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Třetí knížka třebíčské spiso-
vatelky Miroslavy Čermákové 
je na světě. Má název Na hou-
pačce  a opět ji vydalo třebíč-
ské nakladatelství Amaprint 
- Kerndl. 

 Antonín Zvěřina

Vaše novely Když muži odchá-
zejí a Návraty na sebe volně nava-
zovaly. Je třetí knížka opět pokra-
čováním?

Není. Moje čtenářky by si to zřej-
mě přály, protože příběh překla-
datelky Iny, hlavní hrdinky obou 
jmenovaných knížek, jim přirostl k 
srdci. Návraty mají otevřený a pro 
Inu nadějný konec.  Už jsem měla 
rozepsanou třetí knihu, jejíž příběh 
je zcela jiný.

Můžete alespoň naznačit o čem 
a o kom pojednává?

Kniha Na houpačce je příběhem 
mladé ženy, Viktorie (Viki) - úspěš-
né genetičky. Do chvíle, než se setká 
na srazu v rodném městě se spo-
lužačkami z gymnázia, žila klidný, 
ale pouze profesní život. 

Když si vyslechne jejich životní 
příběhy, zjistí, že jim o sobě nemá 
co povědět. Potkává zde i svoji stu-
dentskou lásku Robyho, dnes úspěš-
ného právníka. 

Oba jsou nezadaní, ale do jed-

Miroslava 
Čermáková

Čermáková: Život s námi pořádně houpá

né řeky se nedá dvakrát vstou-
pit. Díky němu se poznává s jeho 
bratránkem Tomem, učitelem a 
vinařem, žijícím s malou dcerkou 
na Slovácku. Právě v této části dě-
je dochází v životě hlavní postavy 
k osudovému zlomu.

Takže hlavní hrdinkou je opět 
žena.

Přiznám se, že píšu především 
pro ženy. Jen životy mých přítelkyň 
by vydaly na román. Sbírám z nich 
pouze střípky a slepuji je do pří-
běhů. Měla jsem v šuplíku několik 
krátkých povídek. 

V hlavní roli, jak jinak, žena. 
Napadlo mě, že nová kniha začne 
pozváním hlavní hrdinky na sraz z 
gymnázia po dvaceti letech. Bývalé 
spolužačky tam ostatním vyprávě-
jí své životní osudy, a to jsou prá-
vě ty příběhy ze šuplíku. Původně 
jsem chtěla další děj směřovat úpl-
ně jinam, ale při psaní jsem hlavní 
hrdinku vedla po zcela jiné cestě. 

Okořenila jsem příběh i kriminál-
ním tématem. 

Nechybí ani hodně drsná kapitola. 
Zkrátka, čtenáři se budou cítit jako 
na houpačce. Vždyť život s námi 
někdy pořádně houpá. Sotva si sta-
číme užít pocitu štěstí, vystřídá ho 
smutek.  Právě proto mě napadl 
takový název.

Kdy a kde knížku pokřtíte?
Křest bude ve čtvrtek 9. dubna 

v 17 hodin v hudebním oddělení 

Městské knihovny v Třebíči. O kul-
turní program se postarají mí kole-
gové z třebíčského amatérského 
divadla AMPULKA . 

Knížku pokřtí opravdové celeb-
rity. Víc ale neprozradím. Na křest, 
spojený s prodejem za příznivou 
cenu a autogramiádou, své přízniv-
ce a přátele srdečně zvu.  

Kniha bude po křtu k zakoupení v 
třebíčských knihkupectvích a také v 
mém rodném městě, v Moravských 
Budějovicích.

Také chcete primárně zabavit 
své děti, a tak plánujete různé 
výlety, na kterých se jako rodi-
na nebudete nudit? 

Pokud ano a zároveň vyhledáváte 
zajímavý tip kam na výlet, přinášíme 
vám jednu možnost, se kterou roz-
hodně chybu neuděláte. Tím mís-
tem, na které byste se měli vydat, 
jeLanový park Hluboká. 

Jak už napovídá sám název toho-
to místa, je umístěn právě v Hlubo-
ké nad Vltavou. Tedy v místě, které 
proslulo hlavně úchvatným zámkem. 
Díky danému centru však máte mož-
nost užít si i dokonalých zážitků, kte-
ré jsou spojeny s adrenalinem. 

Pojďme se podívat, co vše vás může 
nadchnout.

Desítky různých atrakcí
Určitě to ale není jenom lanový 

park,  jelikož sportovně-relaxač-
ní areál nabídne i mnoho dalšího, v 
rámci čehož si můžete užít nejenom 
dokonalé relaxace, ale i sportu. 

Pokud bychom totiž měli vyjme-
novat možnosti, které se nabízejí, 
nesmíme zapomenout třeba na kou-
pání, posezení u táboráku, piknik 
nebo také rybolov.

Pokud to však není jenom relaxace, 
ale také sport a sportovní aktivity, 
můžete vsadit na badminton, cyklis-
tiku, in-line bruslení, ale třeba nordic 
walking nebo pétanque. 

Kam na zábavu nejenom s dětmi? Víme to! 

To vše je zde připraveno proto, 
abyste se pobavili jak vy, tak i celá 
vaše rodina. A pokud o rodině mlu-
víme, i té se zábava nevyhne. A na co 
konkrétně můžete společně vyrazit? 

Rozhodně zkuste adventure mini-
golf, obří trampolínu, nebo své děti 
nechte vydovádět ve specielně kon-
cipovaném dětském areálu.

Přijeďte kdykoliv
Jelikož se pomalu ale jistě blíží 

jaro, můžete si být jisti, že už 
během měsíce dubna pro vás bude 
několik atrakcí připraveno. 

To hlavní vás poté čeká od května, 
kdy se otevřou jednotlivé atrakce i 
ve všední dny. 

A tak pokud nevíte, kam s dětmi 
na jednodenní, ale i několikadenní 
zábavu, Hluboká je tím místem, se 
kterým rozhodně neuděláte chybu. 

Vstup na jednotlivé atrakce je 
samozřejmě neomezený, a tak nic 
nebrání dokonalé zábavě.
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