
Krásné naušnice s příběhem
„Jsem podnikatelkou z ne-
šťastné náhody,“ říká o sobě
Markéta Bibzová ze Sušice
(na snímku). Díky smyku na
ledě a velké škodě na autě si
potřebovala přivydělat a za-
čala nabízet naušnice ve
tvaru kytičky pod značkou
FLOWERSKI – naušnice
podle outfitu. Značka se za
rok a půl stala pojmem,
Markéta spolupracuje s fir-
mou Horsefeathers a její
výrobky nosí třeba biatlo-
nistka Gabriela Koukalová.

Jak jste se dostala k tvorbě
pod svou vlastní značkou?
Celý život něco tvořím,

maluji, navštěvuji výtvarné
kurzy. A podnikat? To jsem
tak trochu chtěla, ale ne-
měla jsem odvahu. A víte,
kdy jsem ji dostala? Až když
jsem bourala na ledu.
Všechny úspory šly do
opravy auta a já byla na
nule. V ten moment jsem si
řekla: Holčičko, tak je čas to
rozjet.

Jaká je vaše filozofie?
Naušnice ve tvaru kytičky

ve více než třiceti barvách se
skvěle hodí na sport, rande,
ale i do divadla. Chci mít
značku naušnic, která bude
dostupná všem a zároveň
nikdo nebude pochybovat o
její hodnotě. Díky příznivé
ceně si ženy flowersek bu-
dou moci pořídit víc, aby jim
pokaždé ladily k oblečení.
Ale nejednou jsem se se-

tkala s názorem, že už se
zákaznice oblékají podle
náušnic. To mne tedy mile
překvapilo.

Co je základem vašeho pod-
nikání?
Mám jednoduchý produkt

– květinové náušnice. Došlo
mi, že bych s nimi nikdy
neprorazila, kdybych jim
nedala přidanou hodnotu.
Dala jsem jim příběh, název,
styl, ladím je podle outfitu.
Přemýšlím, čím bych zákaz-
nice potěšila, tak vymýšlím
stojánek, dárkovou krabičku
a podobně. Pracuji s Face-
bookem a Instagramem.

Její látky jsou uměleckým dílem
Nedostatek kvalitních látek
s originálním designem vedl
plzeňskou módní návrhářku
Evu Chmelovou (na sním-
ku) k vytvoření vlastní
značky metrového textilu
DEZÉN a produktů z něj
ušitých. Posiluje tak mimo
jiné navracející se tradici
české textilní výroby a na-
plňuje své sny.

Čím je váš produkt výjimeč-
ný?
Myslím, že nebudu nijak

přehánět, když řeknu, že už
jen tím, že autorskou me-
tráží se tady v Čechách za-
bývá asi tolik lidí, kolik je prstů na rukou. Pak i tím,

jakým způsobem přistupuji
k motivům na látkách.

Co tím myslíte?
Některé vzory vlastně

nejsou „vzory“, k materiálu
přistupuji jako k obrazu, k
plátnu. Například motiv vr-
bových větví ze série VRBY
je vyskládáván bez opako-
vání v šíři 140 cm a délce
200 cm. Kdybyste jej na-
pnuly na blintrám, máte
obraz.

Vaše silná stránká je také
komplexnost.
Ano, nenabízím pouze

látku, nabízím DEZÉN se
vším, co s ním souvisí. Jako
příklad mohu uvést nedáv-
nou realizaci pro Hospic
svatého Lazara v Plzni, pro
který jsem navrhovala
komplexní vizuální řešení,
od textilií přes informačně-
navigační systém až po
drobné propagační předmě-
ty.

ArtBees podporuje kreativní podnikatelky
Podnikatelky, jejichž příběhy jste si mohli přečíst, získaly
podporu v rámci projektu ArtBees. Ten iniciovala společ-
nost Coca-Cola. V rámci svého celosvětového projektu
5by20 podporuje ekonomickou a podnikatelskou nezávis-
lost žen. Projekt ArtBees je devítiměsíční motivační a
vzdělávací program pro 50 vybraných podnikatelek v ob-
lasti rukodělné výroby a designové tvorby z České republi-
ky a ze Slovenska. Jedná se o ženy, které jsou v 2. – 5. ro-
ce podnikání, mají kvalitní ověřený produkt a chtějí rozvíjet
své podnikání, nastavit obchodní a marketingové strategie
a vytvořit nová pracovní místa. Více na www.artbees.cz.

Kulturní tip z regionu

ZÁBAVA

Vltava připomene hit Prasátko
i uvede nového Čaroděje

Plzeň – Loni oslavila 30. výročí svého vzniku. Ještě letos
ale chybí kapele s poetickým názvem Vltava odehrát z
narozeninového turné dva koncerty. Úplně poslední se
uskuteční 1. února v Měšťanské besedě v Plzni. Koncert
bude k stání a vstupenky jsou v předprodeji.
Přestože si Vltava připomíná 30. výročí, rozhodně se

nedá říci, že by za sebou měla tak dlouhou historii. Svůj
první koncert sice odehrála v roce 1986, ale od té doby
měla jednu kratší a jednu dlouhou přestávku. Kratší na-
stala krátce po debutu. Očekávaně. Kapela totiž při svém
vzniku neměla vlastní repertoár. Upravovala si do vesela
převzaté hity včetně zahraničních. Kvůli tomu také čle-
nové zvažovali, že se budou jmenovat Bítlz. Zvítězila
však poetika, která kapelu od počátku provází.
Po první roční odmlce nastartoval skupinu její tradič-

ní motor – kytarista, zpěvák, herec, textař i skladatel
Robert Nebřenský. Impuls mu dalo jeho nové herecké
angažmá v Divadle Sklep. Vltava se v podstatě stala
dvorní kapelou Sklepáků, pro které připravovala hudeb-
ní část programu; naopak herci divadla jako například
Tomáš Hanák přispěli kapele některými texty.
V roce 1991 tak Vltava vydala své první čtyři písně na

minidesce a začala připravovat první plnohodnotné al-
bum. Na svět přišlo o tři roky později a stalo se kultov-
ním. Na desce Mládí i tak velkou lásku bere s humorem
se totiž objevily mimořádné písničky jako Kapitán Pej-
sek, Prasátko, Panáček nebo Baby boogie.
Vtipným, ironickým, hravým a místy až infantilním

textům dal další náboj osobitý pěvecký projev Roberta
Nebřenského. Jeho rockovou kytaru pak hudebně opět
do hravosti mírnil klavír Františka Svačiny i dechová
sekce. Vltavu si rychle zamilovalo mladé publikum i
střední generace, a tak se stala milým a stálým členem
české top hudební scény.
Mezi další hity z následujících desek patří songy Hurá

písničky, Marx, Engels, Beatles nebo Bezvadnej chlap.
Pak se ale v roce 2003 kapela opět rozpadla. Tentokráte
na sedm let. V roce 2010 ji dal dohromady opět s Fran-
tiškem Svačinou, avšak s novými mladými hudebníky,
Robert Nebřenský.
V nové éře vydala Vltava dvě desky; druhou s názvem

Čaroděj letos. Právě písničky z tohoto alba a staré hity v
novém zvuku jsou pilířem výročních koncertů, kterých
letos Vltava absolvovala desítky. Po únorovém koncertu
v Plzni svoji koncertní činnost opět omezí.

Vltava:
30 let kapely

1. 2. 19:30
v Měšťanské

besedě

Havlovo výročí: Oslavy vrcholí
výstavami a filmovým maratonem
Hned dvojí jubileum
Václava Havla si letos
připomínají lidé po ce-
lém světě. Řada kultur-
ních akcí proběhla
v říjnu u příležitosti
nedožitých osmdesátin
našeho exprezidenta.
Další se chystají na
víkend. V neděli totiž
uplyne 5 let od chvíle,
co nás Havel opustil.

PAVEL BESTA

C eloroční program
věnovaný Václavu
Havlovi spěje do
velkého finále.

Vyvrcholí tento víkend sérií
nejrozmanitějších kultur-
ních akcí. V Národní tech-
nické knihovně se v pátek
rozběhl filmový maraton,
jehož cílem je přiblížit život
a tvorbu Václava Havla,
v divadle Alfred ve dvoře se
budou číst úryvky z děl bý-
valého prezidenta a v něko-
lika galeriích napříč repub-
likou bude možné navštívit
výstavy o našem nejslav-
nějším disidentovi. Nadace
Charty 77 navíc začala
s odléváním zvonu, jenž
ponese Havlovo jméno.

BYLO HO MÁLO
Snad nic nedokazuje ne-
změrnou sílu společenského
a kulturního odkazu našeho
zesnulého exprezidenta tak
jako množství akcí uspořá-
daných letos k jeho poctě.
Od počátku roku je iniciuje
především Knihovna Václa-
va Havla. Za tu dosud nej-
větší a nejblyštivější lze po-
važovat galavečer v Lucerně,
během něhož byla slavnost-
ně otevřena výstava Hele,
Havel a představena stejno-
jmenná kniha. Brněnské
Divadlo Husa na provázku

ve stejnou dobu uspořádalo
akci Málo bylo Havla. V Ga-
lerii DOX se 28. října roz-
běhla rozsáhlá výstava před-
stavující fotografické dílo
dvou předních českých fo-
tografů Tomkiho Němce a
Bohdana Holomíčka, kteří
řadu let zaznamenávali zá-
sadní okamžiky i obyčejné
chvíle v životě světově pro-
slulého dramatika. K vidění
tu bude až do 13. února.
Právě holešovická vý-

stavní síň se pasovala do
role druhého zásadního ta-
houna letošních oslav. Hav-
lovi už od počátku roku vě-
nuje velkou pozornost. Vče-
ra v ní odstartovala další
přehlídka nepřímo kroužící
kolem prezidentovy osob-
nosti. Jmenuje se Úmysl a
trochu náhoda. Tvoří ji nej-
novější obrazový cyklus vý-
tvarníka Tomáše Císařov-
ského zachycující Havla v
zásadních i méně zásadních
okamžicích. Soubor vznikl v
letech 2012 až 2016, tedy až
po prezidentově smrti.

PRAHA, OSTRAVA I VÍDEŇ
Největším tahákem tohoto

týdne bude ale jiná akce. V
rámci projektu Pocta Václa-
vu Havlovi byl včera zahá-
jen unikátní dvoudenní fil-
mový maraton. Ten hostí
Národní technická knihov-
na, kde již zájemci mohli
vidět záznam Havlova vy-
stoupení k oběti Jana Pala-
cha, snímky natočené ne-
závislými filmaři v disentu
i film Miroslava Janka o
Havlově první manželce Ol-
ze. „Maraton vedle toho na-
bídne filmy a dokumenty
režisérů Pavla Kouteckého,
Krystyny Krauze, Andreje
Kroba, Jana Němce, Jana
Nováka, Andrey Sedláčkové
či Olgy Sommerové,“ uvedla
mluvčí projektu. Dnešní
promítání proběhne od 10
hodin do 17.30. Během něj
bude možné zhlédnout šest
snímků. Těšit se lidé mohou
především na Odcházení
nebo dokumenty Srdce nad
Hradem a Život podle Vác-
lava Havla, který vznikl
v prestižní koprodukci fran-
couzské televizní společ-
nosti Arte, České televize
a společnosti Negativ.
V neděli se v divadle

Alfred ve dvoře uskuteční
akce Čtení z Havla. Přinést
si na ni připravený Havlův
text a přečíst ho může kaž-
dý. Díky Nadaci Charty 77
by měl být do kostela sv.
Havla brzy umístěn nový
zvon pojmenovaný po na-
šem prvním polistopadovém
prezidentovi. Peníze na něj
nadace získala i prodejem
zvonků v Žižkovském diva-
dle Járy Cimrmana. „Získali
jsme takto téměř 200 000
korun,“ prozradila za fond
Soňa Keppertová.
Řada akcí věnovaná ze-

snulému exprezidentovi
proběhne také mimo hlavní
město. V pondělí budou
moci lidé v Ostravě zavítat
do Centra Pant, kde na Vác-
lava Havla jako občana a
kamaráda bude vzpomínat
Petruška Šustrová a Martin
Vidlák. V Knihovně Liberec
zase až do 28. prosince pro-
bíhá zajímavá expozice
snímků Olgy Havlové. Vý-
ročí je připomínáno i v za-
hraničí. Až do 24. února
kupříkladu hostí Divadelní
muzeum ve Vídni výstavu
zasvěcenou Havlovým hrám.

POSMRTNÉ POCTY. Po bývalém prezidentovi se bude jmenovat i nově odlitý zvon. Foto: ČTK
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