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Co se skrývá pod názvem Metráž?
Blank a Kovaříková / www.bkovarikova.cz / Foto: Teodorik Menšl a archiv Kateřiny Jungové

Jako první vás jistě napadne galanterie, i když tak úplně
daleko od pravdy nebudete. V Soukenické ulici již třetím
rokem sídlí nízkoprahová dílna pro ženy v sociální tísni,
která má právě tento název. Vede ji Kateřina Jungová,
divadelní režisérka a terapeutka.

sila na DAMU. Pak jsem vytvořila
nějaké divadelní projekty, zaměřené
na práci s různě handicapovanými
lidmi. Mezitím jsem byla v normálním angažmá, ale přišlo mi to málo
zajímavé – nastudovat hru, kdy je
málo prostoru na nějaké experimenty. Čisté umění je krásné, ale
někdy moc samo pro sebe. Lákala
mě větší smysluplnost – zkusit něco
svou prací ovlivnit, změnit.
A čím jste začala?
Různými divadelními projekty
se sociálním přesahem. Před pár
lety jsme s ženami bez domova připravily dokumentární divadelní
představení Ony, které vzniklo
na základě jejich autentických
příběhů. Mělo velmi dobrý ohlas.
S kamarádkou, designérkou Lucií

Kutálkovou jsme založily Metráž
s cílem pomáhat ženám ve špatné
životní situaci. I když si žádáme
o různé granty, hlavním cílem je,
aby si Metráž na sebe dokázala
vydělat sama, abychom byli nezávislí. Zároveň mě dál posunul čtyřletý terapeutický výcvik, který
jsem loni ukončila.
Na čem v dílně Metráže pracujete?
Teď se zrovna několik měsíců
zabýváme angažovanou kolekcí
zaměřenou proti rasismu, xenofobii, sexismu a proti sociálnímu
vyloučení. Tahle témata se nám
tady v dílně často objevují. Sedly
jsme si, udělaly si vždycky brainstorming na jednotlivé téma.
Pokračování na straně 2

Slovo úvodem

Kateřina Jungová při práci se svými klientkami

C

o vás přivedlo na myšlenku pracovat jako
režisérka právě v této
oblasti?
Ono to zase není tak vzdálené. Odmalička jsem hodně šila
a měla jsem ráda módu a chtěla

jsem jít na oděvní průmyslovku, ale
nevzali mě. Zato jsem se po maturitě dostala do divadla Rokoko,
kde jsem pracovala nejdřív v kanceláři, ale také jako asistentka
režie a rekvizitářka a to mě ovlivnilo natolik, že jsem se přihlá-

Vážení čtenáři,
před námi je krásné období
adventu, což je doba duchovní
přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. O to
více bych ráda poděkovala vám
všem, kteří jste náš spolek
v letošním roce podporovali ať
už finančně, svým entuziasmem
a nasazením ve volném čase
nebo milými reakcemi na námi
pořádané akce. Moje velké
osobní poděkování patří dětem
z mateřské školky Řásnovka 5,
které opět vytvořily nádherné
dětské ozdobičky, jejichž nákupem jste v rámci spolkového
narozeninového koncertu přispěli na činnost organizace Síť
pro rodinu v Truhlářské ulici.
Pokud jste varhanní koncert
minuli, můžete si s členy našeho
spolku zazpívat koledy v rámci
Adventního zpívání ve čtvrtek
20. prosince od 17 hodin na Petrském náměstí, tradičně ochut-

nat vánoční dobroty napečené
členkami našeho spolku a přiťuknout si vynikajícím svařeným
vínem. Letos je hudební program
opět opravdu žánrově velmi
pestrý! A především si můžete
odnést krásný dárek, které vyráběly ženy v tísni z chráněné dílny
Metráž v Soukenické ulici!
Milí sousedé, přeji vám
Vánoce plné klidu, šťastný
nový rok a těším se na shledání s vámi v roce 2019!
LINDA KLEČKOVÁ, předsedkyně spolku
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Kavárna jako místo setkávání
Blank a Kovaříková / www.bkovarikova.cz / Foto: archiv autorky

Vojtěch Kozlík před kavárnou Cesty domů

O

d října 2016 působí
v Soukenické 15 dobročinná kavárna Cesty
domů. Možná jste se tu již někdy
zastavili a dali si něco dobrého,
anebo jen prošli kolem. O tom,
co všechno kavárna nabízí, si
povídáme s Vojtěchem Kozlíkem.
Základním posláním Cesty
domů je pomoc umírajícím
a jejich pečujícím blízkým
osobám. Provozujete vlastní
domácí hospic s poradnou
a s dalšími službami. K čemu
ale ještě kavárnu?

Cesta domů má také dva dobročinné obchody a vždycky jsme chtěli
mít i kavárnu, což se nám před
dvěma lety splnilo. Kavárna je místo
setkávání a to je přesně to, co potřebujeme. Lidé si sem mohou přijít
pro základní informace a kontakty,
mohou si tu ale také koupit knížky
s tématikou umírání, které chápeme
jako přirozenou součást života.
V kavárně pořádáte i různé
zajímavé akce?
Kromě toho, že si tu můžete dát
poctivou kávu z Fair & Bio pražírny z Kostelce nad Labem, čaj,
domácí limonády, mošty, polévku,

koláče a další dobroty, můžete sem
zajít na přednášky, na výstavu
nebo v neděli na divadelní představení pro děti. Jednou měsíčně tu
čte z knížek našeho nakladatelství
herec Martin Myšička a jeho žena
Bára přitom obsluhuje.
Prostory tu nejsou velké, ale
zato útulné.
Nejsou velké, ale jsou šikovně
členěné, kavárna má několik oddělených prostorů. Salonek si také může
kdokoli pronajmout na pracovní
akce i na soukromé oslavy, máme tu
ozvučení, projekci, můžeme zajistit
občerstvení, obsluhu…
Obsluha je skutečně velmi
vstřícná,
baristka
Ludmila
Kopecká tu ostatně pracuje
od otevření kavárny a věřím, že
sem mnozí přijdou právě kvůli ní.
Máme radost, že se sem lidé
naučili chodit. Místní starousedlíci přicházejí třeba kvůli dobrým zákuskům, nebo jen tak posedět a popovídat si. Druhou skupinou jsou ti, kteří tu v okolí pracují a třetí pak podnikatelé ze sousedství, s nimiž máme už přátelské vztahy. Spolupracujeme s čistírnou a prádelnou U Elišky, často
navštěvujeme „barvy laky“ ve Zlatnické ulici, sklenářství v Truhlář-

ské, klíče a zámky máme také ze
zdejší provozovny v Truhlářské,
pro šroubky chodíme do Hutníku
na Petrské náměstí…
Máte na starost také portál
umírání.cz. Co všechno na něm
zájemci najdou?
Především rady a informace,
poradny zkušených zdravotníků,
sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních, zajímavé
články a rozhovory. V adresáři služeb se snažíme neustále aktualizovat přehled všech hospiců, ambulancí paliativní medicíny, agentur
domácí péče, pečovatelských služeb,
půjčoven pomůcek či domovů pro
seniory na území České republiky.
Kavárna sídlí v domě, který
patří Církvi bratrské. Myslím,
že duchovní rozměr je u vašich
aktivit neméně významný.
Máte pravdu. Považuji skutečně
za šťastnou náhodu a určitý symbol, že jsme mohli kavárnu otevřít právě zde. Sám jsem do té doby
netušil, že tu církev má ve dvoře
krásnou modlitebnu s proskleným stropem, jedinou svého druhu
v Praze. V přednáškách a výstavách jsme na jejich činnost v těchto
prostorách trochu navázali, nebo
s nimi spolupracujeme.

Co se skrývá pod
názvem Metráž?
Dokončení ze strany 1

Ženy se mohly vyjádřit naprosto
upřímně, vyslechly jsme leckdy protichůdné názory a pak jsme je rozebíraly. Já jsem ty rozhovory přepisovala a pak jsme z nich vybíraly
zajímavé věty. Pozvaly jsme Karolínu Strykovou, která se zabývá letteringem – ručně malovaným písmem, texty pak přeneseme na látku
a stanou se součástí kolekce, kterou navrhuje designérka Josefína
Bakošová.
Takže vzniknou šaty, trička,
mikiny a tašky, které se budou
prodávat ve vašem e-shopu

a výtěžek půjde částečně
do rukou vašich žen?
Přesně tak. Navíc uděláme
knížečku, která bude obsahovat některé jejich příběhy, v nichž
ženy rozvedou věty přetištěné
na textil a možná připravíme
i výstavu. Výrobky nenabízíme jen
na internetu, ale též na různých
akcích a snažíme se proniknout
i do kamenných obchodů.
Na stránkách metrazdesign.cz lze zakoupit i zajímavé
stříbrné šperky, které vznikly
ve vaší dílně anebo šaty, které

Kožený náhrdelník s originálním dekorem z kolekce METRÁŽ BEAU
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Tisíc tváří Kristiána

Pod tímto názvem se skrývá nová kniha patriotky Petrské čtvrti
Blanky Kovaříkové. Vydala se po stopách Oldřicha Nového a to
doslova. Sledovala nejen jeho kroky v Praze či v Brně, ale také
na mnoha dalších místech naší republiky, jakož i za hranicemi.

Přibližuje nám slavného herce,
od jehož narození příští rok
uplyne již 120 let, v nečekaných
rolích – jako starostlivého otce,
statečného člověka, který se
nenechal za války nacisty zmanipulovat a kvůli své židovské
manželce šel nakonec do lágru,
i jako věčného romantika, který
rád okouzloval krásné ženy.
Oldřich Nový byl jako mladík
spjatý s Petrskou čtvrtí. Právě
tady si v kabaretech na Poříčí
poprvé vyzkoušel, jak zaujmout
publikum. Když Oldříškovi
a jeho sestře Marii zemřela
maminka, jejich tatínek se
znovu oženil a všichni se přestěhovali na František do ulice
U Obecního dvora. Antonín
Nový tam působil jako vrchní
hasič a přímo v sousedství hasičárny dostal pro sebe a svou
rodinu služební byt. Už když
opouštěl obecnou školu, snil
Oldřich Nový o tom, že bude hercem a sen se mu splnil. Sám tomu
ale dopomohl obrovskou pílí
a pracovitostí a silnou vůlí, s níž
překonával nejednu překážku.
Knížkou Tisíc tváří Kristiána vzdává autorka legendárnímu herci hold. Vydalo ji Nakladatelství Brána a objednat si ji
můžete na www.knizniklub.cz.

pro vás navrhla Monika Drápalová. Kolik žen se na výrobcích
celkově podílelo?
Metráží už prošly víc jak tři
desítky žen, které si u nás vyzkoušely něco tvořit. Záleželo pak
jenom na nich, jestli je ta práce
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na
dárek

Oldřišek se sestřickou Marií,
tatínkem a jeho druhou ženou
Zdenkou (1910)

Oldřich Nový v době kdy
zpíval v kabaretech

chytla a zda si z téhle zkušenosti
dokázaly něco vzít. Některé ženě
rukodílná činnost nevyhovovala,
ale nejednou se stalo, že po počátečních obtížích se jí u nás zalíbilo
a dochází dodnes.
Děkujeme za rozhovor.
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Nová kolekce šatů vznikla ve spolupráci s Monikou Drápalovou

www.petrskactvrt.cz

petrskactvrt

Poděkování patří jednotlivým členům spolku za jejich články
a příspěvky  V Petrských listech byly použity fotografie ve vlastnictví
členů spolku, pokud není uvedeno jinak  Činnost Spolku přátel
Petrské čtvrti je v roce 2018 podporována grantem MČ Praha 1.

Zlatník J. Hrdý ve svém obchodě
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