
 
  
 

 
 

 

Beton a hlína představuje udržitelné projekty z prostředí měst 

Je to paradox. Dlouhé roky bylo město vnímáno jako ryze lidský výtvor a jakýsi protiklad 

volné přírody. V době, kdy jsou pole otrávená a bez živin a lesy uschlé, to ale přestává 

platit a města se často stávají překvapivým útočištěm pro řadu jinde ohrožených rostlin 

a živočichů. Na dohled panelákových sídlišť a přeplněných ulic se ale může dařit třeba 

i včelám nebo domácím zvířatům a jejich chovatelům. I mnozí lidé žijící ve městě navíc 

touží po tom, aby jejich okolí bylo co nejzdravější a jejich činnost aby více pomáhala než 

škodila.  

 

Spisovatelka Viktorie Hanišová se tyhle lidi vydala hledat a v  nové knize Beton a hlína, která 

vychází jako třetí kniha v edici Klimax nakladatelství Host, představuje je a jejich projekty 

prostřednictvím rozhovorů. Povědomí o možnostech alternativních způsobů hospodaření nebo 

třeba distribuce potravin či nakládání s potravinami podle ní stále není dostatečné. „Mou snahou 

bylo připojit se k proudu lidí, kteří se v tomto smyslu snaží šířit osvětu,“ vysvětluje.  

 

Záběr knihy je poměrně široký, představuje především pražské projekty, ale autorka zavítala 

třeba i do Brna nebo severomoravského Příboru. A podle čeho vybírala své respondenty? 

„Někteří, třeba Ondra Rynda z komunitní zahrady Kuchyňka nebo Honza Valeška z AMPI, byli 

jasní od začátku. Znám se s nimi už spoustu let, jsou to lidi, kteří toho hodně dokázali, a navíc o 

tom umějí zajímavě povídat. To bylo kritérium i pro ostatní respondenty – aby za sebou měli 

konkrétní výsledek, který přispívá ke zlepšení životního prostředí, a aby měli co říct. Dopředu 

jsem věděla o pár typech projektů, které chci do knihy zahrnout, třeba guerilla gardening nebo 

permakulturu, a snažila jsem se najít někoho zajímavého, kdo se tím zabývá. A jiné projekty 

vyplynuly spíš náhodou. Věděla jsem třeba, že chci zahrnout téma odpadu, a než jsem se tomu 

stačila věnovat, náhodou jsem viděla reportáž o Trash Hero,“ říká spisovatelka.  

 

V případě, že budete mít o její knihu zájem, rád Vám ji poskytnu jako recenzní výtisk či recenzní 

PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat kontakt v  případě, že byste měli zájem o 

rozhovor. 

  

Za nakladatelství Host s díky za spolupráci, 

 

 

Radek Štěpánek 

stepanek@hostbrno.cz 

+420 723 877 917  

 

 


