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Letos jsem se rozhodla, že budu mít o prázdninách radost. Neří-

kám, že jsem se nemusela občas dost snažit (být v nepohodě je da-

leko jednodušší a zajetější program), ale v zásadě to šlo a myslím, 

že svůj úkol jsem splnila. To máte – výlety, kamarádi, zmrzlina, 

koupání, maliny, kamarádi, lázně, prosecco, kamarádky, cukety, 

wellness, procházky, řeka, děti, rodina, noví známí, návštěvy, staří 

známí… co vám mám povídat.
Zažila jsem toho dost a to vy určitě taky. Ale za jednou událostí 

bych se ráda ohlédla podrobněji. Vyrazili jsme pod hlavičkou 

Pravého domácího na rodinnou dovolenou na chorvatský ostrov 

Rab. Celé to měla pod režijním dohledem Lenka Papadakisová 

a dokázala téměř nemožné. Vybrat nádherné místo, které, ač byl 

vrchol sezóny, nepraskalo ve švech a nadchlo všechny množstvím 

zeleně a nezapomenutelnou modří vody. Sestavit program pro 

dospěláky i jejich potomky (vesměs rizikového teenagerovského 

věku) tak, aby byla vyvážená touha naučit se něco nového a zá-

roveň se trochu pobavit a zasmát. Dát dohromady lektorky, které 

se vzájemně doplnily nabídkou svých přednášek, takže si každý 

přišel na své. Přizvat Katku Jonášovou, která má neuvěřitelnou 

schopnost vytáhnout z původně nafučených a trochu nejistých 

puberťáků jejich přirozenou schopnost být kreativcem, bavičem, 

filmařem a tvůrcem programu i svého vlastního života. Zajistit de-

legátku, která splnila vše, co nám na očích viděla. Prostě to sedlo. 

Malé minus za mě – čekala jsem, že pojede více mužů než tři, ale 

třeba příští rok vylepší skóre. Šance je. Lenka už totiž naplánovala 

termín pro příští rok.
Tak. A prázdniny se pomalu stávají minulostí, začíná školní rok 

a já jsem se rozhodla, že i v jeho průběhu budu mít radost. Bude 

to složitější než o prázdninách. Od září do června mám koleje bytí 

v nepohodě a frustraci ještě vyjetější, ale o malé výzvy já přece 

nestojím. Tak hurá, školní roku 2019/2020, můžeš začít. 
Já už se na tebe těším!

OtvírákZ prázdninového 
deníčku

Lenka Papadakisová, Míša Sklářová 
a Katka Jonášová

Hand made program galavečera

Kurz Nauč se psát pro PDČ

Přednášky Míši Šimkové 
o čínské medicíně Katka Jonášová a její 

teens posádka

Ranní čchikung s Míšou Sklářovou

Byli jsme nenucení a veselí

Tak tohle je Rab

Hraje a zpívá PDČ Závěrečný kruh
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Omalovánka: 
Silvia Křížková

Dýňovka 
podle Petry a Dana

Receptů na dýňovou polévku je kupa. 
My ji děláme takhle: Na oleji zpěníme na 
kolečka nakrájenou střední cibuli. Přidá-
me na kostky nakrájenou dýni hokaido. 
Mícháme a necháme orestovat. Pak do 
toho vrazíme lžíci medu. Necháme zka-
ramelizovat. Zalijeme vodou. Přidáme 
zeleninový vývar v kostce a vaříme, 
dokud to není měkké. Pak rozmixujeme, 
dosolíme a zalijeme smetanou kravskou 
nebo libovolnou rostlinnou variantou.
Finální úprava: na talíři to posypeme 
semínky všech druhů. J My nejčastěji 
používáme semínka slunečnicová, seza-
mová, dýňová a konopná.

Kde časopis seženete?
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 zkusit objednat.
Starší čísla časopisu (ne více než rok) jsou 

k objednání u České pošty na bezplatné 
infolince 800 300 302.

Kresba: Jaroslav Kruntorád

Vydává rodinná firma
Vydavatelství Propolis, s. r. o.

Dělnická 477/36, 250 88 Čelákovice
www.pravydomaci.cz

e-mail: casopis@pravydomaci.cz

Vymysleli a tvoří: 
Petra Kruntorádová a Daniel Barták a spolu 

s nimi stále mohutnější „kmen“
Náměty, články: 
casopis@pravydomaci.cz, tel: 777 656 878
Inzerce: 
Šárka Štěpánková, sarka@pravydomaci.cz
Distribuce pro prodejce: 
Jaroslav Kruntorád, 
distribuce@pravydomaci.cz, tel: 608 632 250
Tisk: Triangl. Náklad: 8 500 ks.
Ev. č. MK ČR E 21200, ISSN 1805-9449

Co to máte v ruce?

Pravý domácí časopis



ZDEŇKA VOŠTOVÁ /6
rozhovor 
s terapeutkou 
a mediátorkou nejen 
o environmentálním 
žalu.

MALTA /46
s cestovatelem 
Petrem Horkým.Obsah

KDYŽ INTIMITA /36
léčí ženu

MICHAL JANEČEK /30
Proměny kadeřníka. 
Nůžky vystřídala sekera.

DETOX /52
od elektrosmogu

KOMU SE LENÍ… /14
Zahradničení v souladu 

s přírodou - díl 1.

BĚH /42
který má dvojí smysl…

NLP /20
tři písmena,  

která mění  

životy



Předplatné 2019

Upozornění: čtení tohoto časopisu 
vám může změnit život Setkání

Helena 
Houdová

Cena 68 Kč / 3,38 €

Deepak 
Chopra

RozHovoR

TéMa ČíSla

Zakládání

Upozornění: čtení tohoto časopisu vám může změnit život

Upozornění: čtení tohoto časopisu 
vám může změnit život

Cena 68 Kč / 3,38 €

Upozornění: čtení tohoto časopisu vám může změnit život. 
K lepšímu. ;-)

JAk 
VYbraT

Bosoboty

AlcHymie 
láSky

Veronika 
Vieweghová Jan Piňos

RoZhovOR

Upozornění: čtení tohoto časopisu 
vám může změnit život Bylinky

Sezóna 
začíná

Cena 68 Kč / 3,38 €

Standa 
Miler

RozHovoR

Vyhrazeno:

Jiří Suchý
& semafor

Upozornění: čtení tohoto časopisu vám může změnit život. K lepšímu. ;-)

Upozornění: čtení tohoto časopisu 
vám může změnit život

Cena 68 Kč / 3,38 €

Upozornění: čtení tohoto časopisu vám může změnit život. K lepšímu. ;-)

Olga Bušková
RozHovoR

Recepty

Špenát

Příběh

Maringotka

Dárkový poukaz je ke stažení 
na našich stránkách a na stránkách 
České pošty. Platí pro jakýkoli druh 
vámi zvolené formy předplatného.
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Standard 680 Kč
12 čísel ročně stojí dohromady 816 Kč, vy nám dáváte 
důvěru platbou předem a my vám za to dáváme dvě 
čísla a poštovné zdarma.

Fifty fifty 816 Kč
12 čísel ročně stojí 816 Kč, vy nám dáváte důvěru 
platbou předem a ještě tu částku zaplatíte celou - jen 
proto, že nás máte rádi. Tak aspoň poštovné máte gratis!

Nadstandard 1890 Kč
Do našeho časopisu jste se zamilovali a chcete mu dát 
víc než běžný předplatitel. Wow! To se cení, a tak vám 
slibujeme navrch každý čtvrtrok zaslání nějakého 
smysluplného dárku v hodnotě minimálně 200 Kč.

1.

3.

2.

Předplatné na Slovensku spravuje společnost LK Permanent,
tel: +421 02 49 111 203, web: www.bit.ly/pdcslov

Digitální verze na Alza

Předplatné 
na míru

www.pravydomaci.cz/predplatne  800 300 302
Jak objednat:



Zdeňka Voštová (36 let)
je terapeutka a mediátorka, 

které často vlají vlasy 
ve větru, když se po městě 

pohybuje na své koloběžce. 
Řadu let pracovala 

v mezinárodní firmě jako 
právnička, před časem se 

však zamilovala do gestalt 
psychoterapie a vypadá to 

na lásku na celý život. Protože 
měla vždy blízko k přírodě, 

specializuje se na téma 
environmentálního žalu. 

V něm se kloubí její dva zájmy 
– terapie a environmentální 

témata. Kromě profesních 
zájmů jí dělá radost čas 

s dcerami Inkou a Medou, 
setkávání se s přáteli 
a aspoň chvíle ranní 

jógy každý den.
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Foto: Pavel Ovsík

Jsme součást širšího celku
Přestávám věřit, že život je jen náhoda. Se Zdeňkou Voštovou jsem se seznámila před pár lety 
na kurzu minimalistické organizace domácnosti. Měly jsme podobný světonázor a myslím, že 
můžu říct, že jsme si padly do oka. Po nějakém čase jsme se náhodou potkaly v tramvaji, Zdeňka 
někam cestovala, částečně na své koloběžce. Úsměvy jsme nešetřily a spojily se na Facebooku. 
O pár let později se začala Zdeňka věnovat terapii environmentálního žalu, a protože mě téma 
prostupuje, musela jsem s ní mluvit.

Co tě tehdy zavedlo na kurz organizace domácnosti? Jak 
organizace vlastně dopadla?
Kurz byl koncipován jako praktická ukázka minimalismu 
a přitáhlo mě na něj to, že se konal přímo u organizátorky 
doma. Viděla jsem naživo, jak vypadá život s minimem věcí 
a odpadu, a to bylo pro mě velmi inspirativní! Když jsem pak 
nějakou dobu po kurzu ještě zhlédla film Mý věci, tak mi 
definitivně došlo, že máme doma mnohem víc věcí, než po-
třebujeme. Od té doby velmi rozmýšlím jakýkoliv nový nákup 
a spíše své věci naopak posílám dál.

Vím, že pro transport skoro kam-
koliv používáš svoji koloběžku. 
Povíš mi o ní víc? Jak jsi na ní 
začala jezdit a proč? Jaké to je ji 
používat ve městě?
Vidíš, koloběžka je jedna z mála věcí, 
co jsem si za poslední léta koupila a měla z ní opravdovou 
radost. Původně jsem si ji pořídila hlavně na přepravu mých 
dětí, jedno vozím na stupátku přede mnou a druhé v nosítku 
na zádech. Nakonec mě ale tento druh dopravy tak nadchnul, 
že na ní jezdím i do práce či do divadla, prostě všude. Když 
mně koloběžku asi před dvěma lety ukradli, mí přátelé se 
tajně složili a koupili mi novou, úplně stejnou. S poselstvím 
„nepřestávej věřit tomu, že svět je dobrý“. To mě moc potěšilo 
a dojalo.

Co tě v životě baví a naplňuje, kromě práce?
Čiré nadšení ze života, které s radostí pozoruji u mých dcerek. 
Pohyb, kromě koloběžky třeba plavání. A když je oboje spoje-
né s pobytem v přírodě, tak je to úplně nejlepší. Moc mě také 
těší setkávání s lidmi, kteří mě baví a inspirují.

Pověz mi, jak jsi se stala terapeutkou, která pracuje s envi-
ronmentálním žalem?
Spjatá s přírodou jsem se cítila být vždy. Asi před sedmi lety 
jsem však zjistila, že na mě environmentální problémy hodně 

doléhají. Svěřila jsem se na psychoterapii i svému okolí a dost 
mě překvapilo, že jsem se často setkala s nepochopením. Nic-
méně časem se mi postupně podařilo své pocity zpracovat. 
Po nějaké době jsem zjistila, že podobné pocity, jako tehdy já, 
prožívá poměrně velké množství lidí, jen se o tom moc ne-
mluví. A protože pracuji jako terapeutka, začala jsem studovat 
zahraniční literaturu a postupně přišla na to, že ve světě se 
smutek a úzkost spojené s životním prostředím již nějakou 
dobu diskutují. Americká psychologická asociace loni vydala 

na téma psychické zdraví lidí, jako 
odpověď na klimatickou změnu, 
rozsáhlý report. Bohužel, česká 
psychoterapeutická obec a literatura 
se tímto fenoménem v podstatě 
nezabývá. Jak je možné, že o tom 

mlčíme?

Jak tedy environmentální žal vypadá?
Na někoho může dopadat smutek, že vymírají některé druhy 
rostlin a živočichů a že zaniká část přírodního světa. Člově-
kem, který se cítí být s přírodou spjatý, pocit více prostupuje, 
všímá si, že ubývá čmeláků, motýlků, a doléhá to na něj. 
Vymírání druhů může vnímat jako ztrátu něčeho, co je pro něj 
důležité.
Současně někteří lidé prožívají úzkost nebo strach ze změny 
klimatu a životního prostředí obecně. Takové pocity provází 
starost, kam environmentální krize vede a jaké přinese 
důsledky. Minulé extrémně horké léto a nedostatek vody 
v lidech vyvolaly mnoho obav. Začali se bát o budoucnost 
svoji i svých dětí. Co když budou vleklá sucha, války, občan-
ské nepokoje anebo nastane změna politické situace? Lidé si 
uvědomují, že momentální klimatická krize není pouze ab-
straktní představa katastrofy, která možná nastane za mnoho 
generací. Doléhá na ně stále intenzivnější pocit, že tento pro-
blém se týká přítomnosti a bezprostřední budoucnosti, tedy 
života jejich dětí. Někteří lidé proto zvažují, jestli je rozumné 
vůbec děti mít.

Rozmýšlím jakýkoliv nový 
nákup a spíše své věci naopak 

posílám dál.

Text: Magdalena Hronová
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Provází smutek, úzkost a strach další emoce?
Ta škála emocí je mnohem větší. Často bývá přítomný vztek. 
Lidé se mohou zlobit na společnost, která problémy nevidí 
a neřeší. Někteří mí klienti jsou rozzlobení na své okolí 
a blízké, kteří se nechovají zodpovědně, ekologicky šetrně 
a přispívají tím ke krizi. Někdy to může být vztek sám na sebe, 
že i já jsem součástí problému. Na takové prožitky lehce 
naskočí pocit viny. Já jako jedinec a my jako společnost jsme 
příčinou environmentální krize a nevytváříme dobrý život 
pro příští generace. Spojovacím prvkem u všech emocí bývá 
bezmoc. Člověk má pocit, že na to, co se děje, nemá významný 
vliv, a ať už se bude snažit přimět i své okolí ke změně sebevíc, 
reálně se nezlepší vůbec nic. Zároveň někdy lidé cítí zmar, 
bezvýchodnost a ztrátu smyslu života.

Jaké mají takové pocity důsledky?
Pocity mohou někoho až paralyzovat a nemusí být schopen 
dennodenních povinností a činit běžná rozhodnutí. Na řadu 
mých klientů doléhá nespavost. Nezvyklé není ani zpytování 
svědomí, jak jsem mohl přivést do tohoto světa děti? Někdy 
se objeví i myšlenky na sebevraždu, protože celý svět člověku 
přestane dávat smysl.

To zní opravdu silně. Jak takové prožitky vnímají blízcí 
lidé?
Z příběhů, které slýchávám, partneři mých klientů s nimi 
většinou sdílí podobný světonázor. Někdy se však může stát, 
že se neumí na takové pocity dokonale naladit, protože je ne-
prožívají stejně intenzivně. Často věří, že se z klimatické krize 
dostaneme, že nás například zachrání technologické inovace, 
a tak není třeba smutnit.
Pokud takový člověk dorazí na terapii, část své práce vidím – 
kromě poskytování bezpečného prostoru, kde mohou o svých 
pocitech otevřeně mluvit – právě ve společném bytí v tíze, 
kterou tato témata přinášejí. Stejně jako se v pohádce o Zla-
tovlásce vypráví o oživování nejprve mrtvou vodou a pak te-
prve živou, tak i s lidmi v terapii je nejprve třeba si tak trochu 
stoupnout do bot klienta, jakkoliv mohou být v ten moment 
těžké, a teprve potom můžeme zaměřovat proces na hledání 
naděje či jiných zdrojů sebepodpory.

Podobá se environmentální žal truchlení při ztrátě blízkého 
člověka?
Ano, ztráty v přírodním světě můžeme prožívat obdobně, 
jako když truchlíme v případě ztráty někoho blízkého. Lidé si 
mohou procházet podobnými fázemi, jako jsou popření, vztek, 
smlouvání, deprese a smíření. Je tam nicméně také řada 
rozdílů. Jedním z nich je, že pokud nám někdo umře, máme 
podporu rodiny, širšího okolí, našemu smutku ostatní nějak 
rozumí. V případě environmentálního žalu se často stává, že 
není oplakán a odtruchlen, protože se setká s nepochopením 
u ostatních.

Ale proč by vlastně vymírání druhu, mizející krajina nebo 
les měly být méně závažné…
Jedna americká bioložka se rozplakala přímo během rozho-
voru v rozhlasovém vysílání. Byla to odbornice na mořskou 
faunu a flóru a mluvit o úhynu nádherného světa pod hladi-
nou pro ni bylo příliš emotivní. Moře, které miluje, kterému 
zasvětila celou profesní dráhu a trávila v něm veškerý volný 
čas už od dětství, její děti nikdy nezažijí v takové podobě, jako 

ho zažila ona. A to je důkaz toho, že se environmentální žal 
netýká jen aktivistů nebo třeba ezotericky naladěných lidí. 
Doléhá i na velmi racionální lidi, jako jsou vědci. Zároveň ho 
neprožívají jen mladí lidé.

Co může cítit starší generace?
Měla jsem rozhovor s Kuchařkou ze Svatojánu Evou Fran-
covou. Publikum bylo různorodé, plné místních lidí. Jeden 
přibližně osmdesátiletý pán se nám svěřil se smutkem, který 
prožívá, když vidí, jak se nyní hospodaří s půdou a jak se pěs-
tují plodiny. Pochází ze zemědělské rodiny a ví, jak se dříve 
hospodařilo. Dnes vidí mrtvou půdu na poli bez organických 
látek, bez vody, bez života. Na stařičkém pánovi bylo vidět, že 
mu hlava nebere, jak se můžeme k půdě takto necitlivě cho-
vat. A zároveň mu bylo jasné, že půdu budoucím generacím 
nepředáme v dobrém stavu.

Umím si představit, že řada lidí takové prožitky bagatelizu-
je. Je to tak?
Ano, a bohužel se to stává i v odborných kruzích. Občas se 
setkám s názory, že je environmentální žal či ekologická úz-
kost pouze forma projekcí našich vnitřních problémů. U nás 
si to stále myslí poměrně velká část psychologů a terapeutů. 
Naše západní psychologie a psychiatrie je hodně indivi-
dualizovaná. To jen odráží individualizaci naší společnosti. 
Zaměřujeme se na jedince, osobní štěstí a blahobyt a každý 
si musí umět poradit sám. Stejně tak psychologové často věří, 
že za každým naším trápením je výhradně to, co si nosíme 
uvnitř. Já mám za to, že osobní příběh a naše osobnostní 
nastavení nás nepochybně ovlivňuje, zkrátka si vezeme vozík 
z minulosti. Zároveň ale nelze popírat, že se ve společnos-
ti a v našem širším světě dějí události a změny, které mají 
reálný dopad na naši psychiku a náš život celkově. Ať už si to 
přiznáme nebo ne, jsme součást širšího celku, jsme například 
závislí na příznivém klimatu, na vodě a na vzduchu a na tom, 
jak jsou znečištěné. Myslím, že starost o životní prostředí je 
velmi přirozená a zdravá, a zároveň je pochopitelné, že pokud 
se přírodě nevede dobře, neprospívá to ani naší duši.

Proč někdo ztrátu prožívá silně a jiný ji ani nevnímá?
Tyto pocity se často týkají především lidí, kteří jsou vnímavěj-
ší a citlivější. Ekopsycholog Jan Krajhanzl při jednom našem 
rozhovoru trefně použil příměr s kanárkem v dole. Horníci 
dříve spouštěli kanárky do dolu, aby zjistili, jestli je uvnitř 
jedovatý plyn. Malý kanárek jim dal svou hlasitou panikou vě-
dět, že je v dole jedovatý plyn, který člověk necítí. S environ-
mentálním žalem je to vlastně podobné. Ti, kteří ho prožívají, 
cítí něco, co je pro většinovou společnost nepochopitelné, ale 
ve skutečnosti to může být reakcí na reálné nebezpečí, které 
jen prozatím není hmatatelné. Část lidí, kteří environmentální 
problémy nevnímají, naopak mohou nevědomě zapojovat 
některé své obranné mechanismy, psychoanalytici je popisují 
například jako popření, racionalizaci nebo intelektualizaci.

Nemůže být environmentální žal módou?
Někteří lidé, mezi kterými je zároveň řada psychologů, ho 
tak vnímají. O pocitech spjatých se ztrátou přírody však psali 
lidé již ve staré Číně či pozdní antice. Již tehdy lidé oplakávali 
změny v přírodě, pokácený strom a zánik rostlin a živočichů. 
Tehdy se jednalo o reakci na nějakou lokální proměnu krajiny, 
ve které lidé žili, nicméně zhruba od 80. let minulého století 

Ve světě se smutek a úzkost spojené 
s životním prostředím již nějakou dobu 

diskutují.

Ztráty v přírodním světě můžeme 
prožívat obdobně, jako když truchlíme 

v případě ztráty někoho blízkého.
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možná schopný lépe pracovat i směrem k okolí. Někdy se 
stává, že pokud jsou aktivisté svými nepříjemnými pocity 
zaplaveni, pak mohou environmentální otázky komunikovat 
způsobem, který v lidech vyvolává nevědomé obranné reak-
ce. Strach a vina bývají velkými blokátory změny.

Někoho by mohlo napadnout, jestli se nejedná o jeden z exi-
stenciálních strachů, tedy strach ze smrti.
Jedná i nejedná. Jedná v tom, že je to existenciální otázka 
a týká se života a smrti, našeho bytí a utrpení. A zároveň ne-
jedná, protože to, co se dnes děje, přesahuje přirozený cyklus 
smrti a umírání. V minulosti totiž byly války, ale po nich bylo 
z velké části možné obrodit život, obnovit pole a déšť zůstal 
pořád stejný… Dnes nás však vědci varují, že rychlost změn 
tak, jak běží dnes, je bezprecedentní. A my jako lidstvo možná 
už nebudeme mít šanci se na ně adaptovat, pokud nezačneme 
jednat hned. Zatímco dříve byly změny pozvolnější a lidé měli 
šanci se jim přizpůsobit.

Myslím, že se změnilo vnímání budoucnosti. Naše babičky 
měly výhled, že v budoucnosti bude lépe. Až doděláš školu, 

se ve vědecké literatuře objevují pocity smutku a zoufalství 
v reakci na postupující environmentální krizi. Biologové po-
zorovali zánik menších ekosystémů či některých druhů a tato 
pozorování se podepsala i na jejich psychice. Nedávno jsem 
četla časopis Nature z roku 1992, ve kterém bioložka Phyllis 
Windleová popisovala, že čtení si o stavu přírodního světa 
prožívá stejně jako čtení lékařské zprávy o postupu rakoviny 
v těle její matky. Díky tomu jsem si uvědomila, že lidé, kteří 
se environmentálními otázkami zabývají delší dobu, zažívali 
tyto pocity už před třiceti lety.

Setkáš se i s názorem, že by bylo lepší prožitky nevnímat?
Ano. A paradoxně také z nečekaného, druhého pohledu. 
Od pár environmentálních aktivistů jsem slyšela, že když 
lidem pomůžu zpracovat jejich pocity, budou se pak méně 
angažovat. Mě ale jako terapeuta zajímá člověk jako jedinec 
a mým primárním cílem je, aby své pocity dobře zpracoval 
a spokojeně žil. Zároveň věřím, že pokud bude mít takový 
člověk své prožitky dobře zpracované, bude s tímto tématem 

Environmentální žal se netýká jen 
aktivistů nebo třeba ezotericky 

naladěných lidí. Doléhá i na velmi 
racionální lidi, jako jsou vědci.

O pocitech spjatých se ztrátou přírody 
však psali lidé již ve staré Číně či 

pozdní antice.
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budeš mít manžela a práci, bude lépe. Já dnes nemám pocit, 
že se budu mít lépe. Možná poprvé v historii člověka.
Ano, tváří v tvář klimatické krizi čelíme pocitu, že jsme ztratili 
naději na něco lepšího. Zároveň vidím světlo naděje právě 
v environmentálním žalu. Spolu se mnou existují i další 
psychoterapeuti, kteří mají za to, že právě prožitky environ-
mentálního žalu či ekologické úzkosti mají potenciál v lidech 
probudit vnímavost a citlivost vůči životnímu prostředí. Tedy 
pokud tyto pocity dobře zpracují. To může způsobit hlubší pro-
měnu společnosti a hodnot, které dnes zastáváme a kterými 
se řídíme. Environmentální krize má moc jak ohrozit životy, 
tak je proměnit prostřednictvím našeho myšlení i žití.

Zní to jako takové přehodnocení představ, podle kterých 
každý den žijeme, aniž bychom si to uvědomovali.
Ano, říkáme tomu introjekce. Introjekce je představa, kterou 
jsme v dětství spolkli a která říká, co bychom měli. Některé in-
trojekce mohou být užitečné – třeba umýt si před jídlem ruce. 
Jiné je dobré znova rozmyslet a rozhodnout se, jestli je chci 
spolknout, nebo vyplivnout. Myslím, že třeba „chlapi nikdy 
nebrečí“ je dobré přežvýkat a třeba i vyplivnout, protože dlou-
hodobě zadržovat emoce užitečné nebývá. Stejně tak má své 
introjekty společnost jako celek. Můj kolega Bohuslav Binka 
pojmenoval jeden introjekt naší západní společnosti: Můžeme 
si dělat, co chceme, pokud tím neubližujeme jiným lidem, 
ale příroda je nám volně k dispozici. Můžeme si život užít 
a dopřát si, co nám umožňují peníze. Zapomínáme však na to, 
že nežijeme v izolovaném rybníčku, ale v přírodním prostředí, 
které je navzájem propojené a které bytostně potřebujeme.

Jak třeba vypadají introjekty v jiných společnostech?
Některé indiánské kmeny měly tradiční pozdrav: „Jak se máš 
a jak se mají ryby ve tvé řece?“ Na něm je krásně vidět onen 
jiný způsob myšlení. Neptá se jen na jednotlivce, na indivi-
duum, ale je mu jasné, že to, jak jedinec prospívá, je přímo 
propojené s tím, jak se mají ryby v jeho řece… A to jsme zapo-
mněli. Ptáme se, jak se máš, ne, jak se mají ryby ve tvé řece.
Zajímavý pohled se nám otevře i při setkání s jihoameric-
kými šamany. Nemoc jedince vnímají jako problém celého 
společenství. Nemoc mívá často nějaké hlubší příčiny, které 
přesahují hranice jednoho člověka, a je třeba, aby tomu spo-
lečenství věnovalo pozornost. Kdežto my? Často si řekneme, 
že je to jeho problém, oddělená součást, která se mě nebo nás 
jako společnosti netýká.

Rozjímáš nad našimi společenskými introjekty v běžném 
životě?
Včera jsem vezla děti do školky na koloběžce. Není tam dost 
široký chodník ani cyklostezka, tak musím jet po silnici. 
Zastavil mě policista a začal hulákat: „Jste normální?! Jste 
normální?! Přečtěte si zákon o silničním provozu! Pak zjistíte, 
kolik lidí smí jet na jakém dopravním prostředku.“ Hezky mě 
seřval a jen o fous mi nedal pokutu. Moje starší pětiletá dcera 
začala po incidentu rozebírat, jak by to vypadalo, kdybychom 
s její mladší sestřičkou jely každá na svém kole. Rozjímala, že 
by nám potom pan policajt taky vynadal, protože na té silnici, 

Koukněte na:
www.vostova.cz

FB: ZdenkaVostova

Budoucnost je zkrátka vždy nejistá 
a v přijetí tohoto faktu  

vidím velkou sílu. 

Pokud pociťujete hlavně bezmoc, 
můžete zkusit najít aktivitu, při které 
budete mít pocit, že okolní prostředí 

pozitivně ovlivňujete.

kde jezdí spousta aut, by to bylo nebezpečné. Další její úvahy 
vedly k možnosti jet autem. Ale jezdit každý den do školky 
autem není přece dobré pro lidi ani pro zeměkouli. A tak mi 
říká: „Mami, dyť ten pan policajt myslí víc na bezpečnost lidí 
než na celou zeměkouli! No jenže když nemyslí na bezpečnost 
celý zeměkoule, tak nemyslí ani na lidi. Mami, já si myslím, že 
některý zákony vlastně nejsou dobrý,“ nakonec zhodnotila. Je 
to dobrá úvaha a pěkný příklad toho, jak strašně dbáme, aby 
měl každý svoji sedačku, a vytváříme dalších tisíc předpisů. 
Ale to, co způsobujeme celku, mnohdy opomíjíme.

Zdeňko, co tedy můžeme kromě terapie s environmentál-
ním žalem dělat, aby nás neparalyzoval?
Já jako terapeutka nechci moc rozdávat rady. Myslím si, že 
každý v hloubi duše ví, co by mu mohlo pomoct, a cesta je pro 
každého jedinečná. Ale pokusím se vycházet ze zkušeností 
a řeknu, co zpravidla pomáhá mým klientům. První věc je 
o pocitech mluvit s lidmi, kteří vám budou naslouchat nebo 
rozumět. Pokud takové lidi ve svém okolí nemáte, seznamte 
se s nimi pomocí environmentálně zaměřených aktivit či ko-
munit. Pokud pociťujete hlavně bezmoc, můžete zkusit najít 
aktivitu, při které budete mít pocit, že okolní prostředí pozitiv-
ně ovlivňujete. Někomu pomáhá založit komunitní zahradu 
nebo sázet stromy, někdo se soustředí na minimalizaci vlastní 
ekologické stopy, někdo se rozhodne ovlivnit své širší okolí 
a vstoupí například do komunální politiky.

Co dělat při pocitu úzkosti z budoucnosti?
Neměli bychom zapomenout otevřít se i dobrým, pozitivním 
scénářům. Opravdu totiž nevíme, jak se budoucnost vyvine, 
jen ji můžeme spoluvytvářet. Budoucnost je zkrátka vždy 
nejistá a v přijetí tohoto faktu vidím velkou sílu. Jde o exis-
tenciální rozhodnutí žít, jít dál a s odvahou čelit tváří v tvář 
nejistotě. Zároveň vnímám jako prospěšné všímat si i každo-
denních hezkých momentů a vědomě je tvořit.
Environmentálně angažovaní lidé někdy popisují pocit 
vyhoření, pak může být na místě dopřát si občasnou pauzu 
od ekologických témat a někdy se od negativních zpráv 
odpojit úplně. Pomáhá dbát obecných zásad psychohygieny, 
čerpat sílu z toho, co vás naplňuje a nabíjí. Často pomáhá 
mindfulness nebo jiné meditační praktiky. Všechny tyto věci 
prohlubují schopnost prožívat přítomný okamžik. Někdo s tím 
může pracovat skrz tělo a větší kontakt s přírodou. „Nebojte 
se i v časech zlých mít ze sebe i z přírody radost,“ řekl filozof 
Arne Næss. To ve mně hodně rezonuje.
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Kresba: Katka Čápová

Zvláštní kratochvíle
Psaní je zvláštní kratochvíle

Je o důvěře
Sedím. Zírám na blikající kurzor. A musím věřit, že se něco 
stane. Protože když nebudu věřit, nestane se to.

Ale v co je to vlastně důvěra? Jaké síly očekávám, že se dají 
do pohybu?

Musím věřit, že zatímco jsem žil, četl, spal… v hlavě se mi 
poskládalo něco, kam si můžu sáhnout.

Nezbývá mi než tomu věřit, protože já sám se o nic kom-
petentněji necítím. Z místa, kde sedím, si připadám pořád 
stejně: jako prázdný vyjukaný neustále se proměňující proud 
vědomí.

O to víc musím věřit. Že někde mimo moje zorné pole exis-
tuje něco, o co se můžu opřít. Že když začnu, bude se to dít. Že 
můj mozek je chytřejší než já.

Je o drzosti
Musím přesvědčit svět, že moje další slovo stojí za to. 
Za kapku tiskařské černi. Za čtvrtvteřinu vaší pozornosti.

Ale svět hraje až druhé housle. Ten hlavní, koho o tom 
musím přesvědčit, jsem já. Protože jinak zmizí sama energie, 
která slovo na stránku klade.

Ze všech stran se valí spousta hlasů. Ale když se podívám 
týpkovi v taláru, s kladívkem a srandovní parukou, do tváře 
opravdu pozorně, zjistím, že jsem to celou dobu já.

Je o teď
Nedá se to předvymyslet.

Potřebuju mlhavý nápad. Směr, kudy se ubírat.
Ale dít se to může jedině jed-no slo-vo po dru-hém. Pís me 

no   p o     p   í    s       m          e             n                  u.
Tak jednoduché to je. Tak těžké to je.

Je o rezignaci
O rezignaci na dokonalost.

Ať tady natrousím cokoli, nikdy to nebude tak dokonalé 
jako prázdný list.

O rezignaci na cíl.
Nikam to nevede. 
I kdybych napsal nejlepší nejcitovanější text na světě, štěstí 

mi to nepřinese. Zítra musím začít znova.
Dělám to, abych něco dělal.

Za slova  
s Jiřím Charvátem

 iwrite.cz
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Život je zvláštní kratochvíle

Je o důvěře
Musíte věřit. 

Že se naučíte číst. Že si najdete práci a partnera. Že dovede-
te milovat, ostatní i sebe. Že vychováte děti. Že se smíříte se 
smrtí. Že dnes večer nepřipálíte chilli con carne. 

Nezbývá vám než tomu věřit, protože z místa, kde stojíte, si 
kompetentně nepřipadáte. Jste prázdný vyjukaný neustále se 
proměňující proud vědomí, co zvenku vypadá jako člověk.

O to víc musíte věřit. Že někde mimo zorné pole existuje 
něco, o co se můžete opřít. Že se to bude dít. Že váš mozek je 
chytřejší než vy.

Je o drzosti
Každé ráno musíte vstát a vyrazit přesvědčovat svět, že víte, 
co děláte. Že stojí za to vám za něco zaplatit. Že je dobrý 
nápad se s vámi rozmnožit.

Ale svět hraje až druhé housle. Ten hlavní, koho o tom mu-
síte přesvědčit, jste vy.

Musíte předstírat, že jste to, co nejste, abyste tím byli.

Je o teď
Nedá se předvymyslet.

Potřebujete směr, kudy se ubírat. Potřebujete příběh – 
o sobě a o tom kolem. Pocit, že se to někam ubírá.

Ale žít se to dá jedině jeden okamžik po druhém. V každém 
momentu jste na úsečce kolébka–hrob v jednom jediném 
bodě. 

.
Nemůžete dopředu, nemůžete zpátky. Je tu jen nekompro-

misní naléhavé teď, které je potřeba prožít.
Tak jednoduché to je. Tak těžké to je.

Je o rezignaci
O rezignaci na dokonalost.

Neexistuje dokonalá práce, vztah, život.
O rezignaci na cíl.
Nikam to nevede. Ať dosáhnete čehokoli, štěstí vám to 

nepřinese. Mozek si na všechno zvykne. A zase si vás stáhne 
zpátky, do své emoční homeostázy.

Pokračujete v cestě za svými sny s cynickým pousmáním.
Víte, že to děláte… prostě proto. Abyste něco dělali.

Je
Váš život je kniha. Vy jste její autor a zároveň jediný čtenář. 

A tahle kniha nedává absolutně žádný smysl. 
Kromě toho, který jí dáte.
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Text: Iva Musilová

Zahradničení je pro mnoho lidí synonymem slo-
va práce. Sice je většinou vnímána jako příjem-
ná (někdo jí říká dokonce „aktivní odpočinek“), 
ale pořád je to práce, a to poměrně fyzicky 
náročná. A já jsem s postupným přecházením 
na přírodě blízký způsob zahradničení zjistila, 
že k pěstitelskému uspokojení mohou vést 
i cestičky poněkud méně skrápěné potem. Per-
makulturní návody na to, „kterak se nesedřít, 
neuškodit přírodě a hojně sklízet“, nejsou však 
vždy automatickou zárukou úspěchu. Já jsem 
ale udržitelnému zahradničení dočista pro-
padla, dokonce tak, že jsem absolvovala výcvik 
poradců přírodních zahrad. A za několik let za-
hradničení tímto způsobem se nám na zahradě 
podařilo nastolit i nějakou rovnováhu, takže 
jsme zvládli slimáky, do značné míry i mšice, 
ale stále nás trápí třeba dřepčíci. Některým 
plodinám se daří od začátku, ale kupříkladu 
krásné ředkvičky se mi podařilo vypěstovat 
až loni v srpnu pod bílou textilií. Nejtěžší bylo 
nalezení kompromisu mezi zvířaty, lidmi a rost-
linami. A tak i nadále odmítám vzdát se postu 
pohodlného a zároveň ekologicky smýšlejícího 
zahradníka. Je to totiž úžasné každoroční 
dobrodružství a nekonečný prostor pro sdílení 
nabytých zkušeností s ostatními, což teď ráda 
učiním. 

Komu se lení, tomu se taky zelení! 
A někdy taky ne. Zahradničení v souladu 

s přírodou - díl 1.

O plánování: 
Rozmístění rostlin v zahradě dle jejich nároků 
na živiny, světlo a vlhkost je základem úspěchu. 
Růže bude živořit ve stínu, podobně jako rozchod-
níky na břehu jezírka nebo fazole na vydatně 
vyhnojeném záhonu. Studentům se od pradávna 
vtlouká do hlavy, že škola je základem života, 
vezme-li si tuto moudrost k srdci zahradník, ne-
zbude mu nic jiného než se na poměrně dlouhý čas 
upnout ke studiu výživy rostlin, správných stano-
višť a smíšených kultur. Ideálním obdobím pro tuto 
činnost je zima. Pohodlný zahradník totiž pracuje 
nejen rukama, ale i hlavou. 
Skvělé na tom je, že se tento druh „dřiny“ může od-
být i na gauči. Velikou výzvou letošního roku se pro 
mě stala smíšená kultura výsadby zeleniny a bylin, 
její uvedení do praxe a dosažení slibovaných zdra-
vých rostlin, minima škůdců a samozřejmě košů pl-
ných úrody. Přiznávám, že se jedná již o pokus č. 3 

Kolik toho vy-
zkoušíš, tolikrát 
jsi zahradníkem. 
A když nevíš, co 
zkusit, inspiruj se 
v knihách.
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– předchozí dva nedopadly dle mého neskromného očekávání 
úplně nejlépe. Tabulky s rozpisem, jaká zelenina a byliny spo-
lečně rostou v symbióze a jaké rostlinné vztahy si naopak ško-
dí, jsou skvělé, avšak poučila jsem se, že nestačí jen v dubnu 
nakráčet k záhonu a podle doporučených kombinací vysévat. 
Měli bychom mít na zřeteli i vegetační dobu a dopředu mít 
jasno i v tom, co kam vysadíme, až v červnu sklidíme většinu 
raných plodin. Mimochodem – asi nejlepší knížky, ze kterých 
jsem se o smíšených kulturách dozvěděla nejvíc, jsou pro mě 
osobně Zdravá zahrada od Heleny Vlašínové a Kombinování 
rostlin od Christiny Weinrichové. 
Další lekci mi udělila moje paměť. Rostliny by se měly na sta-
novištích každoročně střídat. Je to kvůli odlišným nárokům 
na odčerpávané živiny a též látkám, které do půdy vracejí. 
Vězte, že je bláhové věřit tomu, že si budete za rok pamatovat, 
kde vám letos co roste. Nebudete. Nezbývá mi proto než věřit, 
že příští rok pro mě jistě budou k nezaplacení letošní plánky 
záhonů s označením, kdy jsem co a kam sázela či sela. Pokud 
si tedy vzpomenu, kam je po sezóně založím…
A ještě jeden tip: až budete mít přibližně v březnu pocit, že už 
máte všechny ty úžasné pytlíčky se semínky, jimiž v předjaří 
hobby markety jen hýří, skoupeny, sepište si je. Osvědčilo se 
mi rozdělit je do skupin k přímému výsevu a k předpěstování 
a ze sáčků si rovnou poznamenat doporučený termín výsevu, 
přepichování a sklizně. Nemůžu si vynachválit, jaký přehled 
a systém to do práce vneslo. Stačí jen odškrtávat. 

O mulčování 
Nepočítáme-li nastýlání kůry kolem okrasných dřevin, je mul-
čování jakousi mantrou spíše alternativně smýšlejících pěsti-
telů. Přitom tato činnost přináší tolik výhod, že je mi záhadou, 
proč ji praktikuje jen menšinové množství lidí. Vrstva mulče 
udržuje půdu vlhkou a kyprou, průběžně ji hnojí, brání její 
erozi, potlačuje růst plevelů a v neposlední řadě udržuje čisté 
plody. Nastýlat lze téměř jakýmkoli biologicky rozložitelným 
materiálem: slámou, štěpkou, dřevním popelem, posekanou 
trávou (bez semen), nepotištěnými kartony, listím či vytrha-
ným plevelem nebo štěrkem.

Schéma osazení jednotlivých záhonů průběžně doplňujte. Též 
si poznamenejte i další postřehy a události, které na klíčení 
zeleniny mohou mít vliv. Mně dnes téměř všechno, co je zde 
zakresleno, rozhrabaly slepice, takže začínám úplně znovu.

Tady už pěkně rostly kedlubny a salát… než si na nich 
pochutnala naše drůbež. Avšak i zapomenutá otevře-
ná branka je lekcí, která člověka posune k zahradnímu 
osvícení. 

Slámu používáme jako nejčastější mulčovací materiál, 
avšak sehnat ji v malých dobře manipulovatelných 
balících nemusí být snadné. Zkuste se poptat i v nej-
bližším družstvu, možná se dozvíte (stejně jako před 
lety my), že je každoročně na některém poli ponechána 
za odvoz. 
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Bylinky a suchomilné rostliny ocení kolem sebe vrst-
vu štěrku. Až mě překvapilo, jak hezky to vypadá. 

Tip pro skutečně pohodlné: Kolikrát jsi rodičem, tolik pomocníků máš! J 
(Náš nejmladší pomocníček pomáhá tím, že právě blaženě spinká.)

Indičtí běžci svými šikovnými zobáky prohledají porost i kaž-
dou škvíru a španělští plzáci jsou pro ně delikatesou. Jejich 
výhodou je i to, že ke svému štěstí nepotřebují vodní plochu 
k plavání jako jiné kachny, a lehká tělesná hmotnost, takže 
zeleninu nepolámou. Jen mezi tu listovou bych je nepouštěla 
– tu milují stejně tak jako všechnu tu masitou havěť.

Téma mulčování se v běžné zahrádkářské populaci začalo 
intenzivněji zažívat až v poslední době s přicházející hrozbou 
sucha. Stále však mám pocit, že když mezi záhony pobíhám 
s náručemi slámy a dyndám od sousedů posečenou trávu, že 
se na mě dívají tak trochu jako na podivína. Každá mince je 
však dvoustranná, a tak i mulčování má bohužel svých pár 
vad na kráse – nám nikterak zásadně nevadí, ale jsou lidé, 
které mohou od této praxe odradit. 
Jak již bylo řečeno, nastýlka zadržuje v půdě vodu. Vlhké 
prostředí se však líbí nejen rostlinám, ale žel si v něm libují 
i slimáci. U nás v boji proti těmto nezvaným hostům slouží 
policejní jednotka indických běžců, rukojmí neberou, trestem 
za okousanou zeleninu je smrt sežráním. Ne každý má však 
pro chov těchto komických kachen podmínky. U nás na Vyso-
čině sucho a horko minulých let decimovalo nejen zahrady, 
ale ve značné míře i ty slimáky, v jiných oblastech Česka se 
jim však stále může dařit skvěle. Je tedy na každém zahradní-
kovi, zda komplexní přínos mulčování bude chtít využít i na-
vzdory riziku otevření „Plzák hotelu*****“ na svých záhonech.
Dalším méně sympatickým efektem provázející mulčování je, 
přiznejme si to, větší nepořádek na zahradě. Počítejte s tím, 
že slámu a suchou trávu budete mít zanedlouho roztroušeny 
prakticky všude, kartony používané zejména na větších plo-
chách mnoho krásy také nenadělají a štěrk a štěpku s radostí 
rozhrabou děti. 
Pokrývání záhonů jakýmkoli materiálem je navíc i dosti prac-
né: logistika, samotný proces nastýlání a až s prvními mrazíky 
končící doplňování vrstvy do funkční tloušťky. Kupříkladu 
tráva by neměla překročit sílu 5 cm, jinak hrozí její plesnivění, 
navíc by měla být alespoň trochu zavadlá. Také se rychle 
rozkládá a doplňovat ji musíme častěji. Sláma vydrží déle, 
ale s dlouhými stébly bývá obtížnější manipulace, ve vyšší 
vrstvě pak rádi rejdí hlodavci. Štěrk je těžký, navíc na rozdíl 
od ostatních materiálů není zrovna levný. Popel ze dřeva asi 
nebudete mít naráz ve velkém objemu a mně – tak trochu líné 
zahradnici – se s každou lopatkou popela z krbu na záhony 
běhat většinou nechce. 

Jak vidno, i permakulturní přístup k pečování o půdu není jen 
samý lesk a sláva a člověk musí přijmout fakt, že univerzální 
návod na dokonalou zahradu neexistuje. Avšak zcela jistě 
někde existuje návod, který je vyladěný přesně na tu vaši. Jed-
nou ho budete moci sepsat a sdílet s lidmi, kteří teprve stojí 
nad první brázdou. Člověk musí mít jen chuť a vytrvalost tuto 
garden nirvánu pár (desítek?) let hledat. 

Tak ať nám to pěkně roste a sláva houpacím sítím! 
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Osídlení bazénu – začátek. Na konci již byla voda 
neprůhledná.

Osídlení bazénu – začátek. Na konci již byla voda 
neprůhledná.

Poznámka Dana: Protože také patřím mezi 
zelenoprsté lidi, souhlasila Iva, že její text opatřím 
komentářem, neb naše zahrady jsou v jiných 
částech země a zkušenosti se mohou lišit. Indičtí 

běžci se stali hitem a já si jeden pár před lety také pořídil. 
Byla to moc fajn zkušenost, asi i pro kachny, protože se jim 
v prvním roce vylíhlo 12 kachňat. Nicméně poté, co jsem jim 
dal volnost pohybu, naprosto neomylně se zabydlely v našem 
bazénu a nechtěly ven. Z jejich chování jsem měl dojem, že 
jsou vodomilné stejně jako jiné kachny a pokud jim 
nedopřeju alespoň malý rybníček, nebudou šťastné, proto 
jsem jim sehnal nového majitele. Kachny jsou navíc velmi 
plaché, takže je iluzorní představa, že je možné je zaúkolovat, 
aby odslimákovaly právě váš záhon. Slimák se navíc umí 
schovat i tam, kam kachna nedosáhne (kámen, kláda), 
a vylézá hlavně v noci, kdy kachny spí, takže stejně jsem 
na slimáky musel chodit já. Teď mám jen slepice a ty, pokud 
jsem si dobře všiml, malé slimáky taky jedí.

Rentrée, velká událost ve francouzské kultuře, která nemá čes-
ký ekvivalent. V Čechách máme prostě první září, den, kdy se 
děti vrací do lavic. Nejbližší překlad výrazu „rentrée“ by byl asi 
„začátek školního roku“. Ve Francii to prožívají o mnoho víc. 
Vedle Vánoc, Halloweenu a svatého Valentýna je rentrée na vr-
cholu v hitparádě komerčních svátků. Od narození dcery ho 
prožívám každý rok o to intenzivněji. Loni po konci prázdnin 
nastoupila každý den na 3 hodiny do jeslí. Tento rok nastoupí 
do ŠKOLY, protože mateřská škola je tu ŠKOLA. Jako by si fran-
couzské děti odbyly to hraní a bezstarostné objevování světa 
a soužití s dalšími členy smečky v jeslích a nástup do školky se 
rovná českému nástupu do školy.
Letošní „rentrée“ zasáhne můj život o to víc, že mi končí mateř-
ská. Česká mateřská aneb tři roky „flákání“. Žádné pravidelné 
příspěvky se tu k tomu nevázaly, kromě těch prvních tří mě-
síců, ale i tak jsem si dovolila trochu víc se flákat. Hlavně ten 
poslední rok, potom co jsem loni v létě trochu vyhořela. S blí-
žícím se Polinčiným nástupem do mateřské školy se naskýtala 
otázka: Co se vším tím volným časem, který dostanu darem? 
Poli nastupuje do Montessori školky, kterou má vyzkoušenou 
a kterou miluje. Kromě základní docházky – pondělí, úterý, 
čtvrtek a pátek – jsem jí připlatila i středeční dopoledne s obě-
dem. Času budu mít habakuk. Že bych začala chodit do práce? 
V Paříži???
Řekněme si to otevřeně, Paříž je město naštvaných lidí, kteří si 
pořád na něco stěžují. Není to pravidlo, je to klišé, ale natrefit 
tu na šťastnou tvář, to musíte mít opravdu silnou auru a vy-
sokou vibraci. Pracovat v týmu Francouzů v pozici expata je 
velká sociální a jazyková výzva. Pro mě o to větší, že nejsem 
nastavením zrovna typická Pařížanka a má psaná francouz-
ština pokulhává. To je možná slabé slovo. Noční můrou všech 
expatů a myslím si, že i všech Francouzů jsou potom velké 
organizace, kde víc než o práci jde o politiku. To jediné, co po-
třebujete vědět, je, čí zadek máte jak olíznout, aby vás povýšili 
a nevyhodili.
Projela jsem nabídky práce v oblasti módního průmyslu s tím, 
že hledám částečný úvazek s flexibilní pracovní dobou. Vypad-
lo na mě místo recepční v ohromném nakladatelství módních 
časopisů. Materiálů pro mé sloupky bych tam našla jistě bez-
počet, ale formulka „náročná práce v dynamickém prostředí“ 
mě odradila. Pokud něco hledám po třech letech na mateřské 
nemateřské, k učení na dvou vysokých školách, organizování 
eventů a psaní, s tříletou dcerou a komplikovanou situací 
v osobním životě, určitě to není „náročná práce v dynamickém 
prostředí“ na pozici recepční. Smířila jsem se s tím, že na inter-
netu mou snovou práci nenajdu, že přijde sama.

Falešná Pařížanka
	 O	životě	v	hlavním	městě	módy	navzdory	vlastním	hodnotám

Text a kresba:
Kamila Boudová

Dvojité ‘rentrée’

Slepice jsou také skvělí pomocníci, pokud chcete něco to-
tálně zplenit. Odplevelení a nakypření půdy bez práce, ale 
místo je třeba jasně vytíčit a dobře oplotit. Teď už to vím. J
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Autor: Monika Valentová



Deník mámy a dcery
Lucie Harnošová

R 
Vztah mámy a dcery 
je jedinečný a zaslouží si, 
abychom o něj pečovaly.

Darujte si tedy to nejcennější, co máte. 
Společný čas, který si opravdu užijete. 

Deník vás provede na cestě 
sbližování a sdílení.

A pozve vás k prožití 
neopakovatelných chvil. 

www.alchymiezeny.cz

Najdete v něm:
Z   Studnici informací

Z   Inspiraci pro vědomou práci na vztahu

Z   Podporu na cestě k sebelásce a lásce

Z   Tipy pro společně prožitý čas 

Z   Léčení vnitřní holčičky

Inspiraci pro vědomou práci na vztahu

Petra Kruntorádová
Monika Valentová

a
Pravý domácí časopis 

uvádějí

Rozhovory s lidmi
Rozhovory, ve kterých je čas na odpovědi. 

Petra a Monika si točí, jak chtějí.

Sledujte na 
YouTube: bit.ly/Rozhovoryslidmi

Facebooku: rozhovoryslidmi
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A co se dělo pak? Chvilku vyčkejte, prosím. (Aspoň článek pře-
čtete až do konce. J) Věřím, že je důležité nejprve vyjasnit, co 
to NLP znamená. Kristina si ta tři písmena osobitě překládá 
jako „neomezený lidský potenciál“. Myslím, že to je docela 
trefné – své možnosti totiž můžete díky metodám NLP plně 
rozvinout. Ale když si zadáte tuto zkratku do internetového 
vyhledávače, objeví se zpravidla tato slova: „neurolingvistic-
ké programování“. Za „neuro“ hledejte vnímání světa našimi 
smysly. Za „lingvistické“ si dosaďte vyjadřování našeho vidění 
skutečnosti slovy. Za „programování“ se skrývají vzorce 
chování, které si tvoříme díky tomu našemu smyslovému 
vnímání a jazykovému vyjádření.

Květina, která může kvést
Některé ty vzorce nám mohou vyhovovat, jiné nás mohou 
brzdit. NLP by nám mělo umožnit rozklíčovat ty zmíněné 
vzorce a pracovat s nimi tak, aby nás nezatěžovaly. Představu-
ju si to, jako když otrháte usychající listy na květině. Květina 
se tím zbaví nefunkční zátěže, která na ní vyrostla. Při troše 
zalévání a za doteků slunečních paprsků pak může spokojeně 
růst. Ovšem kořeny zůstávají nedotčené – je to stále ta samá 
květina, jen více kvete. To je moje jistě velmi laická a velmi 
osobní představa o NLP.

„Petro, chceš, abychom šly do toho experimentu?“ ptá se 
mě opatrně Kristina asi po hodině pohodového povídání 
u šálku kávy poblíž pražských Riegrových sadů. V žaludku 
mě trošku zašimrá, ale jsem hodně zvídavý tvor, takže ví-
ceméně bez váhání souhlasím. „A chceš jít ven, nebo zůstat 
uvnitř? S lidmi, kteří mají blízko k přírodě, pracuju i venku.“ 
Tentokrát už odpověď nevystřelím hned. Jakýkoli pobyt 
venku miluju. Skoro se dusím, když jsem dlouho někde 
zavřená, ale pracovat se svými emocemi a vzpomínkami 
v lidmi hojně navštěvovaném městském parku mě neláká. 
Takže je to jasné – otevřu se raději v uzavřeném prostoru. 
Za chvíli tedy vstupujeme do zadní místnosti kavárny, kde 
jsou jen stoly, židle, malé okno a my dvě – zvědavá redak-
torka s koučkou, lektorkou NLP Kristinou Klimszovou.

písmena, která 
mění životy Text: Petra Lazáková3

Kresba: Petr Menčík
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Tvoření života
Odborníci metody NLP popisují takto: „Velmi zjednodušeně 
by se dalo říci, že pomocí NLP můžeme do hloubky poznat, 
jak skutečně děláme to, co děláme. To nám umožňuje zaměřit 
se efektivně na to, co chceme, a dosáhnout toho. Jednou ze 
základních tezí NLP je, že život, jaký žijeme, je otázka naší 
volby. A cílem NLP je zvýšit flexibilitu jedince.“ To tvrdí koučka 
a lektorka NLP Markéta Hamrlová. To slovo „volba“ je tam 
důležité. Když jsem četla na Markétino doporučení knihu 
„NLP pro každého“, zvýraznila jsem si tam kvůli článku (samo-
zřejmě i kvůli sobě) jednu větu: „To, kým jste, nevytváří vaše 
osobní historie, ale vaše odpověď na ni.“ Jinými slovy – není 
ani tak důležité, co máte za sebou, ale spíše jak se k tomu 
postavíte.
Kristina Klimszová to opět zajímavě rozvíjí po svém: „Mů-
žeme si představit, že techniky NLP jsou vlastně takové ber-
ličky, které můžu a nemusím mít. Prostě občas si jimi mohu 
vypomoct. My můžeme ty věci, které se nám dějí, přetvořit 
docela rychle tak, aby se nám s nimi dobře žilo… My skutečně 
můžeme tvořit náš život.“ Jde vlastně o to, že problémy často 
nevychází ze situace samotné, ale ze způsobu, jakým o nich 
přemýšlíme. A právě ten způsob přemýšlení o nich lze pomocí 
dobře provedených NLP metod změnit!

„Divná“ metoda?
Působí to na vás jako manipulace? I mně to vrtalo hlavou, 
i já jsem s tímto názorem přišla. Markéta Hamrlová mi na to 
napsala: „NLP je z pohledu pozorovatele divné (někdy hodně 
divné J). Navíc je to metodika hojně pracující se sugescí, 
často i s hypnózou. Tato sféra je vždy velmi obávaná a kriti-
zovaná zejména z úhlu pohledu postaveném na neznalosti 
a malém vhledu. V současné době se termínem NLP zastřešují 
bohužel i nejrůznější pseudovědecké přístupy a hnutí. A to 
pochopitelně vyvolává silné a oprávněné negativní reakce 
z vědecké strany. Jako u všeho, co člověk dělá, vždy velmi 
záleží na konkrétním jedinci, který NLP prezentuje. NLP samo 
o sobě manipulativní není, ale jeho prvky mohou být k mani-
pulaci zneužívány.“

Kristina Klimszová

Kristina Klimszová při výuce NLP
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v ordinaci jakéhokoli lékaře. Jako dospělá jsem se potom 
jednoho dne zničehonic ocitla na operačním sále v situaci 
přímého ohrožení života. Šlo o minuty… Ani tuto událost si 
dnes prakticky nepamatuji. Ihned po návratu z nemocnice 
jsem veškeré nepříjemné pocity z ní potlačila a smetla pod 
koberec. Doufala jsem, že všechny negativní pocity provázané 
s nemocničním prostředím časem samy od sebe zmizí. Což 
se samozřejmě nestalo. Kdykoli jsem vstoupila do ordinace 
jakéhokoli lékaře, sevřelo se mi hrdlo a polil mě pot…
Na jednom z prvních koučovacích kurzů, které jsem absolvo-
vala, nám chtěl lektor Mike předvést novou techniku. Na tu 
potřeboval dobrovolníka, který zažil nějakou traumatizující 
událost a zůstaly mu po ní negativní následky. Zvedla jsem 
ruku. Vstala jsem a šla k Mikovi. Pamatuji si na velmi příjem-
nou náladu, kterou jsem měla, když mě Mike usadil do bez-
pečí a pohody pomyslného kina. A procházel se mnou v mé 
mysli ‚film událostí, které se mi v minulosti v nemocnici staly‘. 
Tento ‚film‘ jsem podle Mikova návodu různě deformovala, 
promazávala… Bylo to hodně zvláštní. Trochu divné a v té 
chvíli pro mě velmi iracionální… Nakonec mě Mike naučil, 
jak si ‚uložit na těle‘ pocit příjemného klidu, abych si ho na zá-
kladě podmíněného reflexu mohla kdykoli vyvolat, aktivovat 
a využít… Ono to vážně fungovalo. Můj strach a negativní 
pocity spojené s traumatizujícími zážitky, které jsem si nasbí-
rala během svých pobytů v nemocnici, byly pryč… A trvalo to 
necelých 20 minut!“
Zní to jako zázrak? Asi ano. Ale jak Markéta dodává, NLP má 
své racionální vysvětlení: „Těžiště NLP spočívá na poznatku, 
že si v naší vědomé i nevědomé mysli vytváříme jakési vnitřní 
mapy (tedy myšlenkové vzorce), které předcházejí řeči (včetně 
našeho vnitřního dialogu) a aktivitě s ní spojené. Podoba naší 

Rychlá a efektivní berlička?
Koučka a lektorka NLP Marie Michaličková k tomu dodává, 
že právě díky tomu, že NLP pracuje se zmíněnou hypnózou, 
s podvědomím, je tak účinné: „NLP koučink je výjimečný 
v tom, že pracuje s podvědomím a díky tomu zaručuje rychlé 
a účinné změny. Funguje skvěle na posílení sebedůvěry, 
sebevědomí, na vytváření nových pozitivních změn a návyků, 
zbavuje trémy, zbytečných strachů a omezujících přesvědčení, 
negativní zátěže z minulosti…“ Podle Marie se s NLP dá skvěle 
pracovat při výuce cizích jazyků, což se snaží dokázat i ve své 
knize Naučte se anglicky – účinné metody výuky pro celou 
rodinu.
Přiznávám, že mě překvapilo, že za vznikem metody, kterou 
by zřejmě velmi praktičtí nebo technicky zaměření lidé 
na první pohled považovali za těžce měřitelnou (rozumějte 
matematicky nevysvětlitelnou), stojí právě matematik Ri-
chard Bandler a také (už asi pochopitelněji) lingvista John 
Grinder. Markéta Hamrlová vysvětluje: „Jejich ambicí bylo 
vytvořit ‚the best of‘ z toho, co na nejen terapeutických meto-
dách skutečně funguje, přepsat to do naučitelných a osvojitel-
ných vzorců a předat to dál jako mimořádně rychlou a mimo-
řádně efektivní metodu pro změnu životní reality.“

Změna života za 20 minut?
Možná jste si všimli, že všechny dámy použily při hovoru 
o NLP slova „rychle, rychlé, rychlou…“. Všichni mnou oslovení 
lidé zabývající se NLP se skutečně shodují na tom, že pomoc 
v rámci NLP je svižná a obvykle i trvalá.
Markéta Hamrlová to dokládá na svém osobním zážitku:
„Jako malé dítě jsem se otrávila kůrou z chemicky ošetřeného 
pomeranče a skončila hospitalizovaná na několik týdnů v ne-
mocnici sama bez rodičů. Nepamatuji si žádné podrobnosti, 
ale velmi dobře si pamatuji logicky nevysvětlitelné svíravé 
pocity, které jsem měla vždycky, když jsem se potom ocitla 

Marie Michaličková

Markéta Hamrlová
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vnitřní mapy potom řídí způsob našeho vyjadřování směrem 
ven i k sobě. Podle toho, jakou mapu máme, tak vypadá naše 
realita. Jeden ze základních pilířů NLP představuje poznatek, 
že se lze naučit změnit způsob, kterým vnímáme svět.“ Na-
prosto jednoduše řečeno: NLP funguje díky tomu, že člověk 
je jedinečný, má svůj jedinečný pohled na svět a události 
v něm – má svou jedinečnou mapu. Ale tu mapu lze upravit 
tak, aby s ní plně využil své možnosti, svůj potenciál. Lze ji 
rozšířit…

Strach ze změny
Ale samozřejmě změnit naše vnímání není snadné – zvlášť 
když jsme naprosto bdělí. Nevím, jak vám, ale jen tak si zaká-
zat myslet třeba na nervozitu mi nefunguje. Naopak – když si 
to zakážu, myslím na ni ještě více… zaměřuju se na ni… zřej-
mě mě stresuje, že ji nemám pod kontrolou… a já bych ráda 
měla věci pod kontrolou… Máte to podobně? Když se ale do-
stanete do svého podvědomí, můžete se sebou pracovat jinak. 
Marie Michaličková říká: „Typické pro podvědomí je, že rádo 
udržuje věci tak, jak jsou. Říká se, že zvyk je železná košile, 
a v našem podvědomí sídlí naše zvyky. Hlavním úkolem na-
šeho podvědomí je nás chránit. Věci, které známe, které jsme 
zvyklí dělat, našemu podvědomí připadají bezpečné. Naše 
podvědomí je nelogické a často se změn nelogicky obává. 
Např. většina lidí má větší strach z vystupování na veřejnosti 

než ze smrti. Podvědomí odolává změnám, dokud nepoužije-
me techniky, které s podvědomím pracují, které jej pozitivně 
ovlivňují.“ A přidám nějaká fakta z materiálů Markéty Hamr-
lové: Údajně vědomě kontrolujeme asi 5 procent toho, co nás 
ovlivňuje. Neuvěřitelných 95 procent toho, co ovlivňuje naše 
rozhodnutí, pochází ze sféry našeho nevědomí. Proto NLP 
pomáhá především, když nejste zcela bdělí.

Zelená koule, černá koule
A jak to bylo tehdy v té kavárně u Riegráku dál? Kristina Klim-
szová mě přiměla pár nádechy a výdechy trošku se zklidnit. 
Nevím, jak přesně se ten stav nazývá – prostě mi na chvíli 
přestalo „bzučet v hlavě“. Nechtěla ode mě žádné detailní in-
formace o čemkoli. Ptala se jen, zda mě příští týden čeká něco, 
čeho se obávám. Byla to vlastně maličkost, ale velice rychle 
jsem i díky Kristině zjistila, proč jsem z ní „nesvá“. A pak to 
bylo „divné“ – přesně, jak to vystihla Markéta. Nezlobte se, 
s detaily se vám svěřovat nebudu. Ale výsledkem bylo, že 
jsem měla v ruce pomyslné dvě koule, které postupně změnily 
barvu. Zní to divně, že ano! Upřímně – já to taky nechápu, ale 
poté, co jsem ty koule pomyslně spojila a změnila jim barvu 
i celkový tvar, mi bylo výrazně líp! A pokud vás zajímá, jak 
dopadla ta záležitost týden nato… Vězte, že asi poprvé v životě 
jsem ji pořešila jinak, s respektem ke svým potřebám. Děkuji, 
Kristino!
„To, jaký život žijeme, je otázka naší volby. Pakliže to, co dě-
láme, nefunguje, existuje jiný, snadnější způsob, jak lze věci 
dělat,“ uvádí jednu z tezí NLP Markéta Hamrlová. Něco na tom 
bude… Ta tři písmena skutečně mohou měnit životy.

Dodatek: S respektem a úctou děkuji všem osloveným NLP 
koučům a lektorům. Otázek bylo dost, odpovědí jsem nakonec 
využila málo. Zcela záměrně! Téma je to složité, nepřísluší mi 
techniky NLP rozebírat nebo hodnotit. Věřím, že článek bude 
pro čtenáře malou ochutnávkou a že budou stejně zvědaví, 
jako jsem byla já… a že jim třeba taky bude líp! :-)

Několik „tvrzení“ NLP k zamyšlení 
(zdroj: Bandler, Fitzpatrick, Roberti: NLP pro každého):

„Tvé chápání světa se zakládá na tom, jak si jej 
představuješ – nikoli na světě samotném.“

„Problém obvykle nepochází ze situace 
samotné, ale ze způsobu, jakým o ní 

přemýšlíš.“

„Jestliže se na věci začneš dívat tak, jako by 
byly složité, stanou se složitými.“

„Lidé dělají ta nejlepší rozhodnutí, jaká v dané 
chvíli dělat mohou.“

„Tenhle obrázek by se do článku hodil…“, řekla jsem Kristině, 
která kromě výuky NLP také maluje. Co na něm vidíte vy?

Chcete vědět víc?
www.marketahamrlova.cz
www.kurzy-nlp.cz,
www.nlptraining.cz
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Renesance 
jménemAjrín
Renesanční člověk je 
bytost všestranně nadaná, 
která ovládá mnoho oborů 
lidského umu. Taková 
bytost budí všeobecný 
obdiv za to, co všechno 
zvládá, stíhá, dokáže, ale 
sama uvnitř sebe někdy 
trpí pochybnostmi, že nic 
z toho neumí na světové 
a mistrovské úrovni a že 
by si možná měla vybrat 
jen jednu činnost a tu dě-
lat pořádně. Obvykle se to 
takové bytosti ale nepoda-
ří, protože její mistrovskou 
úrovní je právě to, že toho 
dělá a umí hodně. A když 
na to ta bytost přijde, má 
vyhráno. Jednu takovou 
vám chci dnes představit. 
Jmenuje se Irena Zláma-
lová, je pro tento časopis 
důležitá jako spojka pro 
dvoustrany Jiřího Suchého 
a divadla Semafor. A i když 
se jmenuje Irena, říká se jí 
Ajrín…
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Ajrín si libuje ve všelijakých výtvarných a tvořivých činnos-
tech, skládá hudbu, píše texty, hraje na klavír, zpívá, hraje 
v divadle, velmi obstojně fotí… a krom toho všeho pracuje 
jako asistentka Jiřího Suchého. A hlavu, oči a srdce má stále 
otevřené pro další příležitosti vyzkoušet něco nového.

Je těžké umět a chtít dělat takové spektrum činností, jako 
děláš ty?
Já nevím. Mně se to tak udělalo. Ráda bych občas dělala jen 
jednu věc a pořádně, ale nedokážu to. Je mi dobře v tomhle 
modulu, takže pro mě to těžké není.

A jak je to s tím tvým jménem – jsi spíš Irena, nebo Ajrín?
Myslím, že Irena je víc interní a pro uzavřenou společnost. Aj-
rín je veřejná značka, bytost „k službám“ nebo jak to říct. Co se 
týče práce a aktivit, jsem Ajrín. Pro rodinu a doma jsem Irena.

Kde se ti vůbec vzalo to oslovení Ajrín?
Doma mi tak občas říkali, když jsem byla malá. Když mi třeba 
psali vzkaz, napsali Irene… anglicky, protože můj sen byl 
vždycky vidět jednou Londýn a pobýt v Anglii. Ke „značce“ 
Ajrín mě přivedl Jiří Suchý, který mi tak začal taky říkat, nezá-
visle na mém dětství, podle písně Irene, good night. A psal to 
zásadně jako Ajrín. Což jsem převzala a moc se mi to líbí.

Tím se dostáváme k tomu, že jednou z tvých renesančních 
dovedností je, že pracuješ jako asistentka Jiřího Suchého. 
A já mám pocit, že se lidi dělí na ty, kteří jsou tak kreativní, 
že potřebují asistentku, a ty, kteří jsou tak systematičtí, že 
mohou těm kreativním dělat asistentky. V tobě je ale obojí. 
Je to tak?

Text:
Petra 

Kruntorádová

Hmm, asi ano. Pravda ale je, že právě moje kreativita se roz-
vinula do nebetyčných rozměrů hlavně od té doby, co dělám 
asistentku Jiřímu. Ta práce je neskutečně inspirativní.

Co všechno obnáší?
Vyřizování e-mailů, zařizování schůzek, organizaci věcí 
kolem jeho aktivit, rovnání archivů, zpracovávání fotek a do-
kumentace, realizaci nápadů… Každý den je jiný a každý den 
inspiruje.

To se nedivím, vždyť máš možnost téměř denně pobývat 
s velikánem české kultury. Jak ho vidíš, jaký je?
Neskutečně tichý, plachý, uzavřený člověk, plný pokory a fan-
tazie. Cílevědomý, sečtělý, nádoba vědomostí, mouder a chuti 
se pořád do něčeho pouštět. Pro mě obrovský vzor.

A taky renesanční člověk, mimochodem. Myslím, že to 
máte hodně podobné. Čím vším jste byli, tím jste byli rádi. 
Zavzpomínej na své profese a „role“ v životě.
Proč ten minulý čas? Já to tak mám pořád. Pořád s nadšením 
rozkopávám dveře, které se přede mnou objevují, a zvědavě 
nahlížím, je-li tam něco pro mě. Něco, co můžu zkusit, co se 
můžu naučit, co mě nabije, co mi zvětší obzor… Začínala jsem 
v kanceláři jako účetní, pak jsem uklízela, pak jsem pomáhala 
v Občanském fóru jako asistentka, pak jsem studovala zpěv, 
poté byla patnáct let s dětma doma, učila keramiku, zpívala 
v kapele, fotila, začala pracovat v kanceláři, naučila se tvořit 
šperky a teď zase fotím a hraju v divadle, přitom jsem asis-
tentkou svého velkého vzoru… Pořád je co se učit.

Na tobě je vidět, že máš radost ze všeho, co děláš. U ně-
kterých činností je to celkem pochopitelné, ale když jsem 
slyšela, jak nadšeně vyprávíš i o uklízení v brzkých ranních 
hodinách… přišlo mi to minimálně docela neobvyklé…
Narážíš na mé pracovní začátky, kdy jsem opustila účtárnu 
Národního divadla a šla uklízet na Novou scénu? To byly 

Jiří Suchý a Jitka Molavcová – kolegové, 
velcí inspirátoři a za roky spolupráce 
také přátelé Ajrín.

„V sobotním večeru hvězdy mi do klína 
padají. Sbírám je tiše a ukládám si je 
potají. Žasnu a zírám znovu a znovu, 
ke svýmu srdci dám i srdce z kovu.“ A. Z.
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suprový časy. Jeviště v šest hodin ráno sama pro sebe… 
Komu se to podaří? Mě bavilo to, že jsem měla úkol, který 
když jsem splnila, mohla jsem jít domů a dělat něco jiné-
ho. Nemusela jsem vysedávat osm hodin v kanclu a zírat 
do stropu, protože jsem úkoly splnila za tři hodiny. Pracuju 
rychle, neumím to jinak. Takže mě na uklízení bavilo to, že 
jsem nemusela předstírat, že uklízím pomalu. Šlo o výsle-
dek. A pak bylo volno.

Když jsi uklízela ND, mohla ses dostat i na jeviště? 
A zkusila sis tam, ničím nerušená, něco zazpívat?
No jasně. Uklízela jsem i jeviště před prázdným hledištěm. 
Zkoušela jsem si tam zpívat na plný pecky. Krásně se to 
„rozlejhalo“ a v šest ráno tam nikde nikdo nebyl, takže 
jsem měla scénu Národního divadla sama pro sebe. :-)

Uměla bys třeba i sedět celý den u pokladny v supermar-
ketu? Nebo jinak – je něco, co bys fakt dělat nemohla?
U pokladny by mě to taky bavilo. Jako malá jsem si hrála 
na zpěvačku a na prodavačku. To byly moje sny. Zpěvač-
kou trochu jsem a pracovat v supermarketu, to je jako po-
zorovat lidi v tramvaji nebo ve vlaku. Nádherný pohledy. 
Takže proč ne? Určitě bych ale nechtěla pracovat třeba 
v nemocnici. To by byl pro mě hodně těžký úkol.

V úvodu rozhovoru jsem naznačila několik oblastí tvé 
kreativní tvorby. Můžeš shrnout, co všechno tvoříš?
Přívěsky z kamenů – teď už spíš jen anděly, na ostatní 
nemám čas. Občas točím na kruhu nějaké nádoby – to 
mě hodně uklidňuje, někdy skládám písničky a nejvíc asi 
fotím.

Já jsem zaznamenala i nějaký paletový nábytek. Nebo to 
je maličkost, která se do tvoření nepočítá?
No… to je moje nejnovější vášeň a relax. Protože je to ven-
ku na slunci – když si chci odpočinout, vyrábím paletové 
lavičky a květníky. Na zahrádku, aby nám tam bylo v létě 
hezky.

Jak se cítíš, když tvoříš? Jde to vůbec popsat?
Cítím neskutečnou svobodu. Nepopsatelný štěstí a vděk, 
že můžu dělat to, co mě baví.

Odkdy fotíš? Jak bys popsala své fotografické oko?
Fotím asi od deseti let. S tátou jsem vyvolávala filmy 
v temné komoře, to mě fascinovalo. Ale vůbec jsem netu-
šila, jak se fotí. Jak se nastavuje fotoaparát – co je clona, 
čas, iso… Byly to jen pokusy a buď byl vyvolaný film černý, 
nebo bílý. O techniku jsem se začala zajímat až před pár 
lety, kdy jsem neustálými dotazy rozčilovala svého muže, 
který je skvělý fotograf a koupil mi první zrcadlovku. Po-
chopila jsem, že jestli se mám někam posunout, musím se 
tu teorii trochu naučit. Od té doby tomu propadám čím dál 
víc a fotím snad úplně všechno, co mi vleze před oči.

A fotíš všude, kde je to možné. Venku, v ateliéru, v diva-
dle. Na zrcadlovku i na mobil. K čemu z toho více tíhneš?
Focení na ulici je pro mě věc náhody – světlo v tu chvíli, 
pohled zrovna z toho kterého úhlu, člověk, který se mihne, 
nápad, který se vynoří zpoza rohu. Fascinují mě moment-
ky, ale nedají se moc zrežírovat. V ateliéru fotím svoje 
představy, které jsou buď dané, nebo mi naskakují během 
setkání s tím kterým člověkem nebo vyplývají z té situace. 
Jeden postoj či představa se dá nafotit různými způsoby, je 
to škála obrovských možností.

Návrat na místo činu. V Národním 
divadle dříve coby uklízečka a nyní jako 
dvorní fotografka Jiřího Suchého.

Ajrín píše texty, 
skládá hudbu, zpívá, 
hraje na klavír, vyda-
la CD a vystoupila si 
na své vlastní verni-
sáži fotografií.
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Malé nahlédnutí do výtvarné dílny Ajrín Zlámalové – pale-
tový nábytek, zahrada, recyklace, keramika, cínoví andělíčci 
– relax, zábava a krása v jednom.
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Festival pro všechny, kteří to vidí #ProsteJinak
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VýstaViště Praha holešoVice
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tomáš, evolucionář 
a náš pravidelný návštěvník

žiju #prostejinak

protože vím, 

jak důležité

je chránit přírodu,
Tvůj muž je nejen skvělý fotograf, který ti pořídil první 
zrcadlovku, ale mám pocit, že je to i skvělý životní part-
ner. Aspoň tak na mě vaše dvojka působí. Je to tak?
Můj muž je neskutečný. Já osobně si myslím, že má svato-
zář, která ale není vidět. Je to pro mě ten nejlepší parťák, 
kterého jsem si mohla přát. To slovo „parťák“ zní hrozně, 
ale podstata zůstává. Opora ve všem, trpělivý naslouchatel 
a učitel v jednom. Přijde mi, že on je pořád stejný. Jistota 
uprostřed rozbouřeného moře. Zatímco já furt skáču kolem 
a šílím a ječím a kazím, na co sáhnu, on stojí jak pevný 
strom ve vichru, s lehkým úsměvem na tváři, s nepatrně 
zvednutým obočím a uklidňuje mě.

Slyším dobře? Řekla jsi „kazím, na co sáhnu“?
No, to je můj celoživotní mindrák – mám pocit, že výsledky 
mých činností nejsou stoprocentní. Že to prostě vždycky 
nějak pokazím.

Co se v tobě změnilo, když jsi přivedla na svět děti?
Začala jsem se bát. A začala jsem být zodpovědná.

Bát čeho? A zodpovědná v jakém slova smyslu? Do té 
doby jsi nebyla?
Bát ve smyslu „mít strach o někoho jiného než jsem já 
sama“. Já si do té doby fakt neuvědomovala, jak je život 
křehký. Myslela jsem si, že mám pod palcem všechno, co 
mě potká a co se mi děje. Ale když se ti narodí dítě, je to 
jinak… nemůžeš to všechno ohlídat.
A zodpovědnost v tom smyslu, že se o někoho musím starat 
aspoň do té doby, než se bude schopen starat sám. To jsem 
předtím taky úplně nevnímala.

Jaké bylo být mámou malých dětí a jaké to je, když vylé-
távají z hnízda?
Obohacující a objevné. Věci, které jsou pro dospělého 
samozřejmé a které děti teprve objevují – to bylo hodně 
radostné, vidět to znovu. Vlastně se člověk chvílema zase 
stával dítětem a to mě naplňovalo. A taky zvědavost, jaký 
člověk z toho dítěte vyroste a nakolik to můžu ovlivnit. 
Zvláštní období pozorování a zpytování sebe sama.
Vylétávání dětí z hnízda přináší ohromné množství svobo-
dy a chuti začít cestovat a žít bez zodpovědnosti, že nechá-
vám děti doma. V dobrém slova smyslu.

A máš o děti strach, i když jsou dospělé a létají všude 
možně po světě?
Mám. Obrovský. Ale jsem šťastná, že si žijí svůj život podle 
svého a svobodně. Co nemůžu ovlivnit, na to se snažím 
nemyslet.

„Já si prostě nemůžu pomoct nebo co. Jsem duší ro-
mantik jako blázen asi. Sákryš,“ tak popsala Ajrín 
tuhle svou fotku s manželem.

A takhle nějak Ajrín fotí.

Čemu věříš?
Věřím ve štěstí, lásku, toleranci, spokojený život, píli, radost ze 
života, přátelství a rodinu. Všechno na prvním místě. J

Koukněte na:
www.ajrin.cz
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Jak se stane, že kadeřník a majitel dvou salonů skončí tady 
u Horní Chřibské na samotě v kopcích?
Vlastnil jsem společnost Journal, která v Praze na Florenci 
provozuje dvě unisexová kadeřnictví. Kadeřničina mě bavila 
a baví dodnes. Když pochopíš trochu té fyziky a chemie, co 
za tím je, tak se z ní stane velmi jednoduchá činnost za hodně 
peněz. To prostředí kolem je ale nepřirozené a navíc návykové.
Kadeřníci jsou pořád někým chváleni, je jim lichoceno a vy-
dělávají nepřirozeně moc peněz. Bohužel se to velmi často 
projeví na jejich charakteru. Ne nadarmo se říká, že kadeřníci 
jsou lháři, podvodníci a herci nejhorší kategorie. Mě to pro-
středí a lidé kolem přestali bavit už dlouho před tím, než jsem 
se rozhodl pro život v souladu s přírodou.

Dá se říct, že ti péče o hlavy jiných vydělala na nový domov 
a nové podnikání v přírodě?
Ano, rozhodně mi kadeřničení pomohlo vydělat na rekon-
strukci objektu. Ke konci už jsem ale byl takový kadeřník 
na baterky. Došlo mi, že příroda nám nadělila to, co nám 
nejvíc sluší, a jakékoliv znásilňování nebo vylepšování je 
spíš na škodu. Takže jsem zákaznicím radil, aby se nebarvily 
a hlavně aby si myly vlasy co nejméně, protože si je tím ničí. 
To je ale samozřejmě špatný byznys, protože v této době je 
hlavní složkou příjmu kadeřníka prodej vlasových přípravků. 
Není nic nenormálního, že koupíš šampon za dvě stovky 
a s přehledem ho prodáš zákaznici za pět set. A to mě nebavi-
lo, já nemám rád zbytečné lhaní a podvádění.

Nablýskaný život v Praze vyměnil za přírodu, práci se dřevem a včelaření. Ka-
deřník Michal Janeček (41 let) prodal své prosperující salony a splnil si sen. 
Na severu Čech provozuje rodinný relaxační penzion s poetickým názvem 
Krásná Samota. Zkušenosti z Německa, Británie či Austrálie ale rád dál využí-
vá při občasném stříhání v dřevěném sálu, kde se jindy cvičí jóga. Sympaťák 
s jasným pohledem stiskne nabídnutou pravici. Ještě před nápadem na tento 
rozhovor spontánně přichází tykání.

„Už jsem blbnul z žen.“
Nůžky vystřídala sekera

Text: Jan David
Ritualista.cz

Foto: Czech by Jane
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Kolik si tak kadeřník vydělá?
V Praze jde málokde stříhání pod 1000 korun. Průměrně ši-
kovný kadeřník nebo kadeřnice, kteří dělají na živnostenský 
list, si s přehledem vydělají kolem 100 tisíc korun.

Kdy ses vlastně rozhodl pro život v přírodě a jaké byly tvoje 
první představy?
Pro život v těsném kontaktu s přírodou jsem se rozhodl už vel-
mi dávno. Nebylo to snad ani rozhodnutí, ale vyústění toho, 
po čem pravděpodobně začne toužit většina z nás. Ve dvaceti 
jsem odešel na zkušenou do Německa a zjistil, že se kadeřni-
činou dají vydělat peníze. Je to ale něco za něco. Tak jsem sám 
sobě slíbil, že až ze všech těch žen začnu blbnout, tak se odstě-
huju k lesu a pořídím si včely. To se mi také splnilo, a dokonce 
jsme od mých včel letos už vytočili 10 kilo výborného jarního 
medu, který je nejkvalitnější a nejvíc složkový.

Věřil sis, že tě nový projekt uživí?
Pořád jsem pragmatik a člověk racionálního myšlení. Bylo 
mi jasné, že samotné zahradničení a farmaření mě neuživí. 
Provoz penzionu bylo logické rozhodnutí. Protože dlouhá léta 
praktikuji jógu, tak jsem při rekonstrukci od začátku počítal 
s využitím na jógové pobyty.
Svoji partnerku Marcelu jsem potkal zhruba v půlce rekon-
strukce, která trvala pět let. I když v podstatě je to nikdy 
nekončící příběh udržování, vylepšování a ladění detailů.
Když jsem ji poprvé přivedl k nám na Samotu a viděla ten 
nepořádek, nic nedodělaného a hlavně čtyřicet let starý spr-
chový kout s toaletou, tak si jen smutně povzdechla a pustila 
se do práce.
Celou dobu zajišťovala servis a zázemí, abych mohl podnikat, 
stříhat, rekonstruovat a dělat sto dalších řemesel. Odměnou 
za to je nám naše dvouapůlletá dcera Magdalenka, kterou 
jsme si přivezli jako suvenýr z cestování po Indii.
Její příchod už naše společné rozhodnutí odejít do přírody 
urychlil a je to rozhodně to nejlepší, co jsem mohl udělat. 

Od rána do večera tady dcera běhá bosá po zahradě, hraje si 
momentálně s našimi sedmi štěňaty a čtyřmi koťaty, honí 
ovce a kůzlata, krmí ryby v rybníku a pořád nám nosí kytici 
vlastnoručně natrhaných květin.
Pookřáli jsme i my s Marcelou. Já už nevím, co to je být 
nemocný, mít rýmu, kašel nebo pocit, že nemůžu ani vylézt 
z postele. Což mi předtím přišlo, že je normální stav.

Jak jste se dostali zrovna na pomezí Českého Švýcarska, 
Lužických hor a Labských pískovců?
Já chtěl hory, úrodnou půdu, a aby to nebylo zas tak daleko 
od Prahy. Takových míst moc není, takže jsem si čistě pragma-
ticky vybral tuto oblast a začal objíždět staré chalupy, used-
losti a hájenky. Čím víc jsem do tohoto bohem zapomenutého 
kraje jezdil, tím víc jsem si ho zamilovával. Jeho divokost, 
syrovost, přírodu, historii i lidi, kteří jsou svérázní a tvrdí, ale 
tady to vždy bylo drsné. Historicky zde končilo císařství, tak 
se to tu pořád nějak mlelo.
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od civilizace odřízlo údolí s kamenným valem a kolem doko-
la je pouze louka a les, takže je tu naprosté ticho, úplná tma, 
hvězdy na dosah ruky a divá zvěř jako na Serengeti v Africe. 
A ty naše krásné západy slunce i nás pořád uvádějí do rozpa-
ků (úsměv).

Michale, ty jsi původem městský člověk? Zajímá mě to vůči 
původním představám o žití a provozování penzionu – 
a jaká pak byla realita? A odkud je tvoje partnerka Marcela?
Jsme naprostí začátečníci a všechno se musíme učit od začát-
ku. Marcela pochází z brněnského paneláku, já jsem vyrůstal 
na Smíchově pod Bertramkou. Moji první nejlepší kamarádi 
byli Romové a taky s nimi velmi dobře vycházím dodneška. 
Myslím si, že to jsou talentovaní lidé, kteří měli tu smůlu, že 
jim soud zakázal kočovat. A protože se potýkáme teprve s třetí 
generací, tak máme „problém“. Za další dvě tři generace už ale 
žádný problém nebude, tak si je pojďme užít, dokud tady tuto 
výjimečnou kulturu ještě máme.

Jaké tedy byly začátky života v novém prostoru?
Naštěstí máme pořád babičky, které tento životní styl ještě 
pamatují. Radí, jaká bylinka je na co, jak se starat o zvířata, 
provozovat hospodářství. Mně se na tom všem nejvíc líbí, že 
neprodukujeme téměř žádný odpad. Kromě plastu má skoro 
všechno nějaké uplatnění.

Co pro tebe bylo obtížné?
Nejhorší pro mě asi bylo to, že jsme jako rodina pořád spolu, 
a na to my chlapi asi nejsme úplně stavěni. Když je zima a ne-
můžu si hrát na zahradě, tak se trochu nudím. Je to ale období 
plné změn. Je s námi Magdalenka a plno věcí už nikdy nebude 
jako dřív, tak můžu těžko posoudit, jak se můj život změnil. 
Byznys stojí na podobných základech jako řízení kadeřnické 
firmy. Zkrátka to všechno dělat poctivě, nepředražovat a ne-
vyhazovat zbytečně peníze za reklamu, marketing a podobné 
navoněné lži.

A jak dlouho jsi hledal, než jsi narazil na tuto usedlost 
z roku 1818?
Hledání mi trvalo dva roky a nakonec jsem se už ptal po hos-
podách, na městských úřadech i lidí na ulici. Tak jsem také 
nakonec našel tuhle naši Krásnou Samotu. To jméno mimo-
chodem vymyslela naše tenkrát třináctiměsíční Majda, která 
už asi nemohla poslouchat, jak se trápíme nad jménem used-
losti. Seskočila mi z klína, rozeběhla se do knihovny a donesla 
mi knížku se jménem Na krásné samotě. Bylo vymalováno.

Při rekonstrukci jste dali důraz na přírodní materiály. Dře-
vo, kámen, hliněné omítky…
Snažili jsme se zachovat vše původní, co tady bylo. Staré trá-
my jsme obrousili a naolejovali přírodním olejem. Kameny 
a cihly opískovali a vše doplnili hliněnými omítkami, které 
mají plno výborných funkcí a vlastností, jako je hydroregu-
lace nebo tepelná a zvuková izolace. Hlavně jste v místnosti 
s jílem, pískem a bylinkami a ne s vápnem, cementem 
a montážním lepidlem. Kulaté rohy se mi vždy líbily, navíc 
ušetří prostor, což jsme potřebovali. Bojovali jsme s každým 
centimetrem, abychom to všechno nacpali do 200 let staré 
chalupy.

Co podle tebe bylo pro zdar projektu zásadní? Na co by si 
měli lidé toužící po rekonstrukci bývalého statku dát pozor?
Bláznům, kteří se rozhodnou pro rekonstrukci, přeju hlavně 
hodně silné nervy, slušný příjem i chuť a odvahu dělat úplně 
veškeré profese, co snad existují. Trochu vážně – radím mít 
dobré projekty na elektřinu, vodu, kanalizaci, ale hlavně 
na topení. Samozřejmě je dobré začít střechou a tu udělat 
nejlíp, co to jde. Poté se většinou lidi úplně totálně vyždímají 
z peněz, tak se zatím můžete začít učit stříhat (smích).

Jak dlouho penzion funguje a čím je podle tebe specifický?
Otevírali jsme na jaře 2018, v podstatě na dvousetleté 
narozeniny usedlosti. Specifické je asi místo, protože nás 
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Na webu Amazing Places už jste získali ocenění. Jaký pro 
vás mělo význam?
Už to, že jsme se dostali do elitní společnosti Amazing Places 
po necelém roce působení, je velký úspěch. Fenomenálním 
úspěchem je, že za měsíc duben jsme se stali vůbec nejkou-
zelnějším místem ze všech, moc si toho vážíme. Bohužel kvůli 
tomu musím každý den odmítat zájemce o ubytování a trávím 
více času vyřizováním mailů. To je pro mě ta nejmíň atraktiv-
ní práce ze všech.

Co tě vlastně bavilo na tvé původní profesi a jak ses dostal 
ke stříhání?
Ke stříhání jsem se dostal tak trochu z recese. S kamarádem 
Petrem jsme přemýšleli ještě na základce začátkem 90. let, 
když každý začínal podnikat, v čem budeme podnikat my. 
Jeho napadlo, že budeme kadeřníci. V té době dvacka za deset 
minut a hlavně samý holky, chápeš to, samý ženský. A měl 
pravdu.
Jenomže on jako posera šel na obchodku a mě v tom nechal 
„vykoupat“. Byl jsem s 27 holkama sám ve třídě, ani pánské zá-
chody v té době na škole v Braníku nebyly. Takže za to v pod-
statě můžeš ty, Petře (s úsměvem oslovuje do prázdna svého 
kamaráda). Nejvíc mě na tom začátku asi bavily ty holky.
Jak jsem ale do kadeřničiny začal pronikat, měl jsem štěstí. 
Poměrně brzo jsem pochopil barevné spektrum, které 
mimochodem pochopí jen velmi malé procento kadeřníků. 
Barvy mi začaly vycházet, jak jsem si přál. Začalo mě to bavit 
i po profesní stránce.

Na jaké nejzajímavější pracovní i osobní zkušenosti rád 
vzpomínáš?
Výhoda kadeřníka je, že k tomu, aby ses tím mohl živit, ti 
stačí strčit si do kapsy nůžky a hřeben. Na rukáv připneš 
dvě pinety a můžeš vydělávat všude po světě. Což jsem také 
dělal. Nejdřív bylo potřeba se naučit stříhat a na to není lepší 
škola než pracovat v Německu. Němku když ostříháš, tak jí 
to stačí vysušit, pak se chopí zrcátka a začne si to kontrolo-
vat ze všech úhlů, takže se nedá nic ošidit ani neumět. Byl 
jsem i nucený se naučit stříhat. Potom jsem už více méně ze 
zvědavosti odjel na pár let do Austrálie. To je zase výborná 
škola na barvení a úpravu vlasů, dokonce jsem se tam tenkrát 
nachomýtl do soutěže a stal se třetím nejlepším kadeřníkem 
severní Austrálie v dámské kategorii s postupem na mistrov-
ství kontinentu.

Co bys doporučil začínajícím kadeřníkům a kadeřnicím 
do jejich začátků?
Přijímal jsem asistenty z druhého ročníku a vždy se jich ptal, 
jestli to opravdu chtějí dělat. Někdy mě překvapili, že ne. 
V tom případě vůbec nemá cenu s tím začínat. Poradil bych 
všem, co to dělat chtějí, bez ohledu na věk, aby začali někde 
jako asistenti. Naučili se všechno pěkně od začátku a tak jako 
já – nejdřív pořádně krátké pánské i dámské střihy, protože 
to je to nejtěžší, ale zároveň to nejvíc kreativní, prostě taková 
sochařinka. Učesat vlasy podle gravitace a zastřihnout je dole 
do rovna nebo do obloučku, to bych naučil i souseda Pepu 
za půldne u piva.
Každému kadeřníkovi nebo kadeřnici přeji to, aby se z toho 
nezbláznili a taky trochu mysleli na zadní kolečka. Protože 
peroxid, amoniak, suché laky, šampony a různé takové ne-
smysly ve spreji si pomalu ale jistě vybírají svoji daň! Všem 
zákaznicím také přeju to, aby si sedly se svým kadeřníkem tak 
dobře jako já se svými zákaznicemi, které se po těch letech 
staly kamarádkami. Občas nějaká nelení a přijede se nechat 
ostříhat k nám do lesa.

Na čem tu nejvíc makáš teď?
Aktuálně dodělávám pořádnou zateplenou psí boudu a v hor-
kých dnech dokončuji solnou jeskyni. Máme ve sklepě ka-
mennou nádrž, s největší pravděpodobností mikve. Dá se v ní 
koupat a voda má celý rok konstantní, ledovou teplotu. Moje 
vize totální relaxace je užít si naši krásnou cedrovou saunu 
nebo páru, poté očistnou koupel v mikve a nakonec pobýt 
v solné jeskyni v kamenném sklepě.
Jinak nejvíc času asi trávím děláním dřeva se sousedem 
Pepou – kácení, špalkování, štípání. Je zajímavé, že tahle 
práce mě baví snad ze všeho nejvíc. Asi máme zakódováno 
v genech, že to po tisíciletí dělali naši předci. Mě to přitahuje 
jako magnet.

Kdybys měl někomu na cestě z města do lesa poděkovat, 
kdo by to byl?
Rád bych moc poděkoval své okouzlující partnerce Marcele, 
protože bez jejího supportu a odhodlání bych to těžko do-
končil. Své neuvěřitelně pracovité a nápadité mamince Dáše, 
jejímu manželovi Jirkovi, který mi pomohl vždy, když jsem 
nestačil vydělávat tolik, kolik jsem potřeboval investovat. 
Půjčoval mi peníze bezúročně.
Také děkuji všem svým zákaznicím, protože se mnou měly 
trpělivost. Myslím, že kolikrát i přimhouřily očko nad mým 
totálním pracovním vyčerpáním. Dnes bych rád poděkoval 
i našim úžasně klidným hostům, ze kterých se stávají přátelé. 
A v neposlední řadě všem domorodcům, kteří nás přijali mezi 
sebe. Obzvlášť Irence a Alešovi Kubicovým, Ivance a Mílovi 
Vávrům a samozřejmě tobě, Ládo Pokorný (úsměv).

Na co se teď těšíš?
Mám v plánu starat se líným Pražákům o trávníky. Chci si kou-
pit traktůrek na trávu 4×4 s vertikutátorem a frézou na sníh. 
Moc se těším, až udělám trochu povědomí, že jim pražský ka-
deřník zastřihne trávník. Myslím, že to bude fungovat a ještě 
si zajezdím na traktůrku. Prostě další splněné přání.

Autor textu přijel do penzionu Krásná Samota, protože ho 
sem pozvala partnerka. Předem nevěděl, kam přesně z Prahy 
jede – bylo to překvapení. Místo se mu nejen zalíbilo, ale bě-
hem chvíle si potykal i se sympatickým majitelem objektu.  
Zaujal ho Michalův příběh „z města do lesa“, ale také jeho 
přístup k lidem, místu i práci. Proto vznikl tento rozhovor.
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Text: 
Luboš 

Tranta

Následující článek vám přiblíží prvek kov a k němu při-
družené roční období – PODZIM. Životní energie v době 
podzimu náhle a radikálně mění směr. Vše se rychle ob-
rací směrem dovnitř a dolů. Rostliny postupně uvadají, 
schnou, rozpadají se, práchniví a poté se rozmělňují 
na kompost a vytváří tak příležitost pro jakousi novou 
hodnotu, a to zužitkování úplně všeho, co z nich zbude.

Úklid vně i uvnitř
Energie kovu nám dává možnost nechat odejít vše staré 
a umět přijmout nové, co přichází. Podzim je vhodným časem 
k úklidu spíže. A to jak té materiální, tak té, která je uvnitř 
každého z nás, tedy ve spíži duchovní. Toto uklízení by mělo 
zahrnovat jak naše osobní vztahy, které nám dlouhodobě 
neslouží, tak například obchodní vazby, které pro nás nejsou 
dlouhodobě výhodné. Nebo třeba můžeme jednoduše probrat 
zásoby v domácnosti a vyházet vše, co již dlouhou dobu nepo-
užíváme a co se jen hromadí v našich skříních.

Reflexe a rekapitulace
Signály podzimu jsou dramatické a nezaměnitelné. Přichází 
dosud neznámá únava, která je na rozdíl od únavy v pozdním 
létě zdravá a vítaná. Všechno aktivní a plné musí skončit 
a završit se časem odpočinku, určeným pro čerpání nové síly. 
Úroda končí tím, že listí opadá a s ním i poslední plody pozd-
ního léta. Cokoliv nebylo uskladněno, hnije pod nánosy listí. 
Příroda nic, vůbec nic neponechává bez absolutního využití. 
Proces rozkladu je základní součástí životního cyklu. Esenci-
ální živiny se musí navrátit zpět do země, odkud před mnoha 
týdny vzešly. Je položen základ pro novou, úrodnou půdu, jež 
podpoří jarní start. Podzim umí ve všem najít přidanou hod-
notu. Zbytky, které se zdají být již nepotřebné, jsou rozloženy 
a následně znovu využity. Zcela na stejném principu pracuje 
kov i uvnitř nás. Dává nám schopnost rozpoznat a přijmout 
hodnoty a nechat z našeho života odejít vše nepodstatné. Je 
ideální v tomto období ukončit naši honbu za nesmyslným. 
Díky energii kovu se stáváme otevřenější vůči našemu vnitř-
nímu světu a víc mu můžeme v tomto období naslouchat. 
Podzim je skvělým časem pro reflexi, inspekci našeho vnitřní-
ho myšlení, rekapitulaci života a spirituální praktiky.

Prvek kovu v akupunktuře pěti prvků
V lidském těle, které se skládá z fyzického těla, myšlení 
a duše, je prvek kov tvořen energeticky drahami tlustého 
střeva a plic.

Fyziologicky je tlusté střevo na konci zažívacího procesu 
a vylučuje odpad. Energeticky nám zdravé tlusté střevo 
umožňuje uvolnit a odstranit mentální a duševní odpad, který 
v sobě akumulujeme kvůli našemu každodennímu životnímu 
stresu. Například negativní a často obavy vzbuzující politické 
kampaně či takzvané poplašné zprávy, které se nezakládají 
na pravdě, bývají mnohdy oním mentálním a duševním 
odpadem, který nás všechny vnitřně poškozuje a má velký 
vliv na náš každodenní život. Kumulací stresu a jinými excesy 
může být dráha tlustého střeva a jeho takzvaná vylučovací 
funkce ochromena. Představte si na okamžik život uprostřed 
skládky, bez možnosti ji jakkoliv vyčistit. Zkušený praktik 

KOV A PODZIM

BSc. Luboš Tranta, LicAc., MBA
Luboš je držitelem titulu z Westminsterské univerzity 
v Londýně. Věnuje se výuce studentů v tradiční čínské 
medicíně. Sám se stále vzdělává, aby poskytoval ty nej-
lepší služby svým pacientům. Zajímá se o akupunkturu 
pěti prvků, tajemství Tungovy akupunktury, akupunktu-
ru obličeje. Zabývá se léčbou muskuloskeletální bolesti, 
hlasu, žen, ale především pediatrických pacientů. 
Více na www.tcm.cz.

akupunktury pěti prvků ví, jak zharmonizovat a vyčistit drá-
hu tlustého střeva.

Na druhé straně pak stojí energie plic, která je primárně 
spojena s nasáváním či inspirací i v přeneseném slova 
smyslu. Jinak řečeno – tato energie zahrnuje vše nové, co 
má být přijato směrem dovnitř. Fyzickým procesem dýchání 
vyměňujeme plyny vnitřního prostředí s atmosférou. Tímto 
procesem vlastně také přijímáme výživu a zbavujeme se od-
padu. Náš dech nás tedy svým způsobem propojuje s nebem. 
Prvek kovu má schopnost přes dráhu plic přivést do vnitřního 
prostředí čistý vzduch, čímž nás propojuje s nebeským aspek-
tem naší duše.

Božský třpyt vyššího vědomí
Kov a jeho energie v sobě nesou božský třpyt našeho vyššího 
vědomí. A to se všemi kvalitami, které umíme k tomuto aspek-
tu přiřadit: moudrost, autorita, vůdcovství, důvěra… Dodává 
nám našeho vnitřního duchovního vůdce, rádce a učitele. 
Sebevědomí vzniká z robustního prvku kovu a propojuje se 
s nebeskou zahradou, kterou máme každý uvnitř sebe. Bůh 
nás uvnitř této zahrady učí přijmout respekt od ostatních, 
ale také od nás samotných. Respekt k sobě sama se projevuje 
v tom, jak pečujeme o své tělo i mysl. Velmi záleží na tom, co 
jíme, jak se oblékáme, co čteme nebo co sledujeme v televizi. 
Prvek kovu nám dává schopnost uvědomit si hodnotu a kva-
litu a umět je do našeho života přijmout. Tím, že toto budeme 
respektovat, přímo podpoříme božství okolo nás a také uvnitř 
nás samotných. Jeden z dalších aspektů kovu je nechat odejít 
vše, co nám dále neslouží. Měli bychom život brát jako proces, 
ve kterém má všechno své místo a čas, včetně našich ideálů, 
vztahů, pocitů a posedlostí. Nic v našem životě by nemělo být 
permanentní a trvalé. Musíme umět nechat odejít ve správný 
čas úplně vše, co nám dále neslouží. Nesmí to však být ani 
moc pozdě, ale ani příliš brzo.
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Díky Bohu za emancipaci žen v minulém století. Přesto se nám jako 
společnosti některé věci možná tak trochu vymkly z rukou. Z mnoha 
žen se dnes stávají upracovaní chlapi – ať už v zástěře samy s dětmi, 
neustále na půli cesty mezi pračkou a plotnou, nebo v kostýmku v kan-
celáři. Hormonální antikoncepce nás odpojuje od přirozené cykličnosti 
a kliniky asistované reprodukce si mnou dlaně. Nebo je vše relativně 
dobré, jen někde v koutku sebe ženská duše cítí, že existuje něco více. 
Být s dětmi nebo v kanceláři je samo o sobě v pořádku. Ale ne mít péči 
o sebe sama až na posledním místě.

Když intimita léčí ženu
Text: 

Adél Obermajerová
Fotografie:

Markéta Bendová
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Návrat ke šťastnému ženství zřejmě povede jinudy než cestou 
vyrovnání se mužům nebo snahou všechno zvládnout sama. 
Lékem se mi ukazuje být jediné – návrat k intimitě.

Cesta „dolů“
Před mnoha lety jsem si myslela, že ženství je, když nosím 
řasenku a chodím ke kadeřnici. Menstruace se dala zamasko-
vat tampónem a spásnou růžovou tabletkou. Spokojeně jsem 
studovala na univerzitě, ale přesto jsem byla nešťastná. Ne-
věděla jsem ovšem proč. Vždyť se přece ve všem tolik snažím! 
Spásou mi nakonec byla až cesta „dolů“ – v tom nejpozitivněj-
ším slova smyslu.

Vnitřní kompas
Životy neléčí lékař ani léčitel. Životy léčí láska, která v nás 
přirozeně je. Říká se jí také sebeuzdravující síla těla. Ta, 
na kterou jsme jen zapomněly.
Jestliže svou pozorností nejsme doma ve svém těle, pak je 
v něm všechno možné zvenčí, jenom ne my. Snadno nás 
ovlivňují názory a emoce druhých, snažíme se zavděčit, snaží-
me se být dokonalé… a především nepoužíváme svůj vnitřní 
kompas. Někdy nás k němu vrátí zpět až úraz, nemoc nebo 
jiná náročná situace.
Zdroj, střed, základní životní energie plynoucí z kořenů – to 
vše tu pro nás je. Nikam se to neztratilo. Tělo je vždy v pří-
tomnosti. To jen my neustále někam myšlenkami odbíháme. 
Má cesta „dolů“ tedy vedla do těla, především k děloze a pá-
nevnímu dnu. Začala jsem ve svém těle postupně více být 
a naslouchat mu.

Moudrost ženského lůna 
a pánevního dna
Jako lidstvo můžeme postavit katedrály až do nebes, ale tím 
nejposvátnějším chrámem vždy zůstává lůno ženy a příroda 
matky Země. Obojí je třeba chránit a opečovávat.
Vynikající cestou, jak vyjít z hlavy a opět se „vtělit“, se mi stala 
intimní jóga. Mohla jsem pocítit, že pánevní dno není biceps, 
který cvičíme ze zdravotních důvodů, až když už teče do bot. 
Děloha není jen reprodukční orgán. Bederní svaly nedrží pou-
ze páteř. Boky jsou více, než na co navlékáme sukni. To vše 
jsou totiž i oblasti, které podporují duši ženy.
Vybavuji si, jako by to bylo včera. Před zhruba deseti lety 
jsem odcházela z některého z prvních ženských kruhů. Byl 
sychravý podzim a já čekala na autobusové zastávce na spoj. 
Celá moje pánev a lůno byly prohřáté, energizované. Ten 
večer jsem měla s přítelem to nejlepší milování za celou dobu 
vztahu. Proto se vždy vědoucně usmívám, když se mnou ženy 
z kurzů sdílejí, jak se jejich muži rádi ujišťují, jestli určitě 
„zase půjdou na tu jógu“. Přesto zůstává sexualita jen jedním 
z aspektů.

Moc podvědomí
Říká se, dotkni se těla, dotkneš se podvědomí. Díky naslouchá-
ní tělu jsem se také ponořila „dolů“ ke své podvědomé mysli.
Věci, které si uvědomujeme, o kterých víme, to je vědomá 
mysl. Je jako špička ledovce nad hladinou. Zbytek ledovce si 
neuvědomujeme, a přitom je to jeho největší část pod hladi-
nou. Podvědomá mysl byla formována v dětství a ovlivňuje 
život i v dospělosti – jak nahlížíme na svět, jaký vztah k sobě 

Péče o sebe by neměla být luxusem, který si dopřáváme jen 
někdy, ani „za odměnu“, ale nezbytnou základní potřebou.



v bezpečí a my umožňujeme své pocity – namísto dělání, že 
tady nejsou nebo že jsou jiné, než jsou. Také pokud si říkáme 
o to, co potřebujeme.
Ukazuje se mi, že vše začíná u procítění dělohy a jednotlivých 
vrstev pánevního dna. Uvolňujte je, dýchejte si do nich, 
dovolte energii stoupat. Vnímejte zem pod sebou. Cvičení 
není pouze mechanické zatahování svalů, stejně jako jóga 
není primárně o pozicích. Čím více hravosti a sebelaskavosti 
vneseme, tím lépe.

Já patřím
Od začátku péče o lůno a pánevní dno se mi postupně budo-
val TEN pocit. „Já patřím.“ Začala jsem si i uvědomovat a oce-
ňovat místo, které zaujímám v pomyslné pavučince vztahů. 
Zavzpomínala jsem si na to, kým jsem, jaké je mé místo a že 
sem na Zemi patřím. To, co jsem vždy věděla, jen na to po čas 
dospívání zapomněla.
Pokud by to v tuto chvíli znělo příliš spirituálně, vezměme to 
z jiného konce – nebo vlastně začátku. Existují způsoby, jak 
znovuobjevovat svou základní orientaci: co tělu chutná a voní 
a co ne. S tímto se mnohem lépe jí, dýchá, miluje, žije.

samým v nitru máme, a dokonce i jak jsme naučeny emocio-
nálně prožívat. Podle tohoto vnitřního nastavení nevědomky 
vyzařujeme ven a vrána k vráně sedá. Podobné uvnitř si přita-
huje podobné venku.
Někdy nevyzařujeme sebe ven vůbec. Před světem se vlastně 
schováváme. Hrajeme v maskách. Jak se pak jako lidé může-
me skutečně „potkávat“? Odtud pak stavy úzkostí a depresí. 
Odtud pocity prázdnoty.
Jakmile jsem se začala svému podvědomí věnovat, mohla 
jsem jeho nastavení postupně začít měnit. Umožnit lásce, aby 
se děla. Pokud bych dál ve svém žití „fungovala“ jen na povr-
chu a nebyla v kontaktu s pocity těla, neměla bych šanci to 
udělat. V nitru jsem mohla spatřit nejen ty vnitřní části sebe 
samé, které se z různých důvodů cítily rozzlobené nebo vydě-
šené, ale i svou přirozenou radost a tvořivost.

Intimita léčí ženu
Slovo „jóga“ znamená spojení. Intimní jóga chtěla takové své 
jméno nejen pro dělohu a pánevní dno, ale především protože 
probouzí a kultivuje laskavý a respektující kontakt se sebou. 
Niternost, schopnost stát sama před sebou nahá a přijímat 
se ve své kráse, nebo naopak tehdy, když se nějaká část v nás 
cítí docela maličká a slabá, to je pravým významem slova 
intimita.
Proto cílem intimní jógy nejsou vytrénované svaly ani vr-
cholné orgasmy. Cílem je cesta sama. Probouzíme uvolnění 
a hloubku, v sexualitě i v životě. Postupem času jsme schopny 
během milování spočívat v plné přítomnosti. Máme ochotu cí-
tit to, co cítíme, i že někdy nic necítíme. To vše je moc důležité 
a vždy je to komunikace těla. 
Cesta k hlubokému sexuálnímu vyživení se nám otevírá 
přirozeně (a jedině tehdy), jakmile se náš nervový systém cítí 

Elektronická kniha, která je zároveň kurzem. 
Aktuálně připravujeme druhé, rozšířené vydání.

Adéla Obermajerová
Lektorka intimní jógy pro ženy, terapeutka kraniosakrál-
ní biodynamiky, citlivá ženská průvodkyně. Autorka 
e-knihy a kurzu „Poklad ukrytý mezi nohama – Moud-
rost ženského lůna a pánevního dna“ a e-booku „Jak se 
přírodní cestou uzdravit z kvasinkových infekcí“.
„Baví mě prozkoumávat a nalézat prostor uvnitř sebe, 
kde se mohu cítit dobře. Zdá se, že díky tomu zažívám 
ve svém těle i životě častěji přirozenou radost a potě-
šení. Ne ani tak jako emoce, ale jako klidné napojení 
sama na sebe.“ 

Koukněte na:
www.adelaobermajerova.cz
insta @adelka_intimniprostorzeny
http://yt.vu/+moudrost_tela
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ODVRÁCENÁ
STRANA

Kresba: Martin Veselovský

Text:
Monika

Valentová

„Můžu vám nějak pomoct?“ zamrká na mě umělými 
řasami prodavačka. Chápu. Bloudím jejím rajonem už 
drahnou dobu ve snaze objevit kýžený produkt SAMA.
„Já hledám jednu řasenku…“ mumlám a snažím se 
zmizet mezi regály.
„Samozřejmě! A kterou?“ zrychlí pohyby svých brv 
slečna.
„No… takovou ve fialovým obalu… já až ji uvidím, 
tak ji poznám.“
„A nevíte značku?“ děvče mrká tak snaživě, až mi 
začíná povlávat ofina.
„No, to právě ne… Ale jmenuje se… nějak jako…“
„ANO?!?“
„Brdens…“ drmolím.

„Prosím?!?“
„BETTER THAN SEX!“ vykřiknu hystericky, až 
sebou znuděný sekuriťák u vchodu poděšeně 
cukne.
„Aháááá!“ rozzáří se slečna. „Tak TU bohužel 
nemáme.“
Rudá jak rak prchám z pranýře a uvažuju, 
jestli si taky nenechám polepit víčka 
chlupy z norka. Ty se líčit nemusí. Jen 
nedůvěra v to, že norek depilaci přežije bez 
úhony, mě od plánu zrazuje. Jsem odsouzena 
k tomu potupný ceremoniál zopakovat, 
jelikož TU řasenku prostě potřebuju.
Proč se některé produkty jmenují tak, že se 
člověk ošívá při jejich pojmenování, jsem 
nikdy nepochopila. Vždyť výrobci o nás, 
stydlivé zákazníky, nutně přicházejí. Než 
bych si objednala v hotelu drahé apartmá 
s názvem „Půlnoční vášeň“, volím raději 
levnější „Slunečné poledne“ a v oblíbené 
hospůdce si často objednávám jen pivo, 
přestože mám chuť i na klobásu s vejmrdou. 
A nemyslete si, je nás takových hodně!
Pána, který stojí v pekárně přede mnou, mám 
chuť konejšivě obejmout.
„Vy myslíte tu škvarkovou placku?“ trápí ho 
prodavačka.
„Ne, ne, to vedle…“ žblebtá nebožák.
„Pizza rohlík?!“ ztrácí nervy žena a já 
ji podezírám, že velmi dobře ví, oč pánovi 
jde, leč podobné situace jsou jedním z mála 
povyražení, kterých se jí za pultem dostane.
„Ne, tu PEPŘOVOU PRDELKU*),“ kuňkne pán 
a na zátylku mu vyraší kapky potu.
Ve tváři ženy za pultem se mihne zlomyslný 
úsměv. Zhluboka dýchám a docházím 
k přesvědčení, že naše rodina potřebuje jen 
čtyři OBYČEJNÉ rohlíky.

----------------------------------
*) Pečivo tohoto názvu se skutečně prodává 
v pekárně na náměstí v Krásné Lípě. :-)

marketingu
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Ekologické zemědělství 
a biopotraviny 
jako cesta

Připravila:
Barbora

Hernychová
www.probio.cz

Foto: archiv PROBIO
a archiv VÚMOP

V polovině prázdnin se ke mně dostala zpráva, 
že prý od tohoto dne po zbytek roku žijeme 
na dluh. Právě k tomu dni spotřebovalo lidstvo 
takové množství přírodních zdrojů, které je 
planeta Země schopná za 1 rok obnovit. Tento 
den se nazývá Overshoot Day a letos připadl 
na 29. července, což je zatím nejdříve v celé 
historii. Poprvé jsme začali na ekologický 
dluh žít v roce 1971. Za posledních 20 let se 
Overshoot Day posunul o tři měsíce dopředu. 
Při současném tempu spotřeby bychom potře-
bovali 1 a tři čtvrtě planety Země.

Ekologický farmář a jeho pole 
– hluboký osobní vztah

Jsme v průšvihu
To, že jsme se my jako lidstvo dostali do pořádného průšvihu 
a zatáhli do něho i celou naši planetu, snad už nelze přehléd-
nout. Z médií i z řad vědců k nám pravidelně doléhají zprávy 
o vymírajícím hmyzu, úbytku ptactva, kontaminované vodě, 
mrtvé půdě, oteplování planety a suchu, které pociťujeme 
na vlastní kůži letos úplně všichni.

Průmyslové zemědělství v roli 
zásadního znečišťovatele
Ukazuje se, že zásadní podíl na narušení našeho životního 
prostředí a klimatu má průmyslové zemědělství – nepři-
rozené využívání zemědělské půdy, aplikace pesticidů, mono-
kultury… ztratila se pestrost. Osevní postupy se střídáním 
plodin a mechanické postupy regulace plevelů nahradila 
nebezpečná chemie. Od devadesátých let ubyla polovina 

Ekologické zemědělství je 
o pravidelné osobní péči o půdu, 
krajinu i rostliny – majitel a za-
kladatel PROBIO Martin Hutař
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Kroupy à la halušky  
se zelím

Kdo neochutná – neuvěří! Milovaná kombinace kysaného 
zelí, slaniny a cibule funguje skvěle i s kroupami.

 Doba přípravy: 20 minut (+ vaření krup)
 Počet porcí: 2 

Suroviny: 200 g špaldových krup PROBIO, olej, 1 větší 
cibule, 200 g anglické bio slaniny nebo uzeného tempehu, 
200 g kysaného zelí, 1 rovná lžíce cukru, ½ lžičky drcené-
ho kmínu, sůl

Postup: Kroupy uvařte doměkka. Sceďte a nechte okapat. 
V pánvi rozehřejte asi 2 lžíce oleje. Cibuli nakrájejte 
nadrobno a opékejte dozlatova. Slaninu nakrájejte na kos-
tičky a přidejte k cibuli. Míchejte, dokud nezačne chytat 
barvičku. Zasypejte cukrem a promíchejte. Přidejte oka-
pané zelí, kmín a asi dvě minuty opékejte. 
Přidejte kroupy, lehce osolte, promíchejte 
a můžete podávat. Kdo chce, může ještě 
trochu opepřit čerstvě drceným pepřem.
Recept od www.vareniste.cz

polního ptactva, obilím, kukuřicí a řepkou je oseto zhru-
ba 85 % rozlohy orné půdy, místo jídla se na českých 
polích pěstují technické plodiny, a tak kdo nemá vlastní 
zahrádku, běžně nakoupí v supermarketu předražené 
brambory z Egypta či cibuli z Nového Zélandu. Myslím, 
že tohle už stojí za zastavení a zamyšlení, že asi něco 
není v pořádku.

Prší, ale voda se nemá kam 
vsáknout
Vždy mám velkou radost z toho, když prší, zklamání se 
ale dostaví vzápětí, když si uvědomím, že pole a krajina 
stejně stále zůstávají suché. V krajině scházejí zelené 
prvky, které by vodu dokázaly zadržet – vymizely 
remízky, meze, zelené pásy. Půda je utužená, chybí jí 
pórovitost a schopnost vodu vsáknout. Česká krajina 
zvládne zadržet asi 5 miliard m3 vody, kdyby se o půdu 
lépe pečovalo, zadržela by ještě o 3 miliardy m3 vody 
více.

Mizí úrodná ornice
Voda tedy stéká pryč a s sebou odnáší to nejcennější, 
co na polích máme – úrodnou vrstvu ornice, která 
je nemilosrdně spláchnuta přívalovými dešti. Smyv 
v některých oblastech činí i sto tun na hektar, tímto rozsahem 
eroze se Česká republika řadí na první místo v Evropě. Přitom 
obnova 1 cm3 úrodné ornice vzniká přes 100 let.

Můžeme to změnit
Když si tohle všechno uvědomím, přepadá mě „ekologický 
žal“ – prý na něj už existují terapeuti, zatím jsem nezkoušela. 
Některé jedince to sice ještě nechává klidnými (stále teče voda 
z kohoutku a je co jíst…), ale mnozí máme potřebu jít do akce, 
něco dělat, hledat řešení… demonstrujeme, podepisujeme 
petice, voláme na poplach… a pak jsou praktické reálné kroky, 
které můžeme dělat nenásilně každý den, zakomponovat je 
do svého života a jako jedinec tak svou troškou pomoci vážné-
mu problému.

Volme odpovědnost
Každý denně jíme a pravidelně nakupujeme potraviny, které 
v zemědělství vznikají. Máme na výběr – zvolme si potraviny 
takového původu, který naši planetu nepoškozuje. Stále 
více se ukazuje, že ekologický způsob hospodaření je pro 
budoucnost naši i naší planety možným řešením. Na rozdíl 
od konvenčního zemědělství má kromě produkční funkce také 
významný vliv právě na ochranu životního prostředí a udrži-
telnost – které se ale už hůře ekonomicky vyjadřují. Podle ně-
kterých modelů a studií by ekologické zemědělství při dodrže-
ní určitých kroků dokonce dokázalo uživit celou planetu. Je to 
model, nicméně ukazuje cestu. Není nutné kupovat hned vše 
100% bio. Každý malý krok se počítá. A každou nakoupenou 
biopotravinou podporujeme udržitelnost, využívání obnovitel-
ných zdrojů a recyklaci. Říkáme jednoznačné NE chemickým 
ochranným prostředkům a jedovatým minerálním hnojivům. 
Přispíváme k ochraně vody, podporujeme úrodnost a život 
v půdě, napomáháme k udržení vody v krajině a obnově života 
polních ptáků a hmyzu. Když si tohle uvědomím, je to hodně 
silný pocit a vnímám ekologické zemědělství a biopotraviny 
jako cestu pro lidi i planetu, jak z tohoto průšvihu ven.

Přidávám recept na odpovědné podzimní bio jídlo →

Při přípravě receptu 
vyzkoušejte naše 
špaldové kroupy – 
samozřejmě v bio 

kvalitě.
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Vzrůstající oblibu běhu využívají nejen obchody se sportov-
ním oblečením, ale i nejrůznější neziskové organizace. Ve sty-
lu „běhejte a pomáhejte“ se teď organizuje bezpočet závodů. 
Běhá se pro školy, pro Afriku, pro vozíčkáře, pro postižené, 
pro psí útulky… a spolu s tím vším zároveň i pro radost a pro 
zdraví. Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové je jeden z ta-
kových „pomáhajících běhů“ – běhů, které mají dvojí smysl, 
protože dodají dvojí radost. Vám i těm, kterým svým během 
pomůžete.
„Péťo, ten běh zaštiťuje Tomáš Slavata. Tomu věříme a máme 
ho rádi. Pojďme na něj lidi pozvat,“ píše mi šéfredaktorka 
Petra Kruntorádová o jednom takovém běhu. Příběh Tomáše 
Slavaty (www.tomasslavata.cz) je skutečně silný a jeho činy 
skutečně velké. Pokud tento člověk něco zaštiťuje, s radostí 
o tom my napíšeme!

Do dětského domova kvůli penězům
Možná to tak na první pohled nevypadá, ale statistiky to 
dokládají – pro polovinu Čechů představuje každý větší 
výdaj problém! Pro některé z nás je potíž udržet peněženku 
rozumně naplněnou, když máme najednou zaplatit školu 
v přírodě, zájmové kroužky, roční tramvajenku, náhlé opravy 
v bytě, výdaje na léky atd. Ombudsmanka Anna Šabatová do-
konce upozorňuje, že až 40 % dětí žije v dětských domovech 
čistě z finančního důvodu. Rodiče totiž nemají na rozumné 
bydlení, peníze na jídlo, na výdaje spojené se školou… Právě 
takovým lidem se snaží pomáhat Nadace Olgy Havlové. 
Pomocnou ruku nabízí i různě znevýhodněným lidem, opuš-
těným seniorům nebo rodičům, kteří pečují o dítě se zdravot-
ním postižením. A taky lidem, kteří se zničehonic ocitnou bez 
střechy nad hlavou…

Mám pocit, že jich je čím dál tím víc. Potkávám je ráno i večer. Potkávám je v ulicích města, 
v parcích i u nás v lese. Jsou mezi nimi mladí i ti, co už hodně pamatují. Jsou mezi nimi „nor-
málně“ oblečení i ti, kteří na sobě nosí poslední výkřiky sportovní módy. Všichni to ale dělají ze 
stejného důvodu – pomáhá jim to. Každému jinak, ale prostě pomáhá. Běžci.

Běh, který  
má dvojí smysl…

Text: 
Petra Lazáková

Foto z archivu 
Nadace Olgy Havlové
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Na ulici kvůli násilníkovi
Martině bylo 44 let, když se ocitla se svým synem na ulici. 
Bylo tam větší bezpečí než doma. Tam totiž vládl „přítel“, který 
občas trochu uhodil. Z „občas“ se stávalo „často“. Z „trochu“ se 
stávalo „hodně“. Martina se jednoho dne rozhodla – v rych-
losti se sbalila a zavřela za sebou dveře. Dvě noci strávila 
se synem na ulici. Tu třetí už tam být nechtěla. Přišla si pro 
záchranu do denního centra a přes Nadaci Olgy Havlové se 
pak dostala do azylového domu. Díky rozsáhlé spolupráci 
s organizacemi, které poskytují sociální služby nebo provozují 
azylové domy, mohli lidé z Nadace Martině nabídnout jak 
urgentní, tak i následnou pomoc. Martina si brzy našla práci, 
sehnala si bydlení a začala nový, lepší a hlavně bezpečnější 
život. Mimo ulici, mimo partnera násilníka.

Kýčovitá reklama na neziskovku?
Samozřejmě to zní jako klasická kýčovitá reklama na ne-
ziskovku. Taková ta, která mě kdysi „štvala“. Ale vzhledem 
k tomu, že jsem v několika takových institucích pracovala, 
tak vím, že to tak skutečně chodí. Vím, že lidé pomoc někdy 
opravdu velmi potřebují. Vím, že takové organizace jsou ně-
kdy vážně tou jedinou cestou, jak z toho deprimujícího bezna-
dějného kolotoče vyjít ven. A konečně taky vím, že sebemenší 
podpora v nouzi je to nejpodstatnější, co člověk v ten okamžik 
potřebuje, uvítá a za co je neskonale vděčný…

Jak může vypadat vaše 12. září?
V ten den byste mohli mít vážně skvělý pocit! Naše děti by asi 
řekly – huustýý pocit. Uděláte něco pro sebe a zároveň tím 
jiným lidem pomůžete! Zní to dobře? Tak čtěte dál!
Ve čtvrtek 12. září přijdete už v 16 hodin do obory Hvězda 
na Prahu 6. Pokud máte kolem sebe děti, plně využijete do-
provodný program – dětské běžecké závody, bojovku pro děti, 
divadelní dílnu, funky cvičení s Qašou nebo si zkusíte hodit 
oštěpem za asistence bronzového medailisty z Mistrovství 
světa Petra Frydrycha. Možná se zajdete podívat i na výstavu 
fotografií ze života Olgy Havlové. Pak vám vyhládne, takže 
rozhodně ochutnáte lahůdky z chráněné pekárny Slunce 
pro všechny z Unhoště, občerstvení podávané Kuchařkami 
bez domova a pivo a šťávy z pivovaru Neratov. V 18 hodin 
si konečně dáte do těla – zaběháte si 5 či 10 kilometrů nebo 
se domluvíte s někým na štafetu. Vedle vás poběží i herečka 
Ester Geislerová nebo Jana Nosková, která našla lásku k bě-
hání poté, co onemocněla roztroušenou sklerózou. Ten den se 
setkáte nejen s nimi a s Petrem Frydrychem, ale i s běžkyní 
Evou Vrabcovou Nývltovou, bronzovou medailistkou v mara-
tonu z ME 2018, nebo rovněž medailemi ověšeným běžcem 
Jakubem Holušou.

Jana Nosková

Ester Geislerová

Petr Frydrych

Jakub Holuša

12. září je čtvrtek  
– den ve znamení Běhu dobré vůle Nadace Olgy 

Havlové. Než dorazíte do obory Hvězda, koukněte na:
www.vdv.cz

FB: vybor.dobre.vule

Registrovat na závod se můžete na: 
bit.ly/behvdv19
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Bylo mi třiatřicet, právě vyšla moje první knížka pod pseu-
donymem a přijala jsem pozvání představit ji na autorském 
čtení na festivalu Mezi ploty. Pro někoho, kdo se teprve učil 
chodit v nových botách v tom smyslu, že se svou knihou vyšel 
ven s tématem mateřská dovolená není ničím podobná poho-
dě z televizní reklamy na polévku ze sáčku, bylo toto pozvání 
velkou zkouškou. Dodneška si na ni občas vzpomenu. Protože 
obstát nebylo snadné.

Ta kniha se jmenuje Klára nad propastí a vypráví příběh 
maminky se dvěma malými dětmi, která se tak moc snažila 
žít podle sebou nesmyslně nastavených nároků na výkon, že 
se jednoho dne ocitla doslova pusou na podlaze a nedokázala 
vstát. Zablokovala se jí záda a trvalo několik dlouhých minut, 
než zabral lék proti bolesti a vlastní otec ji dokázal zvednout 
a dopravit na pohotovost.

Ten pocit absolutní bezmoci nezapomenete. Děti našlapují 
kolem vaší hlavy a vy si říkáte, nesmím je vystrašit, přestože 
je už pravděpodobně strašíte několik měsíců. To vám v ten 
moment ale ještě nedochází. Zatím ještě nevěříte v jejich 
schopnost poznat, kdy je máma v pohodě a kdy je toho na ni 
tolik, že má pocit, že se zadusí, přestože se usmívá. Nedůvě-
řujete jejich schopnosti žít v pravdě. Hrajete s nimi ty samé 
hry, jako jste naučená hrát se sebou. Nejoblíbenější je Člověče, 
nezlob se. Být ke všem laskavá, péct domácí koláče, vařit bio 
podle kuchařky pro batolata, rozvíjet děti na kroužcích a zvát 
si domů návštěvy, které ocení, jak máte naklizeno a jaká jste 
pozorná hostitelka. Než vás kamarádka najde sedět zhrou-
cenou vedle pračky a stále ještě neschopnou si přiznat, že už 
prostě nevíte, jak dál.

Panické ataky na sebe nenechaly dlouho čekat, ale já jsem se 
nedokázala nikomu přiznat. Dusila jsem se tajně. Pokaždé 
jsem měla strach, že už to nepřejde, ale vždycky jsem to ně-
jak zastavila. Přestože jsem dostávala jasná znamení, že se 
řítím někam, kam jsem se jako maminka dvou nádherných 
stvoření nikdy dostat nechtěla. Tělo protestovalo. Najednou 
jsem nedokázala v noci spát, budila jsem se po dvou hodi-
nách, do rána se dívala do stropu a přemýšlela, co všechno 
musím zařídit a co všechno potřebuju stihnout. Nechutnalo 
mi jíst a záda bolela tak, že jsem se hrozila, kdy se mi opět 
zaseknou a tentokrát nebude na blízku žádný dospělý, který 
by mi pomohl.

V září 2011 jsem skončila na pět dní v Krizovém centru 
v Bohnicích. Pro někoho by ten čas byl krátký, já ho vyu-
žila naplno. Pořádně jsem se nadechla, vyspala, najedla, 
vyplakala a vypovídala. Tu knihu jsem napsala okamžitě 
po svém návratu domů. Zběsilým tempem, kdy jsem se 
nedokázala zastavit, tak moc ta slova potřebovala ven. Tolik 
jsem toho v sobě měla nastřádáno a psaní fungovalo jako 
ta nejlepší terapie se z toho všeho dostat. Vedle náruče dětí 
a manžela. Vedle velké dávky pochopení a náhlé a upřímné 
radosti ze života.

Klára slavila úspěch. Spousta žen mi napsala, že ta kniha 
vypráví jejich příběh, že jim pomohla se včas zastavit, že 

i ony se cítily zaskočeny, jak náročná péče o děti může být, jak 
málo prostoru jim na sebe zbývá, a nevěděly, co s tím. Nyní už 
se o tom mluví víc, tenkrát měly pocit, že v tom jedou samy, 
a Klára jim ukázala, že tomu tak není.

Když mě tedy za několik měsíců pozvali na bohnické Mezi 
ploty, říkala jsem si, že se vracím na místo činu. Přestože už 
jsem se v té době posunovala na své cestě sebepřijetí a sebe-
lásky, pořád jsem byla téměř na začátku. Tak moc jsem chtěla 
ostatní zaujmout, tak moc mi záleželo na tom, jaký udělám 
dojem! Šla jsem ke kadeřnici, taky na pedikúru, pečlivě vybí-
rala, co na sebe, od rána ve velikém stresu, nejvíc jsem se bála 
mluvení do mikrofonu. Aby to všechno dopadlo úplně jinak.

Místo open stage, jakou jsem viděla ve svých představách, 
a davu fanoušků k tomu se čtení konalo v temném salónku 
s těžkými závěsy. Sice v něm bylo plno, bohužel jen do té doby, 
než svou ukázku dočetl Michal Viewegh, který byl hostem pře-
de mnou. Vzápětí všichni pospíchali jinam.

Můj posluchač přišel jeden. Starší muž na čtení pro ženy. 
Poprosil mě, ať do mikrofonu křičím, že špatně slyší, a pak mě 
pořád chválil. Jak hezky píšu a jak hezky vypadám. Možná to 
byl anděl. Myslím si dnes. Tenkrát jsem cítila obrovské zkla-
mání, chtěla jsem se propadnout, opít do bezvědomí, už nikdy 
nezvednout manželovi telefon, abych se vyhnula otázce, jaké 
to bylo. Tak moc jsem ještě ráno byla na sebe pyšná a tak 
moc jsem tuhle lekci potřebovala. Protože udělat z komára 
velblouda, v tom jsem opravdový mistr. :-)

Když žena BLÁZNÍ Text:
Zuzana

Miškufová
Kresba: Silvia Křížková
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Následující dny jsme spokojeně dovolenkovali i s dětmi. 
Jezdili jsme po pamětihodnostech i po parcích pro děti, ale 
když jsme si půjčovali auto, poptal jsem se, zda bychom mohli 
s manželkou řídit oba. V obchodech jsem pak kromě zmrzliny 
a místních specialit hledal alespoň trochu kvalitní mapu, 
podle které by se dala navigovat zděná Viktorčina linie. Když 
jsem další večer podle internetu přepisoval z blogů a pozná-
mek uzlové navigační body, Janička to vzdala a zařadila můj 
(zajisté skvělý) nápad do rodinného itineráře.

Čínská zeď na Maltě
Naplánovali jsme, že další den dopoledne Jana půjde s dětmi 
do akvária parku, který je na severu hned u moře, a tím 
pádem odtud vyrazím i já. Za pár hodin mne pak vyzvednou 
na druhé straně ostrova.
Jdu na to. Obíhám parkoviště u Bahar ic-Caghaq Bay hned 
za Splash and Fun Park, smáčím ruce v moři směrem k Evropě 
a zvolna vyklusávám. Začátek je bezva, protože člověk pozo-
ruje nádherný příboj. Po levé ruce míjím magickou věž Mad-
liena. Postupně se to maličko zhoršuje, protože se pohledem 
přesouvám doprava ke kopcům, které bude třeba vystoupat. 

Nejdříve míjím několik karavanů kempujících nadivoko, pak 
několik potrhaných stanů a navázaných igelitů, ve kterých se 
zabydlují bezdomovci, a poté stoupám vstříc pravděpodobně 
opuštěnému developerskému projektu. Jaká škoda! Terasovitě 
stavěné domky a nízké činžáčky by nabízely nádherný výhled 
na moře. Hlavně abych během stoupání našel nějaký tunel 
anebo most přes čtyřproudovku, po které jsme přijeli…

Dvojitá svodidla jsou lepší než 
jednoduchá!
Vyčkávám, až se udělá mezera mezi auty, a dobíhám dopro-
střed dálnice. Blbé je, že uprostřed je zídka a svodidla. Výšvih 
na betonový hranol a už je veseleji, protože přes dvojitá svo-
didla to půjde. Bacha, podívat se správným směrem, odkud 
vlevo jezdící auta skutečně mohou přijet, a v mezeře mezi 
dodávkou a kamionem tradá vstříc další stoupající cestě! Už 
si to mašíruji směrem do Gharghuru. Je polojasno a docela 
fouká, teplota nějakých 18 stupňů Celsia. Ideální kombinace! 
Sundávám mikinu a po zbytek cesty mi už postačí jedno trič-
ko a tenounká větrovka. Na pleš a uši si kvůli větru občas dám 
kulicha.

Stalo se to krátce po příletu na Maltu. Manželka rozložila mapu a jen tak 
se zmínila, že tady mají miniaturní obdobu Čínské zdi zvanou Victoria 
Lines. Rozděluje ostrov od severu k jihu. „Já si to přeběhnu!“ zvolal jsem. 
Jana okamžitě zalitovala, že nebyla zticha…

Text: 
Petr Horký

Foto: Eva, Jana a Petr Horcí

Přeběhnu si Maltu!
aneb Běhat se dá všude…

Je to jen pár kilometrů a člověk si zažije ten příjemný po-
cit, že doběhne od moře k moři. Najednou ten ostrov znáte 
jinak. Máte ho v nohách - to se pochopitelně týká i těch, 
kteří nespěchají a Victoria lines si projdou volným krokem. 



Pravý domácí časopis | 47

„Hobíka“ rovinka potěší
V městečku Gharghur zažívám potěšení z první rovinky. 
Na chvilku mohu přestat drobit stoupací krok. Nejsem vytrva-
lostní závodník, alébrž hobík. Takže kopce mám rád, ale rovin-
ka vždycky potěší. Míjím kostelík a podle orientace, co nabízí 
mapy.cz (výrazně lepší než Google Maps, obzvlášť pro tuto 
ptákovinu), se potřebuji posouvat severněji. Jednoduše volím 
ulice, které jdou mým směrem, až se dostávám na silničku, 
která jde velmi slibně přes první (římský) most s vysokými ob-
louky, nádherný Gharghur Viaduct. Téměř po vrstevnici stou-
pám podél kopce až do vesnice Naxxar, kde se ukáže pohled 
na zeď, která by mohla patřit k opevnění královny Viktorie. Je 
to tak – jde o relativně nedávnou stavbu, budovanou v letech 
1870–1899, jejíž zděnou linii doplňují pevnosti Pembroke, 
Madliena, Mosta a Bingemma, kde byly dělostřelecké posty.

Liduprázdná Malta? Existuje!
Podél památné zdi vede široká cesta, na níž vidím dokonce 
jednu turistku! Jinak liduprázdno. Ano, slyšíte dobře! Na tom 
přeplněném ostrově používám slovo liduprázdno! Pokud si 
budete chtít odpočinout od lidí, zajděte se sem klidně jenom 
projít.
Protože nevidím cestu, která by mne k cíli dovedla, vydávám 
se přes otevřené pole, kde mi plánovaný směr zahradí stavba 
garáže nebo malého domku. Skáču po armaturách a šalungu. 
Konečně se ukáže volný prostor pole, který ovšem přechází 
v kolmý sráz lomu! Menší oklikou ho obíhám. Po okraji sbí-
hám dolů a napojím se na úctyhodnou polňačku. Super! Našel 
jsem to! To je určitě ono, teď už budu hopsat jenom po těch 
krásných cestičkách podél zdejší krásné zmenšeniny Čínské 
zdi. Přesně tak, jak jsem to viděl na fotkách na internetu!

Tam, kde mají rádi Čechy…
Snad za dvacet minut se napojuji zase na silnici. Širokou 
silnici. Sakra. Telefon do ruky, mapy.cz v pohotovosti. Směr 
je jasný, potřebuji na pevnost Mosta na severním okraji 
stejnojmenného města. Mají tam velikou rotundu, která se 
proslavila tím, že do ní při německém bombardování během 
druhé světové války spadla bomba zrovna během mše. Ta pro-
létla úctyhodnou kopulí, dopadla a nevybuchla! Podle všeho 
ji vyráběli ve Škodových závodech v Plzni a čeští dělníci ji 
sabotovali. Ejhle, tady určitě mají Čechy rádi. A dokonce za to, 
že něco neudělali! Nevyrobili vybuchující bombu!

Posera, odpovědný otec, nebo magor 
ve větrovce?
Cestou po silnici vidím viktoriánskou zeď přímo souběžně, 
a tak se přesouvám pár metrů doprava, abych konečně mohl 
běžet podél ní. Netrvá to dlouho a stavba se odklání směrem 
k velkému lomu. Vyhrává posera ve mně (anebo odpovědný 
otec, který nechce riskovat pád pod důlní náklaďák ani ztrátu 
času případným kufrováním – tak to aspoň vysvětluji sám 
sobě). Vracím se na silnici, abych lom oběhl. Další kilásek je 
tedy podél plotu a řady borovic a po druhé straně míjím proti-
jedoucí auta, kde mají řidiči srandovně vykulené oči, protože 
nechápou, kde se tady bez chodníku najednou vzal klusající 
magor ve větrovce s báglem na zádech. Baví mne to jako 
svého druhu sociologický průzkum a uklidňuji se, že už přece 
musí být od turistů zvyklí na všechno.
Dostávám se k pevnosti Mosta a následně k nádherně, až 
parkově upravenému úseku podél Victoria Lines. Jsem asi 
na osmém kilometru, tedy možná v polovině, neutekla ani 
hodina, což vzhledem k zastávkám na občasnou fotku anebo 
rychlovideo považuji za přijatelné. Cesta parkem končí zcela 
bez sentimentu kusem betonu napříč a označením End. 
Vyskáču po pár kamenech minirekonstrukci schodů a jsem 
na silnici. Hned naproti je stará cedulka Targa Battery. Skvělé, 
to je další navigační bod!
Od této chvíle se cesta mění v totální idylku. Trasa navazuje 
úsekem, který se jmenuje Dwejra Lines. Jestli konstrukce 
samotné zdi vyvolává obdiv a respekt, pak Dwejra Lines jdou 
výrazně dál! Představte si dvě zdi, mezi nimiž je tři až pět 
metrů hluboký příkop. Vše vytvořené z kamene. Navíc docela 
zarostlé, takže se proplétáte a klikatíte mezi stromy, chvíli 
úplně po kraji zdi, takže máte dost prostoru vynadivit a vyob-
divovat se tomu, jak tam kdysi natahali všechen ten stavební 
materiál, jak to celé asi stavěli a nakonec jaké by to asi bylo 
být dobyvatelem…

Prcek piditrpaslík v diorámatu
Po pauzičce vyrážím dál vstříc dalším kopancům do palců 
a lehkému páčení kotníků na viklavých kamenech. Ve chvíli, 
kdy si začínám říkat, že změna by se docela hodila, tak jako 
mávnutím proutku je tento typ cesty u konce. Dwejra Lines 
se asi po dvou kilometrech mění v kamenité lezení a za chvíli 
stoupám do možná nejhezčího místa, které skutečně a ko-
nečně evokuje Čínskou zeď. Je to, jako byste byli v kolejišti 

Každý obzor je pozvánka. Když jsem poprvé uběhl 
maraton, připadalo mi, jako kdybych dostal dárek 
- nohy. Já vím, máme je všichni, ale trvalo mi pětatři-
cet let, než jsem si jich pořádně všiml:-)

Výhoda běhu podél Victoria lines je mimo 
jiné v tom, že se člověku logicky spojí stavby 
napříč ostrovem
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je údajně jedna z nejkrásnějších pláží na jihozápadním pobře-
ží Malty. Tu máme zaznačenou oba! Podle oka bych to měl mít 
ani ne tři kilometry. Jsme dohodnuti!

Cílovka s naší Evičkou
Manželka si jako správná ženská poradí – prozkoumá terén, 
odhadne, odkud asi přibíhám, a za chvíli za mnou lehce pípne 
klakson. Mini Citroen s rodinnou osádkou se blíží. Starší 
Evička se chce mermomocí přidat a doběhnout se mnou 
poslední dva kilometry. Pravda, doma spolu občas běháváme 
a na závodech Od nevidím do nevidím, co pořádá slepý horo-
lezec a bourák Honza Říha, dostala medaili za dvouapůlkilo-
metrovou trať. Ale i tak chvilku váhám, až usoudím, že žádné 
složité terény by nás už neměly čekat, tak proč ne. A tak jedna 
pasažérka opouští vozítko a dál do cíle běžíme ve dvou. Ano, 
toto s velikou tátovskou pýchou považuji za další hrdinství 
dne, protože Evička v pohodě stačí mému lehce unavenému 
tempu až do konce.

Jen kotníčky tam strčíme…  
a na zmrzku si zajdeme!
Menší, pětiletá Lucinka mezitím stihne úplně promočit botič-
ky i legíny a nazlobenou maminku ještě ladí pobrekáváním, 
že chtěla utíkat ten poslední úsek s námi. Obě holky beru na-
boso k vlnám, abychom se osvěžili. („Jen tak po kotníky, fakt 
dám pozor, miláčku, neboj se!“) Vlnky si krásně jen tak tak 
natahují špičky pěny, aby nás laškovně zastudily na prstech 
a kotnících, až konečně přijde jedna tak veliká, že jsme všich-
ni mokří skoro po kolena. Nechápu, odkud manželka vytahuje 
další porci suchého oblečení.
Na hodinkách mám devatenáct kilometrů uběhlé trasy 
a k moři na opačném konci ostrova jsem se dostal po třech 
hodinách. Pravda, není to čas, za který by mne zvali na olym-
piádu, ale užil jsem si nádherný výlet, potvrdil jsem si, jak 
moc miluji svoji ženu… a máme před sebou ještě minimálně 
pět hodin společného programu. Prohlídka nejkrásnější pláže 
z celého ostrova, zajížďka k místu s „maltsko-čínskou zdí“ 
a pak návrat do Valletty – setmělého starého města, kde si 
zaslouženě dáme pořádnou porci zmrzliny!

železničního modelu. Připadám si jako prcek piditrpaslík 
v nějakém diorámatu: najednou běžím skutečně po docela 
důstojných hradbách a přes dolinu vede krásná a úhledná 
zmenšenina toho, co znám z fotografií ze Země středu.

Krajina jako z Pána prstenů
Krajina se dokonale promění v jakousi savanu. Po pravé ruce 
mám pěkně dochovanou obrannou stěnu Victoria Lines a po-
skakuji mezi trsy trav a kamením. Připadám si jako na Novém 
Zélandu, takže vzpomínám na začátek druhého dílu Pána 
prstenů a rozhlížím se, jestli náhodou kolem taky neběží ně-
jaký skřítek se sekerou přes rameno nebo blonďák s nápadně 
špičatýma ušima. Ale nikde nikdo! Zatím jsem za celou cestu 
potkal tři lidi…

Architekti, kteří milují kolečko?
Stoupám k Bingemma Fort. Po straně sleduji vzdušnou čarou 
tak tři kilometry vzdálený krásný kulatý 
chrám v centru L-Imgarr. Zajímavé, 
kolik kostelů a chrámů je tady kulatých. 
Musím se zeptat nějakého z kamarádů 
historiků, jestli to nejsou třeba přesta-
věné mešity z doby, kdy tu muslimové 
přišli o nadvládu. Anebo tady prostě 
skoro všichni architekti kostelů mají rádi 
kolečko?
Obíhám pevnost a vydávám se cestou, 
která vede směrem, kam bych chtěl. Po-
stupně se dostávám na silničku a v mo-
bilu hledám, zda a kdy se připojím k ja-
kékoli silnici anebo cestě, co míří k moři. 
Do toho mi píše manželka, že přijíždí 
k pobřeží a kde že se sejdeme. („Miláčku 
můj, zeptej se mne radši, kdo vyhraje 
příští Velkou pardubickou, ale odpovědět 
na TOTO ti nedokážu.“) Posílám návrhy 
v podobě názvů vesnic, které vidím 
na aplikaci. Jana, sama při řízení vlevo 
a koordinaci dvou holčiček v autě, nemá 
staženou aplikaci mapy.cz a verze online 
je mnohem víc skoupá na informace, než 
bychom čekali. Po chvíli nacházím na sil-
nici značku se směrovkou Il Gnejna, což 

Mamko neboj, jasně že se nenamočíme, nejsme blázni!

Toto místo je krásně dostupné od silnice 
kousek před cílem, takže jsme se sem ještě od-
poledne vrátili s celou rodinou. Jen tři barevné 
tečky postav dokládají, že turistu tady na 
jinak docela přelidněném ostrově nepotkáte.



Pravý domácí časopis | 49

Nahoře Victoria Lines, 
pod ní světničky ve skále.

Ač Victoria Lines místy 
připomíná Velkou čínskou 
zeď, turisté se sem nehrnou. Jižní bod Victoria Lines, ze kterého 

jsme se vydali na sever ostrova.

Cesta občas vedla zvláštními místy, třeba přes soukromé po-
zemky. Na snímku pasáček ovcí jehož štěňata mě pokousala.

Místy přes Victoria Lines vede silnice. 
EAT – Poutníku spočiň a najez se. 

Psal se rok 2016 a já se rozhodla prodat všech-
ny své věci, sbalit krosnu, tehdejšího přítele 
a opustit Českou republiku. Zamáčkla jsem 
slzu, když jsem házela svůj jediný svazek klíčů 
do schránky pronajatého bytu na I. P. Pavlova, 
se slovy: „Vítám tě, svobodo. Vítám tě, Malto.“ 
Po pár měsících strávených na tomhle malém 
ostrůvku mě lákalo dělat velké věci. Přejít ho 
napříč! Přejít ho napříč po opevnění Victoria 
Lines! Na fotkách poletujících internetem celá 
trasa vypadala jako taková malá Čínská zeď. 
Nebyla. Zeď se místy stala jen pár kamínky 
vedoucími přes soukromé pozemky či kolem pa-
sáčka ovcí, jehož štěňata mě pokousala. Nejsem 
si jistá, zda jsme šli úplně správně, měli jsme jen 
mapku s takovými těmi několikacentimetro-
vými kresbičkami hradů a zámků a slevovými 
kupony na jízdu trajektem. Ale dali jsme to! 
Během jednoho dne jsme přešli napříč ostrov, 
prošli se po hradbách, viděli kouzelná skalní 
obydlí, několik továren na ohňostroje a dotkli 
se moře na opačných stranách ostrova. A tohle 
jde snad jedině na bláznivé Maltě.

Victoria Lines mýma očima
Text: 

Aneta Menoušková
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O Maltě se říká, že je perlou Středozemního moře. Nachází se 
90 km jižně od Sicílie a 290 km východně od Tuniska. Tvoří ji 
tři ostrovy: Malta, Gozo a Comino. Malta je malý ostrov plný 
zajímavostí (rozloha je 316 km2, což je jen o trošku méně, než 
má Bratislava). Jela jsem odvézt svých šest dnů na nejužší 
místo mezi Evropou a Afrikou a objevit její zajímavosti.

Záhadné kamenné chrámy
Maltské pohádky vyprávějí příběhy o obrech, kteří chodí 
po ostrově a přenášejí na zádech obrovské balvany. Nikdo 
totiž dodnes nedokáže vysvětlit, kde se na Maltě vzaly záhad-
né kamenné chrámy. Kdo byli jejich stavitelé, kteří dokázali 

přemísťovat balvany vážící desítky tun. Chrámy jsou zbudo-
vané tak, aby sluneční světlo slunovratu osvítilo přesně jejich 
určenou část. Procházela jsem místy, kde se v dávných dobách 
uctívala matka Země. Také se říká, že byly „infostánkem“ pro 
mimozemské civilizace. Nevím, co je pravda, ale místo se 
zachovaným obřadním oltářem mělo rozhodně svoje kouzlo. 
Kameny tady byly na sebe poskládané o 1000 let dříve než 
pyramidy v egyptské Gíze, a jsou dokonce o 1500 let starší 
než Stonehenge v Anglii. Nejzachovalejší stavby Hagar Qim 
a Mnajdra stojí na nezapomenutelném vrcholu mořských úte-
sů. Jejich atmosféru kazí jen fakt, že jsou dnes kryty umělými 
přístřešky, aby stále více nepodléhaly povětrnostním vlivům.

Na cestování nejvíce miluji návraty. Návraty domů. Do Prahy. 
Ale hlavně návraty do sebe. Cestuji za hranice země, abych více 
objevila sebe. Jela jsem se poznat s malým batohem na Maltu.

MALTA padesát odstínů modré
a záhady ostrova

Text: 
Olga Bušková



Pohádkový ostrov – Gozo
Malý ostrov, kam Malťané jezdí na víkend, tak jako Češi jezdí 
na chatu, nás chtěl vidět na dva dny. Gozo je zelený relax. 
Ostrov má na délku 50 km, což jsou dva dny chůze. Vezeme se 
trajektem. Svému nosu jsem koupila dárek. Dostal ode mne 
stín v podobě velkého modrého klobouku, aby si na chvilku 
od slunce odpočinul. Pevnina na druhé straně se blíží. Uby-
tování máme v půlce ostrova, takže je třeba vyrazit pěšky 
na cestu. Užívám si 23 km na slunci s batohem na zádech. 
Večer sedíme v příjemné restauraci, nedaleko Azure Window, 
které se před dvěma roky zřítilo do moře. Všude v průvodci pí-
šou, že maltskou specialitou na talíři je králík. Pro mě to byla 
chobotnice. Byla čerstvá a božská.

Koleje, co nikam nevedou…
Další záhadou Malty jsou koleje vyryté do vápencových skal. 
Existuje spousta hypotéz o jejich vzniku. Rýhy připomínající 
vyježděné koleje jsou na otevřených planinách, některé ve-
dou i pod hladinu moře a ztrácejí se až v hloubce 10 metrů.

Sůl nad zlato
Na malém ostrůvku Gozo pro mě bylo zajímavé setkání s mu-
žem, který vyrábí ručně mořskou sůl tak jako před dávnými 
lety. Dříve to zde byl zdroj obživy, dnes udržuje tuto tradici už 
jen několik posledních rodin. „Tady na pobřeží je celkem osm 
salin. Většina ale už jen chátrá. Staří zemřeli nebo už nemají 
sílu a mladí o tuto práci nemají zájem,“ říká vitální sedm-
desátník. Ochutnávám sůl. Kupuji jedno balení a dávám se 
do kroku. Do plavek. Do vody. Do azurové modré. A za chvíli 
znovu do přírody. Do kopců.

Pouliční cvrkot
Valletta je kouzelné město s krásnou atmosférou. Procházíme 
se kostely a po hradbách Hastings Gardens, ze kterých je 
vidět téměř celé východní pobřeží. Miluju pozorovat pouliční 
cvrkot. Vrabčáky, co se honí nad hlavou. Turisty, co běhají 
s telefony a všechno fotí. Číšníky, co staví na stůl orosené 
půllitry. A dřevěné balkony na to vše koukají z výšky v úzkých 
uličkách.

Co je důležité vědět před cestou?
Malta má promyšlenou síť autobusů. Jízdenka na celý den 
stojí 1,5 € a platí na všechny spoje po ostrově. Pokud si chcete 
půjčit auto, počítejte s tím, že volant je na druhé straně než 
v Čechách a jezdí se také na silnicích obráceně.

Na Maltě zažijete 
padesát odstínů 
modré a můžete se 
v ní vykoupat.

Labužnickým zážitkem 
je maltské červené víno, 
tak jako její gastronomie.

Když vám zbydou žabky, 
dejte do nich kytku  
a nezapomeňte ji zalévat.

Doporučení Olgabu Feng-shuej:

Pojmenujte svůj domov, 
tak jak to dělají Malťané. 
Domy jsou jak živé by-
tosti a moc mě bavilo číst 
názvy v ulicích. Přemýš-
lela jsem, proč obyvatelé 
zvolili právě taková 
jména. Je to krásný zvyk 
a domy nejsou jen zdi.

Pokud chcete chodit s nosem 
nahoru, jeďte na Maltu. Dřevěné 
balkony rozhodně přitáhnou váš 
zrak a otočí vaši hlavu vzhůru.
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Detox od 
elektrosmogu

Kresba: Petr Menčík

„Slíbil jsem článek pozitivně laděný,“ napsal nám 
do redakce Kamil Pokorný a svou dobře míněnou vizi ještě 

doplnil: „Slíbil jsem napsat článek plný rad, doporučení 
a taky uklidnění – uklidnění, že to je vlastně v pohodě 

a stačí si poladit pár věcí doma, používání wifi, telefonu, 
svítidel, a uleví se nám.“ Znělo to jako skvělý a záslužný 
recept. Uklidnit ohledně čehokoli je čas od času potřeba. 

A z e-mailu pana Kamila zářila velmi cenná pozitivita, 
nadšení a fundovanost. Článek jsme proto rádi převzali, 

trošku poupravili a vy máte tak možnost prožít „detox 
od elektrosmogu“ spolu s námi!
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Děláme si to sami, i proto to lze 
změnit…
Hned na začátku je třeba jasně zdůraznit – elektrosmogu se 
bát nemusíme! Většina obav bývá zbytečná! Sami můžeme 
totiž dost dobře eliminovat ty nejsilnější vlivy vyzařování. 
A to z jednoho prostého důvodu. Sami se jimi totiž obklopuje-
me! Nabízím vám proto několik jednoduchých, ale zásadních 
způsobů, jak si od zbytečné zátěže i obav ulevit.
Pro tělo to bude skutečný detox, protože proměnlivé elektro-
magnetické pole na nás samozřejmě vliv mívá. A to skutečně 
úplně zbytečně a jen díky neznalosti této problematiky. 
Říkává se, že „nejhorší smrt je z vyděšení“. A já bych dodal – 
„z neznalosti“. Člověk se bojí toho, o čem neví, o čem nemá 
další informace. Ale řešením není nějaká rizika podceňovat 
a ignorovat. To platí ve všech oblastech. Můžeme mít pozitiv-
ní mysl a zároveň jsme zdravě opatrní před auty na silnici. 
Stejně tak se snažíme nesníst nic jedovatého. Vysvětlujeme 
dětem, že nesmí vběhnout do silnice nebo sníst zkažené jídlo, 
ale neuvědomujeme si podobná rizika v některých jiných ob-
lastech. Rozumnější je pochopit ze správných a relevantních 
informací, před čím se mít na pozoru.
Z mnohaleté praxe vím, že lidé mají často obavy z vysílačů 
na své střeše nebo „od souseda naproti“. Ale pokud není 
obdélník vysílače nasměrován svojí středovou kolmou osou 
přímo na vaše okno, naměříme slabou intenzitu. Paradoxně 
mnohem silnější vliv naměříme například z wifi routeru, kte-
rý máte přímo u vás doma!

Čeho se nebát a co je naopak nutné 
trochu změnit?
Dětské chůvičky: Vybírejte chůvičky s takovou funkcí, která 
zajistí vysílání přenosu zvuku pouze při zachycení pláče.
Dětské monitory dechu: Monitory nevadí vůbec. Vyzařují 
(alarmují) pouze v okamžiku zástavy dechu.
Tablety, notebooky: Jejich vyzařování naprosto eliminujeme, 
když je používáme bez připojení do zásuvky – tedy na baterie. 
Pro připojení na internet využijeme zdířku USB nebo Light-
ning konektor. Stačí si pro tyto účely pořídit redukci – adaptér 
(USB Ethernet Adapter), který má na druhé straně zdířku pro 
běžné kabelové připojení (ethernet). Díky tomu pak nemusí-
me wifi síť používat.
Wifi sítě od sousedů: Jejich vliv opravdu téměř nevadí, 
protože výkonově jsou velice oslabeny silnější zdí a ještě 
lépe panelem. Plné čárky zobrazují dobrou použitelnost sítě, 
ale výkon naměříme analyzátorem klidně slabý. Dnes jsou 
přenosové technologie tak vychytané, že jim stačí slaboučký 
výkon, ale signál je přitom pro přenos již plně použitelný. To 
pak vidíte právě na těch „plných čárkách“. Zásadní ovšem je 
vypínat svoji wifi alespoň na noc. Lze k tomu využít levnou 
časovací zásuvku a nastavit si, aby se napájení wifi routeru 
alespoň na dobu spánku samo vypnulo. Od poskytovatele 
internetu si také můžete zažádat o vstupní router bez wifi 
a využít kabelové připojení nebo připojení provedené přes fá-
zový rozvod, aby se nemuselo všude vrtat a rozvádět datový 
kabel a zásuvky.
Moderní nové TV: Kolem plochých displejů naměříme pole 
jenom do půl metru. Pokud je postel v ložnici půl metru 
od ploché TV, už to není problém.

Lampičky u postele: Pokud je odsuneme alespoň tři čtvrtě 
metru od polštáře, včetně přívodního kabelu, pole z „živé“ fáze 
už na polštář a hlavu nedosáhne. Nabíječky mobilu ale umís-
těte alespoň metr od vaší postele!
Mobil u postele: Stačí vypnout datové přenosy, wifi a blue-
tooth. Pak není potřeba ani zapínat letový režim a člověk 
může zůstat klidně na příjmu na SMS a volání. Mobil se 
v klidové pozici na síť hlásí jen po delších časech několikrát 
za noc. Mezitím je pasivní jako při režimu „letadlo“. Ale i tak 
doporučuji dát mobil dál od postele!
Množství SAR (vyzařování) u mobilu: Na běžné vesnici, na-
tož ve městě, je signál dostatečný a mobil to pozná. Při hovoru 
vyzařuje kvůli výdrži baterie často jenom polovičním výko-
nem (poloviční SAR), i méně. Pokud potřebujete někde v lese 
pomoc, je lepší, když mobil umí vysílat i větším výkonem (má 
vyšší hodnotu SAR) a dokáže se propojit i se vzdálenějším 
vysílačem.
Osvětlení: Lépe je šetřit své oči a zdraví než peníze za nižší 
spotřebu. Vyhněte se tedy všem zářivkám, i těm kompaktním 
se závitem E27 i dvojtrubicím „DZ“ v lampičkách. LED žárovky 
si vybíráme s označením „neblikající“. V obchodě poznáme ty 
více blikající tak, že se na světelné zdroje podíváme zblízka 
mobilem – zapneme kamerku. Běžná LEDka je rychlý stro-
boskop a přes displej „pojedou pruhy“ díky interferenci se 
snímkovým kmitočtem kamery. Pokud pruhy neuvidíme, tato 
LEDka nebude zatěžovat sítnici a nervový systém blikáním.
Také pomůže, pokud si budete vybírat světla s napájením rov-
nou do zásuvky na 230 V, ne přes adaptér na 12 V. Při fázovém 
napájení 230 V tečou 15× menší proudy a okolní pole se velmi 
zkrátí. Výborné také je, když kovovou kostru svítidel a lam-
piček uzemníte. Možná vás pak přestane bolet hlava! A ještě 
doporučení – děti se zpravidla lépe soustředí a učí, když mají 
lampičku a šňůru alespoň metr od hlavy.
Bezdrátové přenosné telefony (Dect): Kdo je na přenosný te-
lefon se základnou zvyklý nebo jej musí v kanceláři používat, 
velmi si uleví, když si pořídí verzi s označením ECO. Jeho zá-
kladna na rozdíl od starších telefonů už nevyzařuje trvale, ale 
jenom při volání. A ještě k tomu omezuje výkon na minimum 
potřebné pro spojení.

Zapomeňte na harmonizátory 
a odrušovače!
Řešení bývá většinou snadné! Skutečně nemusíte zbytečně 
vyhazovat mnoho tisíc za nefunkční harmonizátory a odru-
šovače. Díky mnohaleté praxi zjišťuji, že řešení bývá obvykle 
jednoduché. Jde jen o to reálně zjistit (změřit), co a do jaké 
míry skutečně v bytě vyzařuje, a tyto zdroje prostě vypínat, 
eliminovat, vzdálit je nebo sebe, aby jejich proměnlivé pole 
svým vlivem nedosahovalo na naše tělo.

Poslání, které pomáhá k lepšímu 
spánku…
Nejvíce mne naplňuje, když mi lidé zavolají, že se jejich děti 
uzdravily, že lépe usínají a spí a přestaly být často nemocné. 
Právě proto to měření provádím. Vnímám to jako krásné po-
slání, kterým můžu lidem pomoci a ulevit. Ozvěte se! J
Zaujalo vás to? Podívejte se na: www.elektrosmog-zony.cz

Text: 
Kamil 

Pokorný
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Haló, haló!!! Zde Jiří Suchý
V polovině září k tomu dojde.

Poprvé v historii Semaforu se otevřou dveře
nevelké, ale na drobná překvapení bohaté

výstavní síňky, kterou jsem nazval
KUFŘÍK,

do něhož jsem nasypal hrst divadelních vzpomínek.
Písemnou formou budu provázet návštěvníky

historií Semaforu já, protože jsem dnes už jediný,
kdo si jakžtakž pamatuje, co se během těch šedesáti roků

v Semaforu semlelo.
Zajděte si tam někdy – je to hned u divadla Semafor,

jenže za rohem v Kyjevské ulici.
Ale teď ještě ne. Až to otevřeme.

Momentálně je náš KUFŘÍK pořád ještě ve stádiu zrodu. 
Pod dohledem Martina Weigerta – možná že ho znáte, je to šéf 
jevištní techniky a občas se mihne i na scéně v nějaké roličce – 
se buduje a zařizuje interiér. Čočka Ireny Zlámalové ho zachy-
tila v těchto prostorách, kdy to tam bylo ještě neutěšené. Ale 
až budete v ruce třímat tento časopis, tak vězte, že to tam bude 
pořád ještě neutěšené, ale zdaleka už ne tolik.

Zadáno pro Semafor
Text: Jiří Suchý

Fotografie: Irena Zlámalová

** KUFŘÍK **

Martin Weigert 
instaluje sochu, 
která hrála 114× 

v muzikálu 
Lysistrata.

Budou zde vystaveny dary – ty, které jsem dostal od vděčných 
diváků, ty, které jsem dostal od svých spolupracovníků, a ty, 

které dostalo od vděčných diváků divadlo Semafor.

V Kufříku už se shromažďují věci z historie 
Semaforu. Ta dívčí noha je umělá.
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BROUČEK 
------------------

Přilez brouček na palouček
A měl dobrou náladu
Přestože ho jinej brouček
Včera nakop zezadu

Kopl broučka bez váhání
I když jenom trošku
No a při tom znenadání
Vykloubil si nožku

STŘEVLÍK
---------------

Když jsem šel včera
Okolo lesíka
Málem jsem nerad
Zašlápl střevlíka
Měl krovky černé
Černé jak těžký hřích
Černé jak smutek
Za nocí bezesných
 
Koukám se jak si to šine
Po pěšině
A myslím na to
Jaký má asi cíl
Zdali ho najde
A nebo zda ho mine
Tak jako já se minul
S cílem svým svým
 
Věřte mi páni
Kdybych měl zdání
Že nedojde tam
Kde by chtěl být
Tak bych ho zašláp
Bez váhání
Aby měl klid
Střevlík je černý
Hbitý a drzý
Vyhne se botě
O velký kus
Já nejsem střevlík
A to mě mrzí
Já jsem jen člověk
A zpívám blues

Koukněte na www.semafor.cz

Mapa Evropy ilustrovala naši píseň v první 
popřevratové hře Hej rup – peklo nebude, ráj se vrací.

Další vystavené dary

Martin Weigert se s vámi loučí, protože čas 
kvapí a otevření Kufříku se blíží.
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Domácí peklo
Při vstupu, než zaklepete do takového bytu, chybí zvonek 
s označením, není žádná jmenovka ani rohožka, dveře jsou 
špinavé a oprýskané, číslo na dveřích visí křivě. Po otevření 
vás zarazí „nevůně“, nepořádek na chodbě a nechce se vám 
ani dovnitř. Možná tam budou i nevynesené odpadky, neu-
myté nádobí a chaos, možná i nějaký hmyz a pavučiny. Ano, 
takto vypadá peklo.

V pekelných bytech se daří špatné energii, nepořádku a plís-
ni. Všechno požírá negace a člověk má problém v takovém 
bytě žít. Je to domácnost smutná, nikdo se tam o nic nestará. 
Zanedbanost je jako tma. Pohlcuje krásné a živé, požírá bar-
vy, vše je mrtvé a studené.

Pravým opakem je nebe
Pokud milujete život, vytvořte si ráj na zemi. Představte 
si bydlení s výhledem na nebe. Stačí jen milovat pořádek, 
uspořádanost, čistotu a harmonii. Přitáhnout andělskou 
energii můžete pomocí květin, obrazů, barev na zdi a hudby. 
Jakou energii v bytě vyvoláte, taková tam bude. Jestli máte 
dobrou náladu a rádi mezi sebou komunikujete či trávíte 
čas společným smíchem, tak věřte, že vám domov energii 
vrátí v podobě klidu a pohlazení. To pocítíte, vždy když se 
domů vrátíte. Cítíte závan radosti a přivítání. Domov je vaše 
zázemí a reaguje na vaši péči a starost. Co do něj přinesete, 
dostanete zpět.

Někdy se stačí jen zamyslet  
a dát si otázky:
Co pro svůj domov dělám?

Co dělám pro sebe?

Co dělám pro své blízké?

Jaké emoce nosím domů,  
protože potom tam s nimi musím bydlet?

Text: Olga Bušková
www.olgabu.cz

Ilustrace: Bára z Nikolajky

TADY BYDLÍ RADOST
Zaručené tipy labužnice života

DOMÁCÍ NEBE, PEKLO, RÁJ
Když se řekne „nebe“, představíte si anděly. Když se řekne „peklo“, zamrazí vás 
v zádech, protože s čerty nejsou žerty. A při představě ráje se jen usmíváte, 
jelikož ráj je něco jako dokonalost. Věděli jste, že i doma se dá vytvořit atmosféra 
podobná peklu nebo nebi?
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„POCITY, OBAVY 
A REALITA“ 

Datum: 

2. 11. – 3. 11. 2019

Místo workshopu: 

Konferenční centrum 
GreenPoint, Praha 10, 
Dvouletky 529/42

Vladimír Sid Smutný 
www.coachme.cz

Ty nejlepší věci jsou prosté a jednoduché. Během dvou 
dnů můžete zázračně proměnit svůj život. Nechte své 
obavy a špatné pocity zmizet. Naučte se jak změnit 

cokoliv ve svém životě.

NAUČTE SE KOUZLIT 

Biošatník

české bio oblečení pro celou rodinu

www.biosatnik.cz

Svěží letní dezert
Potěšte své smysly zdravým receptem z tsampy!

Duhový dezert
Rozmixujeme jahody s banánem, přidáme chia semínka a

dosladíme dle potřeby. Necháme v lednici ztuhnout. Tsampu

smícháme s 1-2 lžícemi mléka, přidáme trochu medu (nebo

jiného sladidla). Hustota tsampové kaše by měla být

podobná jako u jahodové vrstvy (či trošku hustější).

Hustotu upravujeme postupným přidáváním mléka. Do

připravených sklenic střídavě vrstvíme kaši z tsampy a

jahodový mix. Ozdobíme mátou.

            

                       Více receptů na 

                  www.protibet.cz/tsampa
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" D e j t e s i z d r a v í d o s o u v i s l o s t í "

Začátek vždy v 10:00 hodin, konec v cca 17:00 hodin

Místo konání - České Budějovice,
Aula SPŠ stavební, Resslova ul. 2

Cena za celý cyklus (8 přednášek) 12.600,-
Cena za 1 blok (2 přednášky) 3.600,-

Přihlášky na: ordinace@mudrmichaelasimkova.cz
nebo na tel. +420 731 690 154

www.mudrmichaelasimkova.cz

Poznejte jak funguje lidské tělo ve zdraví i nemoci, ve světle moderních poznatků anatomie
a fyziologie, ve spojení s pohledem východní medicíny a psychosomatiky.

V rámci osmi tématicky zaměřených přednášek porozumíte svému tělu jako celku a prakticky se naučíte
u jednotlivých onemocnění nastavit smysluplnou dietetiku, použít čínské bylinné směsi a další doplňky
dostupné na našem trhu.

1. Blok PODZIM
Plíce, kůže,
tlusté střevo
19.10. 2019 - 1.díl
16.11. 2019 - 2.díl

2. Blok ZIMA
Ledviny, močovýměchýř,
kosti, klouby, vlasy
11.1.2020 - 1.díl
01.2.2020 - 2.díl

3. Blok JARO
Játra a žlučník,
hormonální systém
22.2.2020 - 1.díl
28.3.2020 - 2.díl

4. Blok LÉTO
Srdce, tenké střevo,
psychika
25.4. 2020 - 1.díl
23.5. 2020 - 2.díl



MišmAŠ

Jsem Vaší čtenářkou, momentálně čte-
nářkou na rodinné dovolené v Kana-
dě, odkud posílám foto z Birkenhead 

Lake (British Columbia). Dita Culková

PDČ se dá číst mnoha způsoby, zvlášť 
o prázdninách, kdy nás tak nějak 
víc baví hrát si a blbnout. Hlavou 
dolů visí Anička a fotí ji její mamka 
Marika Cuhová, obě ze Vsetína 

Přestávka na kojení a čtení PDČ při 
procházce lesem okolo Janských Láz-
ní. Zdraví a pěkný zbytek léta přeje 
Jana Polišenská

Monika Valentová si všimla, že se 
v tomto čísle píše hodně o Maltě. A tak 
sbalila rodinu a časopis a jela se tam 
vyfotit (a taky si trochu užít dovolenou). 

Pořád byl zabalený v karavanu a až 
v horském vlaku cestou domů z Ajaccia 
jsme začali číst. Moc hezké čtení… Zdraví 
Hanka Dosbaba a Richard Vojík 

Pěkný den redakci PDČ, posíláme 
pozdrav od Máchova jezera ze 
šlapadla. Lenka Kouklová a  na 
fotkách je ještě Mája, Kačí a Tomík

Na seminář s ruskou terapeutkou Elenou Tonetti 
nás vzala Tereza Ševčíková. A hned tam spolu ukuly 
článek, na který se můžete těšit v příštím PDČ.

PDČ jsem si letos vzala s sebou na dob-
rovolnický pobyt do Francie. Za mnou je 
klášter La Salette (druhé nejnavštěvova-
nější místo ve Francii, hned po Lurdách) 
Marcela Svatáková



Předplatitelé, perte
V tomto čísle najdou naši předplatitelé přibalený 
ekologický prášek na praní od firmy Bamboolik. 
Rozhovor se zakladatelkou Bamboolika Zuzanou 
Hlouškovou jste si mohli přečíst v srpno-
vém čísle.
Ve složení pracího prášku najdete 
pouze 4 ingredience, je tedy šetrný 
vůči přírodě, ale přesto velmi účinný. 
100% český výrobek. S jemným 
bělicím účinkem, perfektní na bílé či 
světlé prádlo.
Koupit ho můžete v balení 1 kg nebo 
5 kg. 
Více: www.bamboolik.cz

POJĎME SI VYSÍT 
NOVÝ LES

Hned po tom, co Markéta Davidová roz-
šířila svou rodinu, vydala se rozšiřovat 
plochu lesů v krajině. A nám k tomu 
napsala: Teď je ideální čas nasbírat se-
mínka na les různorodější, přirozenější 
a snad i odolnější než ten smrkový. 
Budou se hodit semínka jasanů, javorů, 
bukvice, žaludy, zkrátka všehochuť… 
Já právě vyrážím na břízu. Proč zrovna 
na ni? Kam a jak semínka vysít? A proč 
musel smrk zemřít? O tom více v někte-
rém z příštích čísel…

Diář našich 
autorek
Představte si, že váš rok je jako vel-
ký dům s dvanácti pokoji a co mě-
síc budete bydlet v jednom z nich. 
Každý má jinou teplotu, barvu, 
dekorace a zážitky, ale jednu věc 
mají společnou: Všechny jsou vaše 
a záleží jen na vás, jaké si je vytvo-
říte. Diář můžete používat klasicky, 
jak jste zvyklí, ale navíc se dozvíte 
zajímavosti o každém měsíci, 
pranostiky a hlavně doporučení 
a rady specialistky na harmonický 
prostor Olgy Buškové, kterou znáte 
z našich stránek. A nechybí ani 
ilustrace Báry z Nikolajky. Diář 
není datovaný, takže začít můžete 
kdykoliv! Více na olgabu.cz

PRÁZDNINOVÁ ÚRODA
Někde se letos dařilo cuketám, jinde malinám 
a u nás v redakci byla o prázdninách úroda holčiček. 
15. července se narodila Julinka naší jazykové ko-
rektorce Zuzce Klimšové a o dva dny později spatřila 
poprvé tento svět Zorka, dcera redaktorky Markéty 
Davidové. A my ostatní, kteří jsme sklízeli spíše to 
ovoce a zeleninu, z toho máme radost a přejeme obě-
ma holčičkám a jejich rodinám štěstí a zdraví.

Od srpna můžete PDČ zakoupit i v pardubickém 
obchodě Duhová kočka, který je plný autorské 
tvorby Lucky Ernestové. V obchodě se spolu vyfotily 
majitelka Mirka Maierová a Radka Svatošová, která 
sem „náhodou“ zavítala a „náhodou“ je zrovna tváří 
z titulní srpnové strany…

Tohle je Julinka

Zorka v grafické úpravě brášky Radovánka

Intimní jóga pro ženy
Pokud se vám líbil článek Adél Oberma-
jerové v tomto čísle, možná vás potěší 
pozvánka na omlazující cvičení a péči 
pro dělohu a pánevní dno, s účinky nejen 
na fyzické zdraví. Podzimní ženský 
kruh od 1. října v Praze nabízí hřejivou 
náruč s programem, který je na míru 
ušitý ženskému tělu i duši. Více na 
adelaobermajerova.cz/prozij. 
Na stránkách je volně ke stažení i e-book.



NEZISKOVÁ ORGANIZACE
MALOVÁNÍ KRESLENÍ 
ZAHAJUJE ZÁPIS 
DO KROUŽKŮ!

+ 420 777 422 022
WWW.MALOVANIKRESLENI.CZ

KURZY OLEJOMALBY
MALOVÁNÍ MANDALY
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
KERAMICKÝ KROUŽEK
ARTETERAPIE
...

Objevte 
v sobě 
umělce!

MK inzerce 50x100.indd   1 04.09.16   14:07

Na našem e-shopu 
www.ceskeghicko.cz 

zadejte slevový kód PDČ10 
a dostanete slevu 10% na první nákup.

Lískooříšková
pomazánka

 s kakaem, ghí, medema a vanilkou

UŠIJTE (SI) RADOST 
EKOpanenky.cz 
Panenky s duší 

kurzy 
střihy 

návody 
přírodní materiály 

waldorfské panenky 

Potřebuješ 
si to udělat 
v zašívárně 
pěkný?

www.instantni-patchwork.cz

plecháček 
290 Kč

Kraniosakrální 
terapie

 f  podporuje moudrost těla a jeho schopnost 
samoozdravného procesu

 f  pracuje s příčinou ne s příznaky nemocí
 f  uvolňuje napětí a stažení na různých místech těla

Lenka Jašková w
w

w
.t

ic
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vn
as

.c
z

tel.: +420 604 182 784 
email: lenka.jaskova@tiscali.cz 

Bezkonkurenčně nejzelenější

        WEBHOSTING

KLIKVA CZ

poháněný přímo z obnovitelných 
zdrojů. Žádná energeticky náročná 

datacentra. Příznivá cena. 
Postaráme se i o e-maily, 

zálohování, firewally, VPN pro 
bezpečné připojení z internetu do 

firemní sítě, on-line měření atd. 
Vše maximálně šetrně 

k životnímu prostředí a klimatu.



JSEM KOKOSOVÁ
jedinečná plněná tyčinka

Sleduj, soutěž a bav se
na Jsem Jaká Jsem

SOUTĚŽ 
O LUXUSNÍ 

WELLNESS POBYT
 a mnoho dalších cen! 

více na www.chocoland.cz




