
směnný obchod, komunitou podporované zemědělství či nenásilná komunikace. A pak při návratu domů do východobel40 | Pravý domácí časopis

Text: www.e-garamond.cz
Facebook: @nakladatelstvigaramond
Instagram: @garamond_nakladatelstvi

ODVRÁCENÁ
STRANA praní
Myslela jsem si, že o takové banalitě, jakou
je praní prádla, psát nikdy nebudu. Ponor
do historie však vyplavil i fejetony na témata daleko pokleslejší, proti nimž je praní špinavého prádla čistá práce. Navíc práce
pod patronací mého muže, který pere s vášní
a stále, dle mého i kousky čisté jako lilium.
Ale kdo chce prádlo prát, textil vždycky najde. Přesto je tento proces jen bezvýznamnou
předehrou před akcí zvanou VĚŠENÍ. Myslela
jsem si, že na tom nic není, ale manžel dokázal, že jsem břídil. Povýšil tuto činnost
na úroveň rozkošnického rituálu, který má
přesná pravidla. Jsou ovšem natolik sofistikovaná, že se do hry pro jistotu ani nepouštím. Nemyslete si, není to alibismus, občas
něco pověsím, ale pohled na mnou obtěžkaný
sušák je pro manžela příliš trýznivý, než aby
teritorium opustil. Páry ponožek nedávám
vedle sebe, kalhotky visí mezi svetry a jedno
křídlo sušáku je zatíženo víc než druhé. Ano,
nejen praktické, ale i ESTETICKÉ hledisko je
u nás ve hře. A musím přiznat, že i já mám při
pohledu na manželem pojaté umístění prádla
takový hezký teplý pocit, že svět je v pořádku.

Text:
Monika
Valentová

Jenže i do bohulibé činnosti, která na první pohled
prospívá celé rodině, prosakuje ego. Časem mi ve skříni
začne chybět základní oblečení. Marně pátrám po tom,
kde je mé spodní prádlo, tílka, TEN černý svetr, který
se hodí ke všemu, a TY červené šaty, které jsem už půl
roku neviděla. Ano, to je ta chvíle, kdy v obavách přistoupím k prádelnímu koši a vnořím se až na samé jeho
dno. Jsou tam. Kalhotky, šaty, tílka i svetr. Zatímco
bílé, modré a šedé bavlněné svršky (JEHO) permanentně povlávají na balkoně, červené, zelené, kytičkované
a krajkové se postupem času nepozorovaně propadají na dno, aby tam vytvořily kompaktní vrstvu něčeho,
s čím se kontaktovat prostě nechcete. Občas tedy musím
zakročit a pak si tu SVOU paletu vymaluju pěkně excentricky.
A ještě jedna věc narušuje jinak spanilou jízdu hlavy rodiny. Jsou to menstruační kalhotky. Sofistikovaná textilie, která se NESMÍ sušit v bubnové sušičce,
neb se tím zničí. Vzhledem k tomu, že jeden kousek stojí
800 korun a jsme v domácnosti tři ženy ve fertilním
věku, asi si dokážete spočítat, jak fatální důsledky má
případné selhání. Přesto zhruba 2/3 kalhotek už touto devastující procedurou prošly. Ano, je to drahý špás.
A ano, bubnová sušička je další milášek hlavy rodiny.
Skoro se, chudinka, nezastaví. Ale o tom zase jindy.

Kresba:
Martin
Veselovský
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Zadáno pro jiřího Suchého
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Text a kresba:
Jiří Suchý
www.semafor.cz
Doprovodný komentář:
Petra Kruntorádová

Vydáme SE NA TU
CESTU DLOUHOU
Vydáme se na tu cestu dlouhou
Až najdem cíl
Kterej by byl
Tak trochu náš
Za sto let či za hodinku pouhou
Dojdeme tam
Kde kyne nám
Sen kterej znáš
Tam kde je veselo
A jak ze zlatejch cívek
Hudba se odvíjí
A hladí duše dívek
Tam jednou dojdeme
Až půjdem za svou touhou
Možná že hned
Snad za sto let
Kdoví

Poznámka Petry Kruntorádové,
zakladatelky PDČ: „Jsem notorický
neslavič,“ říkává Jiří Suchý pokaždé,
když se mu přiblíží nějaké to jubileum
– jako třeba letos 1. října. Narozeniny
nenarozeniny, on se s nimi nezdržuje a dál píše
divadelní hry, skládá hudbu, kreslí, režíruje, hraje
– prostě tvoří. Ke svému věku se obvykle vyjadřuje
s nadhledem a humorem jemu vlastním: „Znám ještě
řadu starších lidi, než jsem já. Teď mě tedy nikdo
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nenapadá… Jo, už vím...ale ten už vlastně umřel. No,
tak zkrátka jsou i nějaký starší, než jsem já.“
A i když si oslavenec na oslavy nepotrpí, já mu tady
stejně přeju „hodně štěstí, zdraví“ a aby nám ještě
dlouho vydržel v takové formě, v jaké je už těch
devadesát let. Pane Suchý, miluju vás a nejsem v tom
sama.
No, a na semaforskou stránku jsem pro vás vybrala
text písně ze hry Jonáš dejme tomu v úterý. Ta píseň
mi přijde taková hodně „o životě“.

Bez lásky nic nechutná
Už v mládí prý odhalil, že jeho posláním je učit, jak být více vědomý. Chce
také lidi inspirovat k prožívání větší radosti. Propojuje učení největších
světových učitelů, světových náboženství a toto poznání a moudrost sdílí
s lidmi ze všech koutů světa. Na každém kontinentě má několik stovek přátel. Mistr Singh má výjimečnou vnímavost na nejjemnější prožitky lidí, jež
mu umožňuje číst minulé životy a auru z dlaní. Pan Singh říká: „Naučil jsem
se, že opravdové prožití lásky je cestou. A cíl je nekonečná radost.“

Text: Monika
Pavlíková
Foto: archiv autorky

Pana Singha jsem potkala před 11 lety jako tlumočnice pro
zájemce o čtení z dlaní. Na jeho indickou angličtinu jsem si
musela chvíli zvykat. A obsah jeho slov mně postupně přivedl
milé změny do života.
Čím více jsem poznávala jeho učení, organizovala semináře
Poznej sám sebe a Miluj sám sebe a šířila jeho učení mezi
mými studenty, tím více se mi dařilo i v osobním životě. Je pro
mě obrovská radost pozorovat životy lidí, kteří naslouchají
panu Singhovi a pak se vrací po letech na další čtení z dlaní.
Ráda vidím jejich změny a jejich šťastné tváře. Fascinují mě
i děti, které přicházejí se svými rodiči. Někteří dospělí berou
k panu Singhovi i novorozeňata, aby jim pak lépe porozuměli
a lépe ukazovali cestu k úspěchu a spokojenosti.
Setkání s panem Singhem je vždy plné příběhů, historek,
smíchu, národních a genderových specifik a mouder. Před
dvěma lety jsme slavili jeho 80. narozeniny na Malé Straně
v Praze. Myslím, že vypadá celou dobu, co ho znám, stejně
– modrý turban, tmavě modrá košile, světle modré džíny,
velký úsměv s neutuchající komunikací kdekoliv a kdykoliv,
s laskavostí a nadhledem člověka, co vidí víc.
V posledním roce jsem začala překládat knihu Srdce
promlouvá k mysli. Povídky plné moudrosti od velkých
světových mistrů, jako jsou Buddha, Sokrates, Kristus, Tolstoj.
Tento rozhovor jsem s panem Singhem nahrála v závěru
minulého roku během online spojení Praha – New York, kde
mistr žije.
Pan Singh mě před rozhovorem poprosil: „Napiš tam: Největší
dar pana Singha je poznat lásku a sdílet lásku s ostatními.
A uvědomit lidi o té síle prožívat lásku a mít schopnost ji šířit
k ostatním.“ A to je asi opravdu to podstatné…“

Amarijt Singh Modi
světově známý věštec z ruky, spirituální učitel meditace,
léčitel. Mistr Singh četl během 60 let z dlaní 60 700 lidem
ze 193 zemí! Pan Singh je taky konzultant štěstí a lásky
pro klienty z celého světa.

Jaká je vlastně vaše profese, pane Singhu?
Pomáhám lidem objevit jejich dar, smysl života a žít tento
smysl života s radostí. A pomáhám jim hledat význam jejich
života a ty radosti. Jsou určité linie v ruce, které znám jen
já a umím je pojmenovat. Teď jsem tomu začal říkat čtení
moudrosti – ne čtení z dlaní. Lidé jsou zvědaví, co je jejich
smysl života, jaký mají směr, jsou otevření bez ohledu na víru,
barvu pleti, zemi původu. Zajímají se o svoji budoucnost,
vztahy, práci a zdraví. Já se nezajímám o to, co mají na sobě,
jakou mají barvu pleti nebo náboženství. Nikoho nesoudím
a neposuzuji.
Kdy jste objevil svůj dar?
Bylo to, když mi bylo 5 let. Říkal jsem matce, že vidím své
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a zaměstnání, na to, co mají dělat. Starší spíše
na zdraví. Ženy více zajímají vztahy a muže zase
peníze. Většinou jim odpovím na jejich otázky
ještě dříve, než se zeptají. (smích)
Ano, to je pravda. Vím, že lidé už pak obvykle
nemají další dotazy. A tušíte, kde jste potkal nejspokojenější lidi na světě?
Šťastní lidé jsou všude, ale v zemích, které nejsou
ani bohaté, ani chudé a je tam dobrý servis, to
funguje nejlépe. Například Srí Lanka, v Severní
Americe je to asi Kanada, v Evropě jsou spokojení
Finové. Ti mají hodně jezer a stromů. Norsko je bohatá země, ale lidé neví co by… hodně zpohodlněli
a taky je tam dost drog.
A co Česko?
Česká republika je podobná ostatním evropským
státům. Lidé, co mají mír v duši, jsou spokojení, ale
také je hodně těch, co neví, jestli na západ, nebo
na východ, a stále hledají.

učitele na nebi, jak hrají na nástroje, a když se mnou půjde,
ukážu jí poklad pod stromem. Vždycky se smála a ptala se mě,
proč je také nevidí. Říkal jsem, že nemá takové vědomí, jako
mám já.
Kde jste tehdy bydlel?
Bydleli jsme v malé vesničce v Kašmíru, kde žilo asi 500
obyvatel. Žádná elektřina. Transport byl jedině velbloud, osel
nebo kůň a nebyly tam ani mosty přes vodu. Museli jsme
platit jídlem nebo oblečením, aby nás převezli a my jsme tak
mohli jít do školy. Některé děti ale učili starší sourozenci.
Když mi bylo devět, došlo k politickým změnám a naše
vesnice se stala součástí Pákistánu. Další vzdělání jsem získal
v Indii.
Co se dělo pak?
Když mi bylo 32, dostal jsem víza a odjel do Spojených
států. Jako inženýr-mechanik jsem tam pracoval v továrně
na leštění diamantů. To bylo před mojí spirituální prací.
Ph.D. jsem si udělal pak u Pána Boha. (smích)
Kdy jste ale začal číst z dlaní?
Čtení z dlaní jsem dělal nejprve jako recepční v hudební škole
zdarma a učil jsem se od všech, nejprve dětí, jejich rodičů,
učitelů, příbuzných. Bylo jich za těch 10 let tak dvacet tisíc.
Pak jsem se rozhodl cestovat po světě. Na Havaji jsem byl asi
stokrát, v Melbourne v Austrálii možná třicetkrát. Do Prahy
jsem poprvé přijel asi před 14 lety na pozvání Zuzany a její
kamarádky Zity. A od té doby jezdím každoročně. Poslední
léta i dvakrát za rok – tedy kromě minulého roku, kdy kvůli
pandemii všechna setkání probíhala online. Dobré je, že tvoje
tlumočení a překlad jsou čím dál lepší a hodně ses naučila,
tak přichází i více lidí dozvědět se, jaké mají dary, talenty,
radosti v životě. A je i více rodičů, kteří se zajímají o své děti,
o jejich potenciál, o výběr školy, nebo jak zacházet s dětským
talentem. Děti mi rozumějí a nebojí se mě na cokoliv zeptat.
Jaká je nejčastější otázka, která lidi zajímá?
Je to stejné na celém světě – ať je to domorodec v Africe,
chudý Asiat nebo bohatý Evropan. Všichni se ptají na zdraví,
vztahy, práci. Jediný rozdíl je věk. Mladší se ptají víc na školu

44 | Pravý domácí časopis

Co je podle vás nejkrásnější místo na zemi?
Lidské srdce. Když se vám podaří vstoupit do srdce
a cítit lásku, už nic jiného nehledáte a nepotřebujete nikam cestovat. Cestování znamená hledání. Většina
lidí stále hledá a já je pozoruji, nesoudím, jestli jsou neklidní
s neutuchající touhou pátrat.
Jak často se vracíte do své rodné Indie?
Většinou dvakrát ročně jako průvodce pro skupiny. Jezdil
jsem také jako průvodce do Egypta, do Jeruzaléma. Rok 2020
byl specifický – stačilo mi vše pozorovat z kosmu a nepotřeboval jsem peníze na letenky. Nebo Zoom mě vzal všude,
kam jsem potřeboval. Víš, kdo první začal techniku Zoom
používat? No přece andělé a Bůh, aby s námi mohli mluvit!
Tak vznikl internet. (smích)
Prozradíte ještě vaše nejoblíbenější jídlo?
Vitamín „L“ jako láska a taky laughter (smích). Když jíš jídlo
s láskou, tak můžeš jíst cokoliv a smích je pak koření, které
ochutí vše. Bez lásky nic nechutná. Do pětatřiceti let můžeš
jíst cokoliv, ale pak potřebuješ víc přemýšlet nad tím, co
jíš. Chce to více zeleniny, ovoce, méně masa, tuků… Jinak ti
po šedesátce přestane sloužit paměť. A taky je fajn dobře spát,
s někým se smát a máš dobré zdraví. (smích)

Aby byl váš rok 2022
pěkně esteticky přehledný
Plánovací kalendář pro
až 6člennou rodinu
nebo jiný šestičlenný
kolektiv.
Obsahuje citáty a originální
ilustrace z Pravého domácího časopisu, jejichž autorem je Jaroslav Kruntorád.

Objednáte zde:

eshop.pravydomaci.cz

215 Kč
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Chci, aby po mně
něco zůstalo

Text: Jan David
Foto: Jan David
a archiv Jirky Zahradníka

„Jsem hrdina až na půdu, nechci přiznávat
bolest. A už vůbec nechci, aby mě lidi litovali.“
To říká Jirka Zahradník (38) – číšník, manžel,
táta, který bojuje s vážnou nemocí. Neví, co
bude zítra… Přesto a právě proto rozjel projekt
Dortem proti rakovině.
Mám psát osobní úvod… no, nevím, jak začít. Já, autor tohoto
textu. Přiznávám to, protože jsem v Pravém domácím časopisu. Je čtvrtek 9. září 2021 a dnes mám odevzdat tento článek. Před hodinou jsme se potkali s Jirkou, na poslední chvíli,
abych měl co nejčerstvější informace, když článek vyjde až
na začátku října.
Jirku jsem poznal během léta přes kamaráda v kavárně. Kvůli
jeho silnému příběhu jsem s ním udělal rozhovor pro Seznam
Zprávy, kde si dlouhý text můžete dohledat. Než jsem tehdy
článek dopsal, opakovaně mi tekly slzy. Příběh se mě dotýká
jako člověka, muže i otce. Řekl jsem si, že když budu moct, tak
Jirku a jeho projekt podpořím. Tím, jak umím – aby se o něm
lidé dozvěděli. Protože tady nejde o byznys ani anonymní pomoc. Tak do toho. První, co při dnešním setkání vidím oproti
minulému srazu – Jirka je ostříhaný dohola.
„Ano, musel jsem začít chodit na chemošky a tohle je příprava. Doktor mi řekl, že kolem čtvrté dávky stejně vlasy
začnou vypadávat. Poradil mi, abych na to sestřihem připravil sebe i okolí,“ vypráví klidným hlasem sympaťák, který
pomáhá dětem s rakovinou, protože sám s rakovinou bojuje.

KDO JE JIRKA

Jirka má Grawitzův nádor na pravé ledvině. Opakovaně,
protože se mu po první operaci před pěti lety vrátil. Druhou
plánovanou operaci zrušila opatření kolem koronaviru, musel
začít chodit na dialýzy. „Covid všechno zastínil a já měl pocit,
že důležité operace se kvůli němu dostaly na vedlejší kolej.
Nepřipadalo mi to fér,“ řekl mi při prvním setkání. Působí jako
skromný chlap, dlouho také zvažoval, jestli má s příběhem vyjít na veřejnost. Podpořilo ho ale okolí i kamarád ze sdružení
„Muži proti rakovině“.
Jednou při cestě na dialýzu v motolské nemocnici zabloudil
k dětské onkologii. Přiznává, že ho to „sejmulo“ a rozhodl se
nemocné děti nějak podpořit. Doma pak vymyslel projekt
Dortem proti rakovině (viz infobox). Měl představu, že to bude
krátkodobý kamarádsko-sousedský projekt na dva měsíce –
prodají dorty (pracoval roky v cukrářské firmě) a za peníze
koupí domluvené dárky do Motola a hotovo.
Jenže letos na jaře dopadlo všechno tak dobře, že se rozhodl
pokračovat. Do nemocnic v Praze a Brně dodal dětmi objednané dárky za desítky tisíc korun, zprostředkoval dodávky
roušek pro rodiče. Je z něj cítit, že se nevzdává, i když říká:
46 | Pravý domácí časopis

„Chci mít pocit, že jsem za sebou něco nechal. Víš, nikdo mi
neřekne na rovinu, jak moc je to v háji. Doktoři ale předpovídají, že mám při nejlepším asi deset patnáct let života.
Vlastně ale nevím, co bude zítra.“
Jirko, ty jsi ale nechtěl na chemoterapie… Co se stalo?
Při posledních vyšetřeních mi dělali testy z kostní dřeně
a zjistili, že rakovina metastázuje do kostí a do plic. Tento typ
nádoru dělá problémy, vyoperuje se, ale objeví se znovu. Ozařování na to nepomůže…
Už posledně jsem se ptal, jestli můžeme mluvit zcela otevřeně. Jaké bylo to rozhodování?
Mám kolem sebe lidi, který mám rád, takže si musím i přes
svou tvrdohlavost uvědomit priority. Nejsem zarytý odmítač.
A taky mám pocit, že tu chci být o něco déle. Postarat se o rodinu, manželka je s dcerou na mateřský. Chci pracovat, dokud
to bude možné. Nechci neschopenku, nechci sedět doma
a užírat se.

připravený. Aspoň mi to pomáhá na sto procent jít do projektu
Dortem proti rakovině. Začíná to šlapat, spojil jsem se s kamarádem, zakládáme sdružení a už spolupracujeme s asi třiceti
kavárnami a restauracemi, které pomáhají prodejem dortů
nebo jejich darováním, případně sdílením informací.
Prý jsi poprvé sám vyráběl dorty?
Od jedné firmy z Tábora jsem dostal možnost natáčet video,
jak se pečou dorty. Nabídla mi svoje prostory i kameramana
a celý den jsme pekli. Dostal jsem k ruce kuchaře Tomáše
Houdka, se kterým jsme kamarádi a který tu akci inicioval.
Jsem sice vyučený kuchař-číšník, ale poprvé jsem dělal dorty.
Bylo to peklo, protože nejsem cukrář a chtěl jsem, aby to bylo
dokonalý. Povedly se nakonec všechny tři. Jeden jsem donesl
i do práce.

DORTEM PROTI RAKOVINĚ
Slovy Jirky Zahradníka: „Chci se s projektem dostat
do kaváren a restaurací po celém Česku. Ať si každý
podnik vybere nějaký svůj produkt, ze kterého kousek
prodejní ceny půjde na podporu dětí s onkologickými problémy. Sám na to už ale nestačím, proto
jsem se spojil s kamarádem Alešem, který má firmu
na organické sirupy Piu Piu.“ Více si přečtete tady:
Dortem-proti-rakovine.cz

Co by teď projektu Dortem proti rakovině pomohlo?
Aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí. Aby nám přibývalo
co nejvíc followerů na Facebooku a Instagramu. Uvítáme
spolupráce s dalšími restauracemi, ale i se sponzory. Chci co
nejvíc pomáhat, ale dělám vše ve volném čase a také musí být
projekt z něčeho živý. Zatím to vzniká na koleně.

Jaké máš zkušenosti s chemoterapií?
Teď v pátek jsem měl první, a bylo to špatný. První dávku tělo
snáší blbě. O víkendu jsem byl sice v pořádku, ale v pondělí
mě museli pustit z práce, protože mi zase bylo zle. Celkem
mám dostat dvanáct dávek, jednou za čtrnáct dní. A pak teprve se uvidí, jestli to mělo účinek.

Jirka Zahradník
na Tylově
náměstí při
rozhovoru

PRVNÍ PEČENÍ

Jirka pracuje jako číšník v plzeňské restauraci Anděl na pražském Smíchově. O své nemoci tam řekl už při nástupu. Nechtěl, aby někoho nečekaně omezoval. Proto oznámil i nástup
na chemoterapie s tím, že neví, co bude. Jak to bylo teď v pondělí po první dávce?
„Přišel jsem do práce, byl jsem v pohodě a pak to na mě padlo.
Špatně od žaludku, tlaky do hlavy, to je jedno… (chvíle ticha)
Jenže se ti změní výraz tváře, najednou nejseš usměvavej
kluk. Byly asi tři hodiny odpoledne, když si mě zavolala
provozní Klára. Ona ví, že jsem hrdina až na půdu, že věci
nepřiznám, že budu do poslední chvíle tvrdit, že to zvládnu.
V pondělí jsem se ale nakonec zeptal, jestli to zvládnou beze
mě,“ pokrčí rameny a při dalším vyprávění už si pochvaluje,
jak má super kolegy.
Jak probíhá ta chemoterapie?
Na dvě hodiny dostaneš kapačku. Píchnou ti kanylu, pak počkáš, jestli je ti špatně, a jdeš domů.
Co na posun k chemoterapii říká tvoje nejbližší okolí?
Tyhle zprávy všichni špatně snášejí, ať je to rodina, nebo
kamarádi. Každý se snaží být optimistický a říkat, že se doba
vyvíjí, že se může spousta věcí změnit. Podle mě je lepší být
připravený na horší věci než tajně doufat.
To zní černě…
Jasně, kdyby teď někdo přišel a řekl, že za rok budu zdravej,
tak je to úžasná zpráva. Určitě doufám, věřím, ale je lepší být

Jirka Zahradník
s Tomášem Houdkem
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MALINÍK

Nejlepší místo
pro slety

BYLINNÁ TINKTURA 2 x 50 ml
Tinktura z listů maliníku obecného posiluje imunitu, podporuje trávení, vylučování vody
z organismu, čistí dýchací cesty a svým posilujícím působením ulevuje od příznaků
horečnatých onemocnění. Detoxikuje průdušky a zanesené plíce kuřáků. Tiší sliznice
a mírní záněty. Působí příznivě na
tlusté střevo, odstraňuje nevolnost
a pálení žáhy. Je doporučována také
jako lék proti průjmu nebo zvracení.

Volně žijící ptáčci ocení něco na zob! Naše krmítko
Domek jednoduše upevníte kamkoliv, můžete jej zavěsit,
umístit na tyč nebo třeba na zábradlí. Údržba a plnění
jsou tak snadné, že je s klidem svěřte svým dětem.
Více na plastia.eu

Tinktura z listů maliníku má silné
adstringentní účinky pro celou pánevní
oblast – zvedá výhřez, vrací tonus
svalům podbřišku, pomáhá hojit hemeroidy nebo zmírňovat menstruační
krvácení.
Látky obsažené v listech této byliny
patří hlavně k vynikajícím prostředkům
podporujícím zdraví ženy. Tinktura
udržuje ženské tělo v hormonální
rovnováze, neboť vyrovnává hladinu
estrogenů, posiluje a celkově vyživuje
dělohu. Umožňuje normální činnost
ženských orgánů a pomáhá zvládat
nástup klimaktéria.

VÍCE PŘÍRODNÍCH BYLINNÝCH PRODUKTŮ
NAJDETE V NAŠEM ESHOPU: WWW.ONDREJUVOBCHUDEK.CZ
Ondřej
Ullrich

 776 397 843
 obchod@ondrejuvobchudek.cz

KNIHY PRO VÁŠ DOBRÝ ŽIVOT

načerpejte sílu z přírody
a osvěžte tělo i ducha

KRÁSA JEDNODUCHOSTI

Ginkgo biloba + mateří kašička
+ Q10 pM 50 cps

Co má ekologie,
minimalismus a spiritualita
společného?

Podpořte svoji paměť, koncentraci, duševní rovnováhu a vitalitu Ginkgo bilobou s mateří kašičkou. Právě kombinace
Ginkgo biloba s mateří kašičkou, nejvzácnějším produktem od
včel, dokáže plně vitalizovat (znovuoživit ) nejen duševní, ale
i fyzický stav těla.

Odpovědí je kniha Satiše
Kumára, populární osobnosti
světové ekofilosofie. Do
hloubky zkoumá principy
prostého žití, otevírá
mysl i srdce hodnotě
hlubokých vztahů a spojuje
často oddělované – vědu
a spiritualitu.

Ginkgo biloba má navíc příznivý vliv na mikrocirkulaci krevního
systému a je antioxidat.

Kniha vyšla v nakladatelství
Alferia, v rámci Východní
řady.

Doplněk stravy

Mateří kašička a vitamín C podporují
přirozenou obranyschopnost (imunitu).

… z tajemství včel a bylin

Nakladatelství Alferia najdete na:

Vyrábí: PURUS-MEDA, s. r. o.

Více na: www.alferia.cz, e-shop: www.grada.cz

Doplněk stravy žádejte ve vybraných lékárnách nebo objednávejte na internetovém obchodě
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www.purusmeda.cz,
nebo na
lince + 420 516 499 667 a e-mailu obchod@purusmeda.cz.

Omalovánka Silvie Křížkové
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Madeira je prostě boží!
Na portugalském ostrově obklopeném nekonečným oceánem často pobývali
Kryštof Kolumbus, Winston Churchill nebo císařovna Sissi. Vůbec se jim nedivím – Madeira je plná květin, vodopádů a skvělých výhledů z útesů i hor, má
celoročně příjemné počasí a jednu vychytávku: sáňkování na asfaltu. Pro mě
osobně je to ráj na zemi. Bez přehánění.
Cestování v době koronaviru je složitější, ale ne nemožné.
V případě Madeiry to znamená, že každý návštěvník musí při
příjezdu podstoupit test (je zdarma). Anebo se prokázat potvrzením o negativním výsledku či o očkování. Já jsem si vybrala
tu první variantu, což znamenalo vychutnat si čtyřhodinový
let plus přistání a poté se svěřit do rukou portugalských zdravotníků.
Tedy když už je řeč o přistání, tak se vám přiznám, že to mi
vyrazilo dech. Ranvej leží na pilířích přímo u Atlantského
oceánu a je dlouhá dva kilometry. Při přistání tudíž musejí
být piloti maximálně přesní a udělat jeden speciální manévr
– letadlo nasměrují do hor a na poslední chvíli ho stočí. Zní to
dramaticky (a taky trochu je), ale žádný strach. Každý z pilotů,
který na Madeiru létá, musel projít speciálním výcvikem.
Naprosto přesně ví, co dělá, a jde mu to jako po másle. Stejný
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Text a foto:
Martina Vlčková

pocit jsem měla i z následného testování na koronavirus –
v prostorách letiště bylo všechno perfektně zorganizované.
Dobře viditelné šipky mě zavedly k sympatické zdravotní
sestřičce, která mi během pár vteřin udělala výtěr obou nosních dírek a krku. Negativní výsledek mi pak přišel e-mailem
za 8 hodin, které jsem strávila v pohodlí hotelového pokoje.

Ráj pro oči i žaludek

Jako svoji základnu jsem si vybrala hlavní město Funchal,
které je plné tajemných křivolakých uliček. V nich se nachází
spousta obchůdků, galerií a vinoték s madeirským vínem,
které zbožňovali už námořníci v 16. století. Zahřívá se neuvěřitelných šest měsíců na slunci za pomoci horké vody
v trubkách, než se do něj přidá brandy. Poté se uchovává
dalších šest měsíců při teplotě kolem padesáti stupňů. Výsle-

dek? Velmi silný a nasládlý nápoj, který hodně rychle stoupá
do hlavy. Ovšem ochutnat jsem musela!
A to platí i o lahůdkách z městské tržnice Mercado dos Lavradores. Jde o dvoupatrovou zděnou budovu, kde se ve spodním
patře prodávají ryby. Hlavně místní specialita – hlubinná
ryba espada (česky tkaničnice atlantská), která se tahá až
ze dvou tisíc metrů a změnou tlaku se jí přitom vypoulí oči.
Žádná krasavice to není, ale má velmi chutné bílé maso, jež se
podává zapečené s banánem, smažené nebo grilované. Mimochodem, hned vedle tržnice je malé bistro, kde espadu už více
než čtyřicet let servírují v domácí housce s trochou zeleniny
a tatarky. Je to opravdová delikatesa, kterou si můžete vzít jen
tak do ruky a pokračovat v procházce.
Ještě zpátky k tržnici – její horní patro je vyhrazené prodejcům zeleniny, koření a květin. Musím říct, že z té nekonečné
záplavy nádherných strelícií, orchidejí, kamélií a hortenzií
mě doslova přecházel zrak, skoro jako tu vykulenou espadu…
Samostatnou kapitolou bylo ovoce. To běžné i to, které vzniklo
křížením různých druhů. S chutí jsem otestovala bananas,
což je hybrid banánu a ananasu – žlutý, sladký a patřičně sytý.
Jinak velmi oblíbená je maracuja, známá také jako mučenka
jedlá nebo anglicky passion fruit. Místní z ní dělají dezerty,
zmrzlinu, likéry, marmelády nebo džusy, ale vynikající je i rozkrojená jen tak na půl a vydlabaná lžičkou.

Otisk české historie

K ostrovu patří nejenom fantastické jídlo a pití, ale i neuvěřitelná flóra. Chtěla jsem ji vidět jako na dlani, a tak jsem vyrazila do botanické zahrady Jardim Botanico, která je umístěná
na severovýchodě Funchalu, funguje od roku 1960 a nabízí
více než dva tisíce druhů rostlin. Mým favoritem se ovšem
stala její „kolegyně“ – zahrada Monte Palace Tropical Garden
ležící na sedmi hektarech vysoko nad městem (přesně je to
600 metrů nad mořem). Během čtvrt hodiny mě k ní vyvezla
lanovka Teleférico, z níž je úžasný výhled – z kabinky pro
6 osob jsem viděla Funchalanům doslova až do talíře…
Samotná zahrada pak vypadá jako nádherný barevný obraz,
je protkaná sítí potůčků, jezírek, fontán, mostů, kaskád a letohrádků. Všude voní exotické květiny, keře a stromy. A nechybí
ani zástupci místní fauny – černé a bílé labutě, pávi, papoušci
nebo oranžoví kapři koi, kteří se běžně dožívají stovky. Připadala jsem si tam jako v pohádce a nechtělo se mi odejít.
Když jsem se přece jenom rozhoupala, čekal mě o pár kroků
dál další zážitek v podobě kostela Nossa Senhora do Monte,
kde odpočívá poslední rakouský císař Karel I., který zároveň
vládl českým zemím jako nekorunovaný král Karel III. Bohužel zde strávil jen pár měsíců – v dubnu roku 1922 zemřel
na těžký zápal plic. Smutný osud… A tak jsem mu zapálila
svíčku a věnovala tichou vzpomínku. Mimochodem, Madeiru
si oblíbila i jeho prateta, císařovna Alžběta Bavorská, zvaná
Sissi. Ta má sochu dole ve městě.

Divoká jízda

Madeira leží v subtropech, kousek od Maroka a teploty se tu
v zimních měsících pohybují kolem dvaceti stupňů (v létě
kolem třiceti). Můžete se tu slunit podle libosti, plavat v blankytném oceánu nebo sáňkovat – z městské části Monte vede
dolů asfaltová silnice, po níž jezdí nejenom auta, ale i sáňky.
Místní jim říkají babosas a jsou rozměrově o dost větší než
ty naše. Obsluhují je dva větrem ošlehaní, svalnatí chlapíci,
takzvaní carreiros. Na nohou mají speciální boty, jejichž
podrážky jsou podomácku vyrobeny ze starých pneumatik.
To kvůli brzdění. Běžné boty by kontakt s asfaltem nevydržely. Celý sešup trvá patnáct minut a jeho duchovním otcem
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1477 a zamiloval se nejen do místní přírody, ale také do půvabné slečny Filipy, s níž se posléze oženil a splodil s ní syna.
A když už jsem u slavných jmen – Porto Santo si oblíbil
i golfový designer Severian Ballestero, který pro něj navrhl
osmnáctijamkové hřiště, a také fotbalová hvězda Cristiano
Ronaldo, jemuž patří jeden z místních hotelů. Cristiano pochází přímo z madeirského Funchalu. Na Madeiře stále žije
Ronaldova matka, za kterou fotbalový bůh často jezdí.
Madeira je prostě boží! Okouzluje, dojímá, nabíjí energií,
dokonale čistí hlavu. I když žijeme v nejisté době a nikdo neví,
co přinese budoucnost, já jednu jistotu mám – zase se tam
vrátím…

Rady na cestu:
je jistý pan Gordon, kterému se nechtělo chodit do centra
Funchalu pěšky, a tak v roce 1850 přitloukl k proutěnému koši,
jenž původně sloužil k přepravě zboží, dřevěnou konstrukci
a zkusil štěstí… Světlo světa tak spatřil montský tobogán,
který na světě nemá obdoby. Okouzlil i slavného spisovatele
Ernesta Hemingwaye, který ho označil za jeden z nejsilnějších
zážitků svého života. A to toho zažil opravdu hodně!

Levády a vodopády

Madeira je celkem malý ostrov (57 km na délku a 22 km
na šířku) a k jejímu poznání stačí tři čtyři dny. Jako dopravní
prostředek se dá použít auto, autobus, motorka nebo vlastní
nohy, a to hlavně na výlet k takzvaným levádám. Jde o uměle
vybudované zavlažovací kanály v horách, jimiž se už stovky
let svádí dešťová voda do vyprahlých údolí. Vedle každého
vede úzký chodníček, který dříve sloužil k jejich údržbě, ale
dnes se využívá jako stezka. Já jsem si vybrala trasu Encumeada – Torrinhas – Pico Ruivo, která měří 18 kilometrů. Končí
ve výšce 1 862 metrů na Pico Ruivo, nejvyšší hoře Madeiry,
z níž je nádherný pohled na obě strany ostrova.
Krásný a romantický byl i výlet ke stometrovému vodopádu
Risco, který leží v hlubokém a zalesněném údolí Rabacal,
i návštěva vesnice Curral das Freiras, která byla ještě nedávno
izolovaná od zbytku ostrova, protože se nachází v kráteru
obklopeném vyhaslými sopkami. Tomuhle magickému místu
se říká Údolí jeptišek, protože sem v roce 1566 před útokem
pirátů utekly jeptišky z kláštera sv. Kláry. No a když jsem
měla chůze dost, vsadila jsem na sílu oceánu – dopřála jsem
si plavbu na replice staré lodi Nau Santa Marie de Colombo,
z jejíž paluby jsem viděla delfíny a velryby. Další den jsem
se vydala do vesničky Porto Moniz, kde jsou přírodní lávová
jezírka. Před několika lety kolem nich vybudovali terasy
s pozvolnými vstupy, takže jsem si připadala jako v luxusních
lázních.

V Ronaldových stopách

Součástí madeirského souostroví je ostrůvek Porto Santo
(alias Svatý přístav), kam jsem se bez problémů a pohodlně
dostala za dvě hodiny trajektem. Portugalci ho před časem
zařadili mezi sedm divů své země. A není divu – zhruba deset
kilometrů dlouhá písečná pláž vypadá jako vystřižená z Karibiku. Skvělé je, že nebývá přeplněná a hlavně – její písek je
léčivý. Obsahuje totiž minerální látky, které zabírají na revma
a kožní problémy. Na ostrůvku jsem objevila město Vila
Baleira, kde stojí Kolumbovo muzeum (Casa Museu Colombo),
což není náhoda. Janovský mořeplavec se tu objevil v roce
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Test na covid: Turisté, kteří nemají certifikát o negativním
výsledku, očkování či prodělání covidu, ho musí (na náklady
místní vlády) podstoupit při příletu. Výsledek každému přijde
na jeho e-mailovou adresu do několika hodin. V případě pozitivního výsledku se nakažený musí přemístit do karanténního
hotelu na dva týdny. Ten také financuje tamní vláda. Po vyléčení se pacient dostane domů repatriačním letem.
Roušky: Jsou nutné na ulicích a ve veřejných prostorách. Lidé
je nemusí používat na pláži, při sportu nebo v přírodě.
Kdy vyrazit: Nejlépe mezi březnem a listopadem, kdy je nejvíce slunečných dnů. Ale neprohloupíte ani v lednu a únoru,
kdy teploměr ukazuje příjemných 20 stupňů.
Co si koupit: Místní fantastická vína (v supermarketu je můžete pořídit už za 2 eura), květiny (zabalí vám je do krabice
jako příruční zavazadlo), ručně dělané výrobky jako krajky,
výšivky, proutěné zboží nebo keramiku. Nezapomeňte ani
na známé portugalské koláčky plněné žloutkovým krémem
Pastel de nata nebo konzervy s tuňákem v panenském olivovém oleji. Pochází z místních vod a je to delikatesa.

Bude se hodit:

www.visitmadeira.pt
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Tým PDČ aktuálně zachytil Pavel Ovsík.
Zleva: naše nová stážistka Nikola, Štěpánka,
Olča, Petra, Dan, Petra (Šárka byla doma J).

Kalendář 2022
je na skladě!
Juchůůů! Už ho máme, už voní,
už putuje k těm, kteří si Pravý
domácí plánovací kalendář
na příští rok pořídili za výhodnější cenu v předprodeji.
Pro všechny další nadšence
plánování, snění i strukturovaných sloupečků (je jich
šest!) je připraven v našem
e-shopu eshop.pravydomaci.cz
a těší se, že udělá radost vám,
sousedům, kamarádům nebo
kolegům. Držme si pěsti, ať je
rok 2022 něžný stejně jako náš
kalendář!

Pozdrav od čtenářky
Milý Pravý domácí časopise, resp. drazí
milí, kdo Tě píší! Mávám Ti zde z řeckého
ostrova Kefalonie, kam jsem Tě vyvezla,
občas osvěžila mořskou vodou, kryla se
Tebou před ostrým sluncem, odháněla večer komáry, ale hlavně… těšila se s Tebou
z každého krásného českého slova a přečetla Tě od začátku do konce. J Vřelé díky
za Tě! Mnoho energie, trpělivosti, nápadů
a lásky všem, kteří Tě utváří.
S úctou Eva Hrabalová

Pomalým dnům se nebraňte

Jaký byl Evolution

Taky máte někdy pomalé dny? My ano!
Petra Kruntorádová si užila doslova SLOU
DAYS, které se konaly jeden zářijový pátek
a sobotu v Pražské tržnici. Potkala tam nejen
zakladatelku téhle skvělé akce a oblíbenou
Falešnou Pařížanku Kamilu Boudovou, ale
také spoustu dalších známých tváří, kterým
pomalá móda, přírodní kosmetika a udržitelné podnikání naplňuje smysl života.
Pomalým dnům se nebraňte aneb, jak říká
Kamila: „Teprve když zpomalíte, život začne
být opravdová jízda.“

Festival Evolution je fenomén. Pokud jste
někoho rok nebo i déle (víme, proč) neviděli,
máte velkou šanci, že do sebe narazíte
na Evolutionu. Nám se to tak děje pravidelně
a jsme za to nesmírně rádi! Můžeme tak vidět, že tváře z našich titulek se vůbec nemění
(Marian Jelínek), že se daří Martině Mandale
Slabé, že za touhle akcí pevně stojí zakladatel festivalu Ctirad Hemelík se supervizí
manželky Jany. Tento ročník byl výjimečný,
protože Průmyslový palác čeká několikaletá
velká rekonstukce a příští festival se tedy
přesune jinam. Necháme se překvapit.

Maringotka
frčí! I když stojí.
Taky byste si chtěli zkusit bydlet v maringotce? Tenhle trend ubytování,
nebo dokonce stálého bydlení na pár
metrech čtverečních se nám moc líbí!
Petra s Danem si vyzkoušeli útulnou
maringotku u Kubicových, které dobře
znáte z našich stránek. Aleš pro naše
čtenáře – kutily připravuje článek,
jak se mu podařilo ze staré marigotky
vytvořit tuhle perlu. Prý se to dá
zvládnout ve dvou lidech. Máme se
na co těšit.

Dárky budou!
Mirka a Bára z rodinného ekologického
papírnictví Be Nice mají něco za lubem!
Chystají pro naše předplatitelky (i předplatitele) opět milý dáreček k prosincovému číslu
PRAVÉHO DOMÁCÍHO! Jaký? Můžeme vám
prozradit, že jednou z letošních novinek je
Nebeská kolekce, ale víc zkuste pátrat na jejich stránkách www.benice-shop.cz. A aby
toho nebylo málo, budeme vás rozmazlovat
i v listopadu čajíkem z voňavé produkce
Sonnentoru. Zatím se můžete procházet
na jejich prosluněných stránkách www.sonnentor.com. Kdo se nechce připravit o dárečky, pospíchá na náš eshop.pravydomaci.
cz a objednává předplatné! (Dárkové příbaly
jsme schopni doručit v rámci ČR.)

Tajemství obilovin
odhaleno!
Vyznat se v obrovském množství obilovin
a ještě je umět správně a chutně připravit
může být pro leckoho tvrdá slupka obilného zrna. :-D Dobrá zpráva je, že dlouholetý průzkum za nás učinil a do přehledné
knihy sebral člověk nadmíru povolaný.
Šéfkuchaře vegetariánské restaurace
Petra Klímu znáte i ze stránek PRAVÉHO
DOMÁCÍHO a dobře víte, že jeho recepty
jsou jednoduché na přípravu, plné neotřelých chutí a skvěle nafocené (samotným
Petrem!). V Obilovinové kuchařce z nakladatelství Smart Press (www.smartpress.
cz) od něho najdete tipy na využití zrn
a zrníček v polévkách, pomazánkách,
kaších, salátech, placičkách, knedlících
i dezertech. Mňam.

Cestou
k vnitřní síle
… vám může přijít vhod laskavé vedení a podpora mandal
od Martiny Slabé, kterou znáte
ze stránek PRAVÉHO DOMÁCÍHO. Stejnojmennou přehlídku jejího něžného umění
můžete navštívit od 1. října
do 29. listopadu v galerii
prodejny U Džoudyho v Praze.
Navíc si mandalu, která vám
padne do oka (a do srdce),
můžete pořídit domů! Zařiďte
si barevné dny s mandalami
a pro podrobnosti mrkněte
na www.martizena.cz.

Tahle kniha si nás našla…
Byl by to dlouhý a spletený příběh, ale
my ho zkrátíme na konstatování, že si
nás tahle knížka prostě našla na festivalu Evolution. Na Kraniosakrální józe
Lucie Uhlířové je unikátní, že pro každé
roční období nabízí jiné sestavy cviků
a masáží – na jaře rozhýbání, v létě sílu,
na podzim podporu imunity a v zimě
relaxaci. Třeba si teď knížka našla vás
a pustíte se do nové jógové praxe s cílem pečovat o páteř od lebky ke kosti
křížové, vybudovat sílu, ohebnost,
rovnováhu a uvolnit fascie.

Knížky za vaše
postřehy
Naše milé čtenářky i čtenáři, víme, že jste
ekologicky smýšlející bytosti, a proto vám
s radostí v PRAVÉM DOMÁCÍM přinášíme
praktické rady od Pavly Wernerové (www.zalepsizivot.cz). Jak jsme zjistili dotazníkem, její
tipy, kde nakupovat potraviny či jak cestovat
ekologicky, patří v časopisu k nejoblíbenějším.
Kdo byste měl rád všechny rady pohromadě,
můžete si zakoupit knihu Konec doby odpadové (www.konecdobyodpadove.cz) anebo
ji můžete získat v průběhu října na našem
Fejsbůku za komentář k tématu, které tam otevřeme. Navíc budou ve hře ještě dva e-booky
o ekologickém investování.

Stu d iu m mu zik o terap ie

www.akademietabor.cz, Španělská 10, Praha 2

Studium léčebné pedagogiky

Na našem e-shopu
www.ceskeghicko.cz
zadejte slevový kód PDČ10
a dostanete slevu 10% na první nákup.

a uměleckých terapií

www.akademietabor.cz, Španělská 10, Praha 2

www.po-otevreni-sijte.cz
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ZÁVĚSNÉ KŘESLO PRO
DOSPĚLÉ, MAX. NOSNOST
140 KG. DOKONALÉ
UVOLNĚNÍ TĚLA
I DUŠE. V INDOOROVÉ
I OUTDOOROVÉ VERZI.

Český výrobce
houpadel pro
celou rodinu
HOJDAVAK.CZ



hcete žít zdravě a aktivně ? Nedávat loga !.
HARMONIZAČNÍ
KALENDÁŘ
Na našem eshopu:

www.martizena.cz





Výstava se koná pod záštitou náměstkyně Pardubického kraje Michaely Matouškové


 

 






