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svět mezi prsty
Letní vánek vám příjemně hladí sluncem zalité linie těla, které jste ještě před pár dny mořili posledními
cviky břišních svalů, pokud patříte k těm svědomitějším. Do hrsti nabíráte částečky mořem omletých kamínků a
necháváte je padat zpět na vyhřátou pláž.
Není to tak dávno, co si lidé začali uvědomovat, písek není jediným, kterému hrozí, že nám proklouzne mezi prsty,
pokud ho neudržíme pevně v dlaních. To naše Země začala upadat po průmyslové revoluci a postupující industrializaci níž a níž. Snažíme se její zrnka zachytit dříve, než bude příliš pozdě.
Mluvíme o problematice, která se týká většiny základních potřeb k přežití. Úroveň životního prostředí, v
němž se pohybujeme. Pitná voda, potraviny, vzduch a oděv.
Hlavní roli hrají společnosti, jejichž moc sahá až do těch nejtemnějších koutů, kam naše oči nedohlédnou. Společnosti, které se postupně s růstem začaly soustředit pouze na zisk počítaný v kusech papíru, jemuž jsme připsali čísly
hodnotu. Čím více čísel, tím lepší život. Ale za jakou cenu?
Kvalita levných produktů rovna nule. Porovnejte jí s počtem smrtí zemědělců, šiček, zvířat, samotných
konzumentů a nakonec i nás, kteří jsme se narodili ve špatný čas na špatném místě. Dojdete k výsledku vymykajícímu se veškeré logice.
Věřím, že trend udržitelnosti se dotkl snad každého z vás. Na  celosvětovém trhu začínají kvést malé
firmy, které jsou ohleduplné jak vůči přírodě, tak lidem. Chytají zrnka Země v pádu a lepí je k sobě. Díky nim najednou držíme v dlaních jeden kamínek, který už jen tak neupustíme.
V druhém čísle jsme se zaměřili právě na upcycling a recyklaci. Cover nám zdobí oděv slovenské
návrhářky Ľubici Skalské, jež nám v rozhovoru přiblíží proces přeměny starého v nové a proč se vydala právě tímto
směrem.
Též představíme práci Jáchyma Bouzka, studenta grafického designu na Střední průmyslové škole
grafické, jenž se ovšem nevěnuje pouze jemu. Jeho portfolio čítá také několik krátkometrážních filmů.
Vekou část obsahu jsme věnovali ilustrátorce Anežce Bauer Hájkové, s níž si naše redaktorka Nicol sedla
na kávu a poskládala obraz jejích kroků od dětství až po budoucí plány a sny. A že její cesta patří mezi ty méně
obvyklé.
Letní náladě, ani udržitelnosti, se náš tým také nevyhnul. Přiložili jsme ruku k dílu a kromě tří představitelů
LIFT// přineseme více o projektu CLOTHREHAB. Pro ty, co mají chuť zkusit něco nového, jsme přichystali beauty
editorial inspirovaný looky českých přehlídkových mol a  6+1 letních misí.
Ať se vám během letošní ho léta podaří kromě kamínků chytit i pár zářivých vzpomínek, smíchu a lásky.
Budete pak během deštivých dnů sluncem sami sobě i ostatním.
Sára Prostějovská
šéfredaktorka
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Jáchym Bouzek
Znáte taková ta rána, do kterých se probudíte a máte pocit, že
vás čeká něco výjimečného? Přesně takové jsem měla i já, když
nadešel den setkání s Jáchymem Bouzkem. Trochu se opozdil,
ale to jen dodávalo na mystičnosti celého dopoledne. Netrpělivě
jsem vyčkávala v malé kavárničce na Újezdě. A najednou tu byl,
stál přede mnou udýchaný mladý muž, oblečený do modré košile
a černých kalhot. Přímo z něj sršela suverenita.
Začal mi o sobě povídat. Vodopády ohromujících informací
se hrnuly z jeho úst a já se v nich doslova topila. Jako vodní
elektrárna jsem se snažila vyprodukovat tento článek, jenž by
čtenáře naplnil elektrizujícím pocitem.
„Výstřední, hladový a improvizovaný“, těmito slovy se Jáchym
popsal. Erotický a vnímavý, tak ho vidí jeho přítelkyně. No není
to úžasná kombinace slov? Z mého pohledu ano a jsem zvědavá, jaká kombinace Vás čtenáře napadne po přečtení tohoto
článku.
Měla bych ve zkratce Jáchyma představit, student druhého
ročníku na Střední průmyslové škole grafické v oboru Grafický
design. A grafice se také dost věnuje, jeho práci můžeme vidět
už druhým rokem ku příležitosti NaKaši Fest nebo Nerudný
fest. Jeho současným počinem v oboru, který rozhodně stojí za
zmínku, je design obálky a knižní úprava pro knihu Kočovné krajiny. Jáchym mi ale  prozradil, že by ho nebavilo být jen grafikem,
nechce žít na židli za počítačem.
Jak čas plynul, dostali jsme se i k otázce jeho vlastních
soukromých projektů, právě teď například dotvořil svůj další animovaný film. „Mohlo by se zdát jako hate na školu, ale není,
hlavní myšlenkou jsou prázdný informace, který k nám plynou
například od rodičů nebo učitelů.

A tyhle prázdný informace na nás mají strašnou moc, i když nenesou naprosto žádný význam. Jde hodně o přístup a podání“,
přiblížil mi Jáchym koncept. V krátkém filmu se jedná se o spojení loutkové animace s kreslenými vstupy a 3D grafikou. Mně
osobně se moc líbil, ale žádné spoilery, vyhledejte si Jáchyma na
Youtube a posuďte sami.  Dokonce se mi přiznal, že tento filmový
snímek poslal některým svým bývalým i současným učitelům.
Když jsem se Jáchyma zeptala, u koho to všechno začalo,
nečekala jsem na odpověď dlouho. „Byl to Švankmajer a vlastně
ještě pořád je. Nikdy mě nepřestal inspirovat. V období mezi 6.
- 9. třídou jsem stihnul zhlédnout všechny jeho filmy. O všedních
dnech dva denně, přes víkend klidně i čtyři a jsem za to rád,
dneska už bych to vůbec nestíhal“, řekl mi.
Neměla bych ještě zapomenout zmínit, že spoluz ložil kapelu
Šípkový orchestr a Růžový dýchánek. Jejich hudba je opravdu
nepopsatelná, a proto mi nezbývá nic jiného, než Vám čtenářům
doporučit, si zajít na alespoň jeden z jejich koncertů. Když už
jsme se dostali k tématu hudby, jedním z účinkujících nedávno
proběhlého festivalu na podporu pouličního umění v srdci České
republiky, Praha Žije hudbou, byl též právě on. Určitě si říkáte,
zvládnutí všech aktivit podobného druhu musí zahrnovat spoustu
organizace a času. No, Jáchym mi prozradil, že jeho projekty
vznikají nejčastěji u piva a jsou naprosto spontánní.
Na závěr bych se chtěla rozloučit s citátem svého oblíbeného
autora: „Tak na blázny. Ztracené existence. Rebely. Potížisty. Na
ty, co nezapadají do šablony. Na ty, kteří vidí věci jinak.“
– Jack Kerouac
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„Výstřední, hladový a improvizovaný“

clothrehab

Představujeme projekt second handu BOBINY zaměřený
na upcycling a recyklaci oděvů, na kterém se podílela Klára
Bliss a Sára Prostějovská. Přešívané, vyšívané, pánské
i dámské. Od konce července startuje prodej a my vám
přinášíme malou ochutnávku.
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Klara Bliss

ph Thuy Nguyen

Sára Prostějovská

ph Mathilda Pham
MUAH Natalie Akkadová

ph Lukáš Novotný
MUAH Denisa Bontempo
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beauty
editorial
ph Lucie Kryštofová

FASHION WEEK
INSPIRED

ODIVI

Pro nude look inspirovaný přehlídkou ODIVI je zásadní dokonale sjednocená pleť.
Doporučuji nanést tenkou vrstvu tekutého make-upu a pak ho do pleti naklepat
vlhkou houbičkou. Obočí bude vypadat hezky jak výrazné, tak přirozenější. Zajímavým prvkem líčení je stříbro-bělounký proužek nad rty, který jsem vytvořila
světlým třpytivým stínem. Pak už jen nanést růžovou pudrovou tvářenkou a průsvitný lesk na rty.
MUAH Klara Bliss

PAVEL BREJCHA
Přirozený a  nekonturovaný make-up je ten nejlepší základ. Nejdůležitějším a dosti majestátním prvkem celého frost looku je bílá barva nanesená
okolo očí a na lícních kostech, technikou blending, která dodá dojem
namrzlého obličeje. Doporučuji použít houbičku se strukturou. Na vnitřní
víčko jsem použila bílou tužku na oči. Abych podpořila celkový vzhled,
nanesla jsem barvu i   ehce na pěšinku, ke kořínků vlasů. Je důležité
dodržet techniku postupného zmenšování intenzity barvy, která by měla
zcela zmizet maximálně 10 cm od kořínků.
MUAH Natalie Akkadová

LUKÁŠ LINDNER
Na tento večerní look jsem nanesla matný bronzer jak na tváře, tak na
celé horní a spodní víčko i do očního záhybu, abych prohloubila pohled.
Zároveň spojuje celé líčení do teplých, hnědých odstínů. Rty jsem
zvýraznila burgundsky fialovou krémovou rtěnkou, ale stejně tak dobře
by vypadala matná, v odstínech tmavě hnědé.
MUAH Klara Bliss

CHATTY
Základem je dobrý make-up, bez použití konturování. Je důležité ponechat
obličej spíše v nude stylu, proto je použita jen světlounká tvářenka, která pleti
dodá zdravý a mladistvý nádech. Na podpoření svěžesti bylo aplikováno jemné
množství rozjasňovače. Hlavní složkou celého stylingu je neobvyklé požití
očních linek, já jsem si vybrala okolí horních víček a vytvořila tak geometric cat
eyes. Celý look byl zakončen nedbalým culíkem,  přičemž přední část vlasů, či
odrostlá ofina se lehce zvlní a nechá spadnout podél obličeje.
MUAH Natalie Akkadová
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Ľubica Skalská
Jak ses dostala k recyklované módě
a proč ses rozhodla jít právě touto
cestou ?
Som človek, ktorý mal vždy jasno. Moje
hlavné životné moto je „vždy robím to, čo
ma baví“, a móda ma bavila vždy, preto
som sa vybrala práve touto cestou.  
O módu ako takú sa zaujímam už od
detstva. Študovala som ju už na strednej
škole,  neskôr aj na vysokej. Od módy k
recyklovanej móde je už len krok. Mňa
ale samotná recyklácia zaujímala už dávno pred štúdiom. Milovala som sekáče a
najviac staré oblečenie mojich rodičov z
osmdesiatych a deväťdesiatych rokov,
ktoré som prešívala. Veľa nádherných
kúskov z Tuzexu tak skončilo ako nenositeľný skúšobný materiál, no nejako sa
človek učiť musí (smích).V tej dobe som
netušila, že za pätnásť rokov to bude
vzácne zboží .
Asi posledné štyri roky sa intenzívne
zaujímam o udržiteľnosť, a to nie len v
móde. Počas toho minulého som na nej
ovšem upriamila pozornosť a vytvorila
značku, ktorá je založená na upcyklácii.
Tedy premieňam nosené oblečenie na
nový výrobok a predlžujem mu tak životnosť.
Predajom upcyklovaných vecí sa snažím
zákazníkov upozorňovať na daný problém vo svete a na potrebu zmeny správania a recyklácie. Momentálne šijem predovšetkým z pánskych košieľ a denimu,
sú to práve jedny z najpoužívanejších
druhov oblečenia. Faktom je, že sa nimi
vo veľkej miere plytvá. Ešte horšie je, že
tieto výrobky sú vyrábané predovšetkým
z bavlny, čo je dosť nešťastná voľba
pri takej veľkej spotrebe, ako je dnes.
Bavlna pôdu veľmi vyčerpáva, a tak sa
musí pri jej pestovaní používať veľké
množstvo nebezpečných pesticídov.
Tiež má veľkú spotrebu vody, čo už teraz
spôsobuje nemalé problémy, napríklad v
strednej Azii. Na vypestovanie jedného
kilogramu vlákna bavlny sa priemerne
spotrebuje osemtisíc litrov vody.
Existujú dostupné alternatívy, ktoré by jej
mohli ľahko nahradiť, ale meniť zabehnutý systém znamená obrovské finančné
straty. Takže budúcnosť vidím v podpore lokálnych ekologicky uvedomelých
značiek.
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Své kolekce šiješ pouze sama, nebo si
bereš i někoho na pomoc ?
Zatiaľ si svoje kolekcie šijem sama. Pre
mňa je navrhovanie upcyclingových
designov intuitívna činnosť a proces tvorby upcykovaných modelov sa do vysokej
miery liší od procesu tvorby pri šití klasických modelov.
Je to kvôli tomu, že o každom kuse
oblečenia musím premýšľam zvlášť.
Riešim,  aký strih sa hodí pre daný materiál,  práca sa vyvíja v procese tvorby,
a ak je niekde na odeve kaz, originálnym
spôsobom sa ho snažím využiť.
Z každej košele vznikne niečo iné, pretože každá je iná. Tiež premýšľam nad
spotrebou materiálu, aby moja tvorba
bola skutočne ekologická. Je to pomerne
veľa informácii a obávam sa, že by mi
vysvetľovanie zabralo viac času, ako
samotné ušitie designu (smích). Preto
sa mi do hľadania adekvátnej parťáčky
alebo švadlenky veľmi nechce. No som
si vedomá, že skôr či neskôr sa do toho
budem musieť pustiť.
Když si ráno vybíráš v šatníku
oblečení na sebe, po čem nejčastěji
sáhneš jako první ?
Dalo by sa povedať, že som dosť skromná, čo sa oblečenia týka. Mám niekoľko
obľúbených strihov a typov oblečenia, v
ktorých sa cítim dobre a stále ich nosím.
Najčastejšie siahnem po nejakej košeli,
nečakane (smích). Milujem ty dlhé, ktoré
opášem opaskom a k nim si oblečiem
legíny, alebo strečové džínsy.
Tiež ľúbim svôj nový vynález, upcyklovaný kabát na prechodné obdobie s
odpáranou podšívkou, ktorý nosím skoro
vždy, keď je vonku menej ako 15°C.
A svetre, ty sú takou mojou slabinou. Aj
keď sa je snažím nehromadiť, krásne
a kvalitné zo second handov si proste
dovolím, takže v zime je z čoho vyberať
(smích).
Pověděla bys nám něco víc o workshopech, které pořádáš? Jak často
probíhají, jaký je jejich program?
Momentálne mám 3 druhy workshopov :

Z KOŠELE, kde si ľudia majú možnosť
vybrať z piatich produktov. Ušijú si je buď
z vlastnej košele, ktorú by inak zbytočne
vyhodili, poprípade im ponúknem nejaké
zo svojej zásoby. Môžu si z nich vyrobiť košeľové tričko, sukňu, zástery do
kuchyne, panenku pre deti, alebo pytlíky
na chleba či čokoľvek, čo bežne doma
balia do igelitových sáčkov na jedno
použitie.
Z DENIMU je predovšetkým pre ženy.
Na výber majú z troch vecí, ktoré si
vyrobia zo starých džínsov (môžu si
doniesť svoje, alebo si ich zakúpia odo
mňa), a to podšívkovanú kabelku, papuče na doma, alebo peňaženku. Tú si
môžu navrhnúť podľa vlastnej potreby
a fantázie. Napríklad v tvare nejakého
zvieratka, ak chcú vyrobiť pekný darček
pre svoje dieťa.
Tieto dva workshopy sú určené pre začiatočníkov a stredne pokročilých. Niektoré produkty, ako napríklad panenka či
kabelka, si vyžadujú, aby zákazník mal
už aspoň základnú skúsenosť so šiacím
strojom.
Ale všetko sa dá naučiť, aj keď to na
prvý krát nedopadne na jednotku s
hviezdičkou. Ide len o praxi. Ak by ste o
jeden z týchto workshopov mali záujem,
stačí napísať do Šicí Dílny č.10 a vypíše
sa termín. V prípade, že sa workshop
zaplní a zhodneme sa na dátume, tak
sa môžeme tešiť na spoločne strávených
štyr hodinách v krásnej dielni na Veverkovej 10. Cena workshopu je 600 kč.
DENIM A ŠPERK je aj pre začiatočníkov,
predovšetkým pre ženy, deti či akčných
mužov, ktorí chcú milo prekvapiť svoje
priateľky originálnym darčekom. S týmto
workshopom jazdím aj na rôzne predajné
akcie. Ľudia si tam majú možnosť vyrobiť
šperky (náhrdelníky, náramky, prívesky, kľúčenky, brošne, náušnice apod.) z
nosených denimových   džínsov. Podľa
predlohy, alebo podľa vlastnej fantázie.
Mojím cieľom je, aby si ľudia prostredníctvom mojich workshopov na vlastnej
koži skúsili upcyklovanie starého oblečenia  (pretváranie starých nepotrebných

vecí na nové potrebné). Chcela by
som inšpirovať k používaniu kreativity
a ručnej práce v každodennom živote.
Riešenie je naozaj jednoduché. Stačí si
miesto nového iPhonu kúpiť šijací stroj a
výmenou za x,y hodín,  ktoré zákazníčky
venujú nakupovaniu nepotrebných vecí,
by venovali sebavzdelávaniu a učeniu
sa remesla. Sami pocítia, aké je to oslobodzujúce, keď si namiesto behania po
obchodoch či pozerania sa na televízne
seriály môžu ušiť kabelku, peňaženku či
hračky pre deti z manželových starých
džínsov. Myslím si, že riešením problému je kompletná zmena nášho životného štýlu, zmena hodnôt a prevzatie
zodpovednosti za naše správanie.
Jaký máš názor na Mercedes-Bez
Prague Fashion Week nebo Fashion LIVE? Chtěla bys být někdy jeho
součástí a prezentovat svou kolekci
jako návrhářka? Jestli ano, z jakého
důvodu?
Musím sa priznať, že pražské fashion
weeky moc nesledujem. by som chcela
byť ich súčasťou?
Či Pokiaľ by udržiteľná móda nebola pre  
ch svet len krátkodobým trendom, prečo
nie. A keď áno, tak kvôli propagácii filozofii udržateľnosti a mojej značky.
Každopádne oceňujem akúkoľvek snahu
podporiť lokálnych designerov.
Pokud by ses nevěnovala módě, kam
bys mířila?
To je zaujímavá otázka. Dosť intenzívne
som si ju kládla v dobe krátko po
ukončení štúdia na DAMU. Nakoniec
som však dospela k názoru, že je úplne
zbytočné si pokladať otázky podobného
typu. Momentálne sa proste venujem
udržateľnej móde, pretože ma baví a
vidím v nej hlbší zmysel. Snažím sa to
robiť najlepšie, ako viem a tak, aby som
s tým sama bola spokojná. Keď raz príde
doba, že uvidím väčší zmysel v inej
činnosti a bude ma baviť, budem robiť
niečo iné. Učím sa žiť v prítomnosti a
chcem byť otvorená novým možnostiam.
Neupínám se na jednu vec, chcem mať
všetky dvere otvorené.
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Anežka Bauer Hájková

PODZIM
Propiska na papíře.

2015

OSKAR
Propiska na papíře.

2016

MADONNA Z BIO OKA
Propiska na papíře.

2016

TEXTURY
Propiska na papíře.

2014

SBÍRKA MOTÝLŮ
Propiska na papíře.

2014
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Anežko, přiblížila bys nám svou práci?
Čím se zabýváš, na co se především
zaměřuješ?
Zabývám se především ilustracemi, ale i
maluji. Neustále zkouším něco nového.
Studovala jsem grafický design, takže
například ani tvorbě plakátů se nevyhýbám.
Momentálně pracuji na ilustracích formou akvarelu spojeným s linkou do knihy
pro přírodní stavitelství. Práce vyžaduje
i spoustu technických nákresů, ale o to
více mě baví. Je spojená s výzvou a vím,
že se díky ní zase se posunu o kousek
dál.
Také jsem se začala nedávno věnovat kolekci do Second Handu Bobiny,
zaměřenou na recyklaci a upcycling,
konkrétně vdechnu oděvu nový život
výšivkami. Tento způsob zdobení jsem
objevila teprve pár měsíců nazpět, ale
rozhodně bych v tom chtěla pokračovat, časem třeba i vyšívat na zakázku.
Vyšívání je samo o sobě dost podobné
kreslení.
Jak ses k umění dostala? Pamatuješ na své první krůčky právě tímhle
směrem?
Kreslím už od tří let. Moji rodiče jsou architekti, takže mi určitým způsobem dali
umělecké zázemí. Jako malinká jsem s
nimi chodila na různé výstavy, tužku jsem
brala pod jejich vedením do ruky častěji
a častěji, a tehdy mě to celé chytlo. Čím
starší jsem byla, tím jsem si byla jistější,
že tohle je ono, čemu bych se chtěla v
životě věnovat.
Střední škola mne svým způsobem
trochu minula, v druhém ročníku jsem
ukončila studium. Přišla chvíle vstupu
do dospělosti  osamostatnění se. Našla
jsem si bydlení, vdala se a začala putovat po vlastní ose. Po odchodu ze školy
se snažím vydělávat pouze ilustracemi,
ale ještě jsem se nedostala do stadia,
abych se jimi plnohodnotně uživila.
Pokud trochu odběhneme od mé vlastní
tvorby, čas od času jsem hrála v reklamách. K herectví bych se také ráda vrátila,
dříve jsem se mu dost věnovala. Dokonce
jsem uvažovala o studiu na konzervatoři,
ale nakonec jsem se rozhodla pro kres-
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bu, a když se ohlédnu, bylo to nejlepší
rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat.
A neláká tě občas vrátit se zpět do
školy?
Maturitu bych si ráda dodělala dálkově,
ale zatím čekám, až se finanční situace
zlepší, abych se mohla studiu více věnovat. Zatím jsem se naštěstí nesetkala s
nikým, komu by vadilo, že jsem střední
školu nedokončila. Naopak kladně hodnotili pracovní zkušenosti, což spoustě
lidem po maturitě v nynější době chybí.
Jaká byla tvá první zakázka v tomhle
oboru?
Mou první prací byla ilustrace do časopisu o přírodní architektuře, který psal můj
táta.
Když se vrátíme ke tvé tvorbě, jaká
témata tě zajímají nejvíce?
Fascinuje mne příroda, řekla bych, že z
mých ilustrací v přírodním stavitelství to
asi přímo sálá, ale ještě raději kreslím
lidi. Zrovna plánuji sérii portrétů, láká mě
ten přímý kontakt, celá atmosféra je při
práci úplně jiná, než když člověk kreslí
například podle fotografie nebo z hlavy a
ve výsledku je z obrazu neskutečně cítit.
K jakému stylu se přikláníš a jaké
médium nejraději používáš?
Poslední dobou dost pracuji s akvarelem
a s černými linkami, právě takovým
způsobem ilustruji již zmiňovanou knihu. Jinak se cítím se být dosti ovlivněná
hnutím arts and crafts. Vzniklo v Anglii,
v 19. století, kdy se začalo umění industrializovat a v továrnách se zavedla
výroba různých gobelínů a vyšívání. Arts
and crafts se snaží naopak podporovat
řemeslo a zachovat původní kulturu.
Zatím se tedy věnuješ nejvíce ilustracím a nově i upcyclingu oděvů, ale
vsadím se, že máš ještě něco napsané
na svém pomyslném bucketlistu, viď?
Určitě bych se jednou ráda dostala k 2D

animaci. Není to nejjednodušší úkol, ale
myslím, že je důležité se neustále vyvíjet a učit se nové věci, právě proto mě
láká. Dalším bodem by asi byly concept
arty k počítačovým hrám nebo virtuálním
realitám.
Když už jsi mi dovolila takhle snít, ýsuje se mi v mysli obraz místa schůzek
různých umělců, hudebníků, malířů…
Třeba jednou, až nastane čas, si v něm
sedneme na kávu, ale všechno krůček
po krůčku.
Chtěla bys později bydlet a pracovat
někde jinde než v Praze?
Praha a její atmosféra je mi blízká, vyrostla jsem tu a přirozeně k ní mám vztah.
Ale kdybych si měla vybrat zemi mimo
Českou republiku, volila bych mezi Berlínem, Portlandem, nebo Reykjavíkem;
snad jedinými třemi městy, kam bych
byla ochotná se odstěhovat. Island mě
neskutečně uchvátil. Začala jsem se i  
sama učit islandsky, a když se v Praze
otevřel kurz, tak jsem tam nemohla chybět. Nakonec jsem ho bohužel časově
nezvládala, ale třeba se k němu jednou
vrátím.
Na dně hrníčku nám zbývá už jen
kávy, kolik by se za nehet vešlo a tak
přemýšlím, že nadešel čas na poslední otázku. Jaký byl tvůj poslední
doušek kávy v životě, který jsi dopila,
a najednou se všechno změnilo? Takový převratný okamžik?
Převratný okamžik v mém životě byl
bezesporu ten, kdy jsem v sedmnácti
letech najednou potkala svého muže,
odstěhovala se a začala žít na vlastní
pěst v podstatě během jednoho jediného
týdne.

6+1 letních misí
Konečně den volna. K snídani jste si stihli uvařit vysněnou ovesnou kaši s lesním ovocem na vrchu, posypanou kousky lískových oříšků, kokosem a politou trochou javorového sirupu, přesně tak akorát. Za tónů akustického ranního
playlistu usrkáváte své první kafe dne. Vaše společenství spřízněných duší se
rozprchlo do všech koutů světa. Přemýšlíte, co byste dnes mohli podniknout.
Na mysl vám připlouvají nápady od cesty na severní pól po hledání českých
granátů, ale ať už bojujete sebevíc, stejně končíte v peřinách nudy své postele.
Ovšem i ty malé věci ve skutečnosti mohou nabrat nečekané grandiozity.
Nemusíte za nimi cestovat déle než hodinu od bezpečného stínu domova.
Na tu comfort zone bacha, vážně, nezasekněte se v ní.

text -sap1.BALKONOVÁ ZAHRADA
Na farmářské trhy dohlédnete téměř ze svého okna obýváku.
Ale když ona ta proměna do jakž takž obstojné, vizuálně přijatelné verze vašeho já trvá tak dlouho… A dost. Dnes ne. K
tričku, ve kterém jste spali, nahoďte džíny, tenisky na nohy a
šup pro sazenice. Za pár měsíců vyjdete už jen na balkón a
trh budete mít přímo u sebe. Rajčata, česnek, jahody, máta,
bazalka, pažitka, na cokoliv si vzpomenete. A pokud je vaše
spolubydlící kočka, ať už zvířecí, nebo ta lidská, za trochu
přírody vám jistě poděkuje.
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A dost. Dnes ne.

2.60’S OVERLOAD
Rtuť v teploměru nudy dosáhla nejvyššího bodu a vy
jste se pustili do provětrávání šatníku. Mhouříte oči na
bílé tričko, které si s vámi prožilo nespočet kocovinových
probuzení, pár nedělních brunchů zakončených koupelí v
převrhnutém džusu a návštěvy u kmotřenky, jež si užívá
své první tři roky na světě s takovou chutí, že si jí pamatuje váš tehdejší outfit dodnes (kalhoty se někam raději
záhadně vytratily). Už přemýšlíte, pod jakým úhlem se
trefíte do igelitového pytle s ostatními ztracenými případy,
ale STOP! Je to bílé tričko. Bílé tričko není nikdy ztracený
případ, jen málokterý kousek je tak versatilní. Navíc v létě
se s ním dokážete proměnit na šedesátkovou hvězdu,
ani nemrknete. Sáček barvy na textil v prášku (pro já bio,
já příroda nadšence, co takový odvar z červené řepy?),
hrnec vody, špetka soli, vaše triko, trochu hudby k tomu,
a fleky života jsou ty tam. Místo nich záříte v batice.

...ale STOP!

3.KVÍTÍ HUNT
Pokud na vás přišla socializační nálada, svátek s narozeninami slavíte až za půl roku (vaši rodiče pozbyli cit pro rovnováhu,
jakmile poprvé uviděli vaše maličké ručičky a v tu chvíli bylo
jasné, že jste prostě Eva, i když venku mrzlo, až praštělo, no
jednoduše typický prosinec) a doma vám ve váze nevadne jediná květina oslavence, co takhle podniknout menší bojovku?
Označte si na mapě všechna květinářství v okolí, popřípadě
rovnou cestu, pokud se ztrácíte i ve své vlastní spíži, peněženku se stovkou do kapsy a hurá do akce.
Pravidla: Na každém pointu se pokuste získat co nejvíce květin s co nejmenší útratou. Jak? Stačí se zeptat, zda-li někde
vzadu nezpívá umíráček nějaké přerostlé poupě, které by se
už neprodalo.
Schválně, s jakou kyticí se vrátíte. Největší vyhrává.

4.KNIHOMOLOVA SCHŮZKA NASLEPO
U téhle ze sebe nebudete muset vyloudit ani slovo. A i
vaše společnice toho dokáže říct tolik, aniž by vydala
hlásku. Počkat, že takovou neznáte? Naopak, vsadím
se, že je mnohem blíž, než si myslíte. Se svými mírami vám tak akorát padne do ruky. Nápovědu? Spává v
knihovně. Blížíte se k ní, hladíte jí po šíji, prsty obkreslujete linii těla, až nakonec vklouzáváte dovnitř a ona se
vám celičká otevře. Její jméno zůstává tajemstvím až do
chvíle, než se vás dotkne naposledy. Lolita? Nebo jste
navštívil Sofiin svět? Bylo to pěnou, jež obestřela vaše
dny? Nebo tím, že je cizinka?
Zkuste se jí jednou nechat vtáhnout do příběhu potmě.
Bez obalu. Třeba vás překvapí.

5.ŠTĚSTÍ SETÍ
Obchodování bez peněz, ovšem o to důležitější a vzácnější. Sídla
osazenstva těch moudřejších, světa zběhlejších, kteří mezi námi žijí
nejdéle, stále hledají pomocné ruce. Nebo se můžete kapitulovat na
ochránce maličkých, zatoulaných, chlupatých duší, které se stěhovaly
víckrát, než vy sami. Když věnujete čas dobru, není nikdy ztracený.

Bez peněz.

Olemujte se.

6.STUŽKA SEM, KRAJKA TAM
Olemujte se (případně svou frajerku). Je libo krk, kotník,
nebo zápěstí? Popadněte jehlu, nit, komponent na uzávěr a
jakýkoliv proužek materiálu v délce obvodu vašeho lemobjektu
z nejbližších výtvarných potřeb. Anklet, choker či náramek je
hotový do deseti minut.

+1.POZOR, SKÁČU!
Skáču do života. Zakřičte to. Žijte. Tancujte, neseďte u toho piva,
tancujte, jak často se dá. Líbejte se. Milujte se. Neberte se tak
vážně. Nasypte si třpytky do hlubin klíčních kostí a máte svojí
vlastní malou party všude u sebe. Jezte špagety hůlkami. Naučte
se grinding* sami se sebou. Při nakupování si vytyčte misi, třeba
že nesmíte stoupnout na čáry, které dělí dlaždičky. Nebo se dotknout prsty čehokoliv jiného, než košíku. Řekněte kamarádovi,
ať vám předvede, jak se jezdí na skateboardu, a nebojte se
padat. Vždyť kdy jste si naposledy odřeli koleno? Místo pásku
noste tkaničky, stužky, provázky. Vylezte na strom. Přehoďte si
hodinky na druhou ruku. Objevte novou cestu domů. Vycestujte
sami stopem a ubytujte se v hostelu. Mluvte s cizími lidmi. Spěte
pod hvězdami. Uspořádejte na podzim den ohňostrojů. A buďte
sami ohňostrojem, kamkoliv přijdete.
Skáču do života. Zakřičte to. Žijte.
*druh tance, dva lidé se o sebe třou těly, nejčastěji žena svým pozadím
o mužův rozkrok či stehno.

Pozor, skáču!
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