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MOTTO
„Válka mění slova, láska už
není to, co bývalo“
„Ptáci jsou potichu, zvony
mlčí…“
(Několik myšlenek a vět ze sugestivně
zpracovaného filmu „Ţena v Berlíně“)
Je to o významu slov a slova, složeného
z písmen, která člověk používá a kterými
měří sám sebe
i realitu kolem sebe.
Jaroslav Balvín.

ABSTRAKT
Básnická sbírka Jaroslava Balvína vychází z nápadu psát básně ze slov, sloţených
z určitého počtu písmen. V předkládané sbírce jsou to slova sloţená z písmen čtyř.
Básník se nesnaţí pouze o vyjádření formy. Avšak sleduje vazby formy a obsahu,
vyjádření toho, co bývá často ukryto pod povrchem a slupkou vnějších znakŧ. A tak,
s podporou fotografií, které se slovy, verši a strofami podle jeho názoru a také podle
jeho výběru souznějí a symbolicky souvisejí, vytváří podobu básní, které jsou spolu
propojeny také určitými vazbami. Jejich spojení obsahové vyplývá i z autorova zpŧsobu
přemýšlení a promýšlení ţivotních, lidských i přírodních situací, které autor i jiní lidé
proţívají, a které jsou vyjadřovány určitými slovy. V daném případě slovy ze čtyř
písmen.

KLÍČOVÁ SLOVA
Básně, čtyři písmena, ruka, pata, kříţ, oheň, voda, nebe, kŧra a další

Strom u potoka plynoucího kolem Horeckého rybníka ve Stráţi pod Ralskem.
Foto: JB, září 2016

ÚVOD
Rozmanitost světa a lidstva v něm se odráţí v mnoha pojmech a v mnoha slovech. Bez
názvŧ, které označují vnější okruh věcí a vztahŧ kolem, by člověk nemohl existovat, ţít,
pracovat. Neměl by orientaci ve svém ţivotě. Zajímavé je, ţe názvy, jména, pojmy, se
mohou shlukovat do slov, která mají určitý počet písmen. A nadto tato slova s určitým
počtem písmen mohou vytvářet určitá spojení s jinými slovy, která mají k sobě určitou
vazbu, souvislost, jsou například v protikladu. Prostě označují souvislosti, které jsou pro
nás sice často nečekané, ale kdyţ jdeme do hloubky, označujeme těmito pojmy a slovy
pouze nekonečnou rozmanitost naší lidské, mezilidské i mimolidské existence.
Podívejme se jen na některá slova v těchto vztazích a zauvaţujme, jaké ţe to souvislosti
na nich mŧţeme poznávat, objevovat a jak si s nimi mŧţeme hrát, jak se na nich mohou
učit děti, a ostatně i my dospělí nejenom jazykově, ale i obsahově, poznáváním světa
v nás i mimo nás. Pro inspiraci čtenáře:
Plod – zrno,
pláč – smích,
voda – víno,
vítr – klid - ticho,
sníh – voda -led,
duše – tělo -duch,
svět – lidé - člověk,
svit – šero - přítmí,
den – světlo – noc - tma.
Vybrali jsme slova ze čtyř písmen, ale k nim jsme přidali i některá s nimi související, i
kdyţ mají písmen více. Na fakt, ţe slova se skládají z písmen a ţe je moţno nad nimi
uvaţovat a básnicky a filozoficky tato slova zpracovávat, se snaţí upozornit i
předkládaná básnická sbírka básní, organicky dotvářená fotografiemi, s názvem Básně
ze čtyř písmen. Je to soubor, který je součástí širšího myšlenkového, básnického záběru.
S danou sbírkou totiţ souvisejí sbírky další, vydávané autorem v roce 2016. Jsou to:
Básně ze tří písmen,
Básně z několika písmen,
a
Básně jednoho slova.

Autor se snaţí čtenáře vyprovokovat k hlubšímu básnickému, filozofickému a etickému
rozjímání nad bohatostí a dialektičností světa kolem nás i v nás. A nad zázračnou a ve
známém Vesmíru jedinečnou schopností našeho JÁ, našeho lidského vědomí, svět
nejenom poznávat, ale také dotvářet a spolupodílet se na jeho vytváření a tím svět a sebe
sama přesahovat, transcendovat. A kdyţ je to potřeba, také tento svět a jeho hodnoty
v něm a v nás bránit a chránit…
Přírodovědci např. svět měří. Na to mají METR. Je opravdu zajímavé, ţe i toto slovo se
skládá ze čtyř písmen. Matematici mohou svět počítat. Mají pojem ČÍSLO. Kdyby
nebylo matematiky, tak bychom asi ani nespočítali, kolik mají jednotlivá slova
písmen…A naše básnické sbírky by nemusely mít ten správný smysl… Přírodovědci, ale
také filozofové, mají v nauce o bytí také pojem ČAS. Slovo, které je tentokráte sloţené
z písmen tří. (Bude zohledněno v básnické sbírce s názvem Básně ze tří písmen). Také o
tomto pojmu je moţno uvaţovat nejenom přírodovědecky, ale i filozoficky, jak to např.
dělal jiţ Aristoteles ve své převratné a dosud nepřekonané filozofii BYTÍ. To je analýza
toho, co JEST. (Je to náhoda, ţe také tato obě slova se skládají ze čtyř písmen?).
A básníci a filozofové mají snad schopnost proniknout do podstaty a hloubky všech věcí,
které jsou odráţeny pojmy ze slov a písmen moţná ještě víc, neţ to dělají odborníci věd.
Neulpívají na povrchu, ale všímají si i proměnných a často velmi variabilních a
protikladných vztahŧ, které člověk proţívá a také poměřuje ve své duši a svou duší. A
kdyţ je tato schopnost doplněna, podtrţena či spíše provázena fotografickým viděním,
pak mŧţe vzniknout moţná i tato, s nejhlubší pokorou čtenáři a divákovi předkládaná
básnická sbírka s názvem Básně ze čtyř písmen. Básníkovým záměrem bylo, aby básně i
fotografie svět a lidi v něm zobrazily a zakotvily do symbolŧ a do krásně řazených slov.
V nich snad pak člověk pochopí lépe a hlouběji zákonitosti našeho světa. Nejenom
racionálně, ale i duchovním nahlédnutím do podstaty a smyslu našeho ţivota. Pokud
předkládaná sbírka básní a fotografií tuto svoji misi, směřovanou k zainteresovanému
čtenáři a divákovi, aspoň trochu naplňuje, pak pro autora práce, někdy doslova
mravenčí a dlouhodobé, to má svŧj velký smysl a význam.
(Autorovo zamyšlení nad smyslem jeho práce ve vlaku Praha Zlín na začátku ledna 2017).

Foto černé veveřičky z Hotelu Palacký v Brně koncem prosince 2016. JB, 2016.

AUTO
A

uto, automobil, jako pohyblivá zbraň.
Prý zabil víc lidí než válka.

A je prý to opravdu jedno, která a kolikátá.

U

krytá to je zbraň, ve které sedí člověk. Muž či žena.

Taková krásná dáma, nebo takový sebejistý muž.
A děti, takové krásné a neviňoučké děti, které jsou hrdé na tatínka,
jak jede a řadí. A zdá se, že z řadící páky a od volantu svého auta ovládá celý život a celou
Zeměkouli.
A dětičky zezadu obdivují maminku, jak s tatínkem lehce konverzují a spřádají spolu své a
jejich další plány.

T

erasu na domě, zdali budou mít, abychom si na ní my, děti jejich hráli.

A najednou, tatínek asi zapomněl, že auto nemá jenom řadící páku. A že má také volant.
A taky asi zapomněl, že už to není to auto, které kdysi měli, a to byl Trabant.

O

pravdu se všechno mění. I ten zázr

O

p

k, ovládaný dos

U

d zcela,

T

o vše se

celé Zeměkouli s rachotem a s dětskými výkřiky k řece Labi válí.

A U
uto je

Naštěstí vš

A

A

ž vrak, a děti,

U

k, z tohoto a

T

ta se nes

y se skoro d

T

O

ala zbraň. R

staly až do oblak.

O

rychlou jízdou dlouhou chvíli krátí.

dina si už jinak, než

Už nejednají a nepovídají si, ani v autě a ani doma, „jenom tak“…

Car
From Wikipedia, the free encyclopedia
For other types of motorized vehicles, see Motor vehicle. For the 2006 Pixar film, see Cars (film). For other uses, see Car
(disambiguation) and Automobile (disambiguation).

A car is a wheeled, self-powered motor vehicle used for transportation and a product of the automotive industry. Most
definitions of the term specify that cars are designed to run primarily on roads, to have seating for one to eight people, to
typically have four wheels with tyres, and to be constructed principally for the transport of people rather than goods. [2][3] The
year 1886 is regarded as the birth year of the modern car. In that year, German inventor Karl Benz built the Benz PatentMotorwagen. Cars did not become widely available until the early 20th century. One of the first cars that was accessible to
the masses was the 1908 Model T, an American car manufactured by the Ford Motor Company. Cars were rapidly adopted in
the United States of America, where they replaced animal-drawn carriages and carts, but took much longer to be accepted in
Western Europe and other parts of the world.
Cars are equipped with controls used for driving, parking, passenger comfort and safety, and controlling a variety of lights.
Over the decades, additional features and controls have been added to vehicles, making them progressively more complex.
Examples include rear reversing cameras, air conditioning, navigation systems, and in car entertainment. Most cars in use in
the 2010s are propelled by an internal combustion engine, fueled by deflagration of gasoline (also known as petrol) or diesel.
Both fuels cause air pollutionand are also blamed for contributing to climate change and global warming.[4] Vehicles
using alternative fuels such as ethanolflexible-fuel vehicles and natural gas vehicles are also gaining popularity in some
countries. Electric cars, which were invented early in the history of the car, began to become commercially available in 2008.

Automobil při pohybu ze směru Hamr na jezeře do Stráţe pod Ralskem – zachycený
na hrázi tzv. Horeckého rybníka, zvaného Jezero, ve Stráţi pod Ralskem.
Foto: JB, září 2016.

DÉŠŤ
D

éšť jarní, déšť letní a déšť podzimní.

Jak se ty tři druhy deště od sebe vlastně liší?
Asi v tom, že podzimní je studenější než jarní a jarní je o trochu studenější než letní.
Že jarní je zase vlahý a letní zas trochu rozverný.
Tak, jak to patří ke každému ročnímu období.

Společn

É

však, podle mě, mají to, že kapky deště nás lidi vždycky nějak usměrní.
Náš život nějak naladí. A někam zařadí.
Anebo na správnou, či smutnou strunu uhodí.

A mnohdy se před kapkami de

Š

tě schoulíme, zalezeme do peřin jak do ulity,

anebo si s nimi zatančíme, ukážeme, jak jsme se to někdy v tanečních naučili.

Neboť není nad déš

Ť

. Je hlavním hrdinou mnoha básní.

Je hlavním hrdinou mnoha filmů.
Stále nás a všude, mnohdy nečekaně, doprovází.
A v čem to je, že ho máme vcelku rádi?
Asi v tom, že déšť si na nic nehraje.
On prostě je.
Náhle se zčista jasna spustí,
Kdy se mu zachce. A pěknou sonátu i s bubny a píšťalami nám do kroku zahraje.
Tak zvoní a voní déšť.
A my se tou písní, rytmem dešťových kapek a své nálady můžeme nechat svést a vést…

Foto z mostu přes řeku Nisu v místě zvaném Bílý kostel nad Nisou. To kdyţ jsem šel
navštívit svého vnuka Tima a svého syna Jaroslava a jeho ţenu Malvínu. JB, léto 2016.

DÍTĚ
DÍTĚ A JEHO OČI
Kdyţ se zaměříš na oči dítěte,
kdyţ jeho pohled uvidíš,
jak se dívá jenom na Tebe,
jako bys spatřil celý svět.
Jako bys ucítil kosmický dech,
jako by vánek tě zchladil
a vehnal do tebe
vesmírnou sílu milionŧ let,
jako bys zaplanul neznámým poţárem,
jako bys podlehl závrati
a vystřelil ze svého starého houpacího křesla
a potom udělal dvě nebo tři rozmarná gesta.
JEN PRO TEN VŠEDNÍ DEN,
jen pro to rozmarné stvoření člověka jako ČLOVĚKA,
jen pro tu touhu, která je odvěká a která vynese člověka
AŢ NA VRCHOLKY HVĚZD.
Pokud chce a pokud se nezlomí
a nesejde z přímých a dobrých a správných cest.

Napsal Jaroslav Balvín 4 minuty před půlnocí dne 8. 6. 2012 ve Stráži pod Ralskem

Foto z rŧzných míst naší Zeměkoule (Stráţ a Zlín): JB, 2016

HRÁZ
H

ráz je symbol

R

áz je také vlastnost, cha

R
Á

H

R

áz je také výsledek

ranice. Je jako přeh

R

akter epochy, nebo také cha

R

ada.

R

akter člověka.

azance, kdy se střetnou dvě velká tělesa.

ron jako starozákonný biblický kněz, který svou biblickou holí stanovoval zákony a
hranice pro svatý lid Izraele,
je však také autorem

Z

latého telete.

Modly, která by měla nás lidi vést.
Jak se chovat, jaké jsou hranice našeho jednání a vztahŧ,
Jaké jsou mravy a morálka, aby se mohli lidé mezi sebou snést.
Zkrátka a dobře, jakou my lidé máme hráz.
Avšak Zlaté tele je modla, sice hmotná a viditelná, ale modla.
Člověk je něco víc. Má svého DUCHA.
Ten k svému ţivotu modlu nepotřebuje. Mŧţe se vést sám.
Sám ze sebe. Z toho, čím je. Z toho, čím je a čím se stal.
Jeho duch, jeho duše, jeho vlastní a v tomto smysl člověk a jeho JÁ nemá ţádnou hráz.

Fota hráze zadrţující a regulující vody Horeckého rybníka ve Stráţi pod Ralskem. Foto
JB v září 2016.

KŦRA
K

ŧra je hráz. Kŧra je hranice. Jako je kŧrou hráz a hranice, zadrţující vodní
plochy.

Ú

kaz přírodního zákona, který je moţná
jasný.

R
A

egenerovat a ochraňovat vnitřní ţivot a jeho krásy.

nalogovat symbiózu vnějšího i vnitřního světa a jeho ochrany.

K

ŧra je měkká, kdyţ je strom mladý.

U

starých stromŧ je kŧra i vyschlá,

ale pod ní je, snad ještě, stálá míza.

R
A

ychle u mladých a pomalu u starých koluje a udrţuje ţivot

vizuje však svými proměnami, v korunách i v těle, stromŧ blíţící se smrt.

A předání všeho, co kŧra ochraňovala, tomu, kdo svou rukou bude rozdávat dál svou
vlastní hrst.
Hrst ţivota, síly, snahy, přání, myšlenky, svobodného rozjímání a mízy a síly a všeho
dost a dost.

Napsáno 22. 1. 2017 v hodině 20. 30-20.58. v neděli v Praze.

Kŧry stromŧ na březích potoka proudícího z Horeckého rybníka. JB, září, 2016

LESK
L

ovec světla města Kocourkova by se jistě neuvěřitelně zaradoval.

E

jhle světlo, by hlasitým hlasem zavolal,
a coby radní, zvyklý na čin,
do vody by ihned vyskočil.

Ale pak by se chladnou vodou vzpamatoval, a vzpomněl si, že dočista zapomněl na síť.

S

ítí totiž, když se z vody loví ryby, pak je zcela nasnadě, že výjimku nemá ani světlo.

K

tomu skoku do vody však naštěstí asistovali rybáři, kteří na břehu lovili ryby.

Hodili již dusícímu se kocourkovskému lovci světla síť, a on začal být šťasten, že světlo
z lesknoucího se rybníka skutečně naloví.
A opravdu nalovil.
A světlo z rybníka, které se na něm tak krásně lesklo, pro Kocourkov přenesl.

A když jej na náměstí ze sítě vysypal, všichni jásali a byli rádi.

A hlavně proto, že v tom rybníku, plném světla, se jim docela a úplně ten radní neutopil.

A že může v Radě města Kocourkova sedět dál a šířit odvahu při lovu světla, se kterou se pro
Kocourkovské zcela nepochybně obětoval.

Lesk ve vodách Horeckého rybníka ve Stráţi pod Ralskem, září 2016. Foto: JB

LIST
L

ist stromu je zázrak.

Jako by představoval
a také představuje
chod ţivota,
který se jednou zrodil
a je tu.
Jen pro nás.
Ráno se list zrodí.
V poledne pod ním kaţdý na procházku chodí.
A večer se spadlým listím brodí.

I

nspirací mŧţe být list i jako základ našeho myšlení a přemýšlení.
List jako papír, na kterém básníci píší
své básně o hvězdách i spadaném listí.

S

voje tiché verše o člověku a jeho bytí.

T

lukot srdcí nás lidí je slyšet ze všech našich básní i písní,

z naší hudby, z našich slov, z našich duší a z našich přání,
z našich písní a ze všech květŧ, a ze všech listŧ a listoví,
které se ráno rodí, v poledne chladí a večer nám bolavou duši hladí.
Takový je prostě list. List stromu, který je tu pro nás a v kaţdém z nás a v kaţdém
ČLOVĚKU.

Listy ve vodách a na stromech potoka u Horeckého rybníka ve Stráţi pod Ralskem.
Foto: září 2016. JB.

MRAK
M

rak.

Mouřenín na obloze.
A přichází k nám pomalu, a někdy se jen matně tváří,
ţe k nám lidem pod ním, jde jenom tak.

R

ychle nebo pomalu se blíţí,
zpoza Slunce vyhlíţí,

jaká je situace pod ním,
a zda se mŧţe blíţit jako by se neřeklo,
a taky jenom tak.

A

pak, zcela znenadání, je ho po těch manévrech celá, plná obloha.

K

apky deště se náhle spustí z něho, a pak, ten mrak,

A R

se z

Sám

K

se v

átí.

sobě a ke svý

M

zkrátka a dobře:
schová se zas do oblak.

,

Mraky nad Lázeňským domem Palace Luhačovice listopad 2016. Foto: JB 2016

Oblak

Oblaky kumulus, ktoré sa tvoria za pekného počasia

Oblaky stratokumulus zhora
Oblak (neodborne: mrak,
neodborne
najmä
pre
veľký
oblak: mračno)
je
viditeľná
sústava
malých
častíc vody alebo ľadu (prípadne iných látok) v atmosfére Zeme alebo iných kozmických telies. Oblaky v zemskej atmosfére
vznikajú vtedy, keď sa vlhkosť vo vzduchukondenzuje na kvapky alebo ľadové kryštáliky. Hranica, za ktorou sa plynná fáza
vody mení na kvapalnú, sa nazýva rosný bod.[1] Výška, v ktorej sa tento dej odohráva, býva rôzna. Závisí od stability vzduchu a
množstva prítomnej vlhkosti. Typická oblaková kvapka alebo ľadový kryštálik má v priemere približne 0,01 mm. Studené oblaky
tvoriace sa vo veľkých výškach obsahujú iba ľadové kryštáliky, nižšie teplejšie oblaky obsahujú iba vodné kvapky, a zmiešané
oblaky oboje.
Často sa objavuje mylný názor, že oblaky sú zložené z vodnej pary. Nie je to pravda, pretože samotná vodná para je
neviditeľná bez ohľadu na výšku a hustotu. Oblaky predstavujú vodu v kvapalnom alebo pevnom skupenstve.
Oblaky sa odlišujú vzhľadom, výškou, v ktorej vznikajú, aj vlastnosťami. Tieto rozdiely sú základom medzinárodného systému
ich klasifikácie. Táto klasifikácia je odvodená od klasifikácie, ktorú zaviedol v roku 1803 Luke Howard. Názov mrakov sa tvorí
kombináciou štyroch latinských slov: cirrus (riasa alebo kučera), stratus (vrstva alebo sloha), nimbus (dážď) alebo cumulus
(kopa). Spomínaná klasifikácia obsahuje 10 základných typov. Len z niektorých typov oblakov padajú pevné alebo
kvapalné zrážky.
Za oblaky sa niekedy považujú aj prírodné alebo umelé viditeľné
výbuchu sopky, požiaru, kondenzačnej stopy po prelete lietadla či atómový hríb.

útvary

z

malých

častíc,

napríklad

z

NEBE
N

ebe se otvírá.

A zase zavírá.

E

xploduje do prostoru a vysílá nebeskou zář do krajiny.

B

rouzdá nad Zemí a ozařuje vše, co to potřebuje a co také za to poděkuje.

E

liminuje sucho.

Ozařuje květy, stromy, kapradiny, kopretiny.
Svítí i na lidi světly zázraků, proniká mraky,
a slunce používá jako svůj štít a jako zářící lampu.
Spolu s vláhou ranní tvoří rosu,
A svými oblaky zásobuje všude vodu.
Aby země nevyschla,
a aby měla vláhu,
a aby spolu s rosou a vláhou
nebe odkrylo v přírodě i pro člověka možné i nemožné.
Aby lidi ovlažilo a ukázalo vždycky cestu.
Cestu možná do nebe, k výšinám a k zázrakům.
Cestu ke každodenním setkáváním dnů a nocí,
Cestu k setkáváním a provázením člověka a lidí.
To všechno umí nebe.
Stačí se jen na něj dívat a nedívat se stále, pořád a jenom dolů, na zem a do země…

Nebe
Tento článek pojednává o náboženském termínu. O části zemské atmosféry pojednává článek Obloha.

Dante a Beatrice čekají před vstupem do nebe; ilustrace Gustava Doré k Božské komedii
Jako nebe se označuje místo či stav blaženosti mimo tento svět, kde podle některých náboženství dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé),
případně i duše lidí, kteří do nebe budou přijati. Nebe se obvykle umísťuje nahoře, nad oblohu. V Novém zákoně říká Ježíš o nebi toto: "Ani
oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, jež ho milují."
Opakem nebe je peklo, místo zavržení a utrpení. (Wikipedie)
Obloha

Typická denná obloha
Obloha je
optický
vnem sféry ohraničenej horizontom pozorovacieho
miesta,
splošteným
v zenite.
Svetlo oblohy
je
spôsobené rozptylom slnečného svetla na molekulách vzduchu a intenzita rozptylu závisí od vlnovej dĺžky svetla. Svetlo kratších vlnových
dĺžok, napríklad modré, sa rozptyľuje intenzívnejšie ako svetlo dlhších vlnových dĺžok, napríklad červené. Preto rozptýlené svetlo obsahuje
viac krátkovlnného žiarenia a obloha je modrá.

Nebe mezi stromy u Horeckého rybníka ve Stráţi pod Ralskem. Říjen 2016

Nebe nad Stráţí pod Ralskem a po horou Ralsko. Foto: JB, říjen 2016

Nebe nad Stráţí pod Ralskem, chráněné vrchem Ralsko, v září 2016. Foto JB.

OHEŇ
O

heň podle nádherné řecké p

O

věsti přinesl lidem Prométheus.

Je to krásná symbolika pro člověka, který se tv

O

rbou ohně jako svého sluhy ukázal

jako lidský génius.

H

ledač toho, co je nové a co má slouţit. Ne pro války, ale pro normální lidské

H

ledání a lidskou obţivu.

E

liminoval člověk svým prvním uchopením ohně z bleskŧ a poţáru

N

snad nejničivější ţivel a vyuţil j

E

ikdo jiný u ohně po dobrém jídle neusí

N

j pro svoji vlastní potřebu.

al, neţ matka s dítětem, které by jinak

zemřelo od zimy a chladu.
Matka jako stráţce a pokračovatelka rodu.

Matka jako autorka zr

O

du.

Matka jako dárce ţivota a plodu.

Matka jako organizátorka lidského s

Matka a ţena jako V

E

H

onu.

nuše zrozená z pěny nebo z hlíny a lidského stonu, bolu a potu.

Člověk, kterému přinesl oheň Prométheus jako významný posel bohŧ.
A za to musel ON strpět pekelný trest svých boţských otcŧ.
Na to je třeba vţdy pomyslet.
Na trest, který se mŧţe člověku stát,
kdyţ neposlechne boţský hlas:
Oheň je velký dar.
A neměl by se stávat a stát
ve válkách mezi lidmi

N

ičitelem lidského ţivota a jeho krás.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Ohňostroj nad Luhačovicemi při rozsvícení Vánočního stromku na náměstí před
hotelem Palace v 17 hodin dne 2. 12. 2016: Foto: JB. Zajímavé nad hlavním ohněm: Jsou
to postavy boţí, či člověka a Prométhea? (Poznámka JB k zamyšlení…)

Ohniště u potoka tekoucího z Horeckého rybníka ve Stráţi pod Ralskem v září 2016.
Foto JB.

Ohňostroj nad Luhačovicemi při rozsvícení Vánočního stromku na náměstí před
hotelem Palace v 17 hodin dne 2. 12. 2016: Foto: JB.

Krb a oheň v něm v Restauraci Elektra v Lázních Luhačovice. Vyfotografováno
okouzleným autorem 15. prosince 2016 JB.

Krb v Klubu Bamboo ve Zlíně. Je to tam, kde měl autor spolu s dvěma dalšími,
Monikou Farkašovou a Robertem Havrlantem v září 2016 výstavu fotografií s názvem
Léto. Foto: JB, říjen 2016.

PĚNA
P

ěna na povrchu vody? Nebo pěna na poháru piva? Nebo pěna na povrchu dní?

E

xcelentní výběr pro člověka. Ale co si mezi těmi nabídkami skutečně zvolit?

N

abízí se komplexní výběr. Zvolit vše dohromady. Sedět tedy s pivem u vody a
přemýšlet nad pěnou na povrchem dní?

A

le přeci jen: co první, co druhé, co poslední? A čím zase po těch volbách znovu
začít?
Vţdy se člověku něco nabízí, a vţdy se musí rozhodovat.
Vţdy je něco pouze na povrchu a pod tím se ukrývá podstata a substrát.
Jen na to přijít, proč to je a jak.
Ten, kdo to umí, protoţe ho to naučili, nebo k tomu došel sám,
ten má mnohdy vyhráno.
Pěna je nad tím, co má být odhaleno.

Pěna je to, čím musíme často projít, aby naše já nebylo někam odkloněno.
Neboť kaţdý odklon z naší cesty nás něco stojí.
Proto je strašně dŧleţité, jak sám člověk volí.
A mnohdy neví sám, i kdyţ se rozhoduje a volí, kam jej volba přivede.
Neboť pouhá pěna na povrchu věcí a dní člověka, neznalého zákona vesmíru a země, ho
z cesty často odvede.
Pěna je krásná.

Ale člověk si musí dát velký pozor, aby na něm neulpěla.
Protoţe teprve pod pěnou je podstata.
A ta je tou, která je pro člověka.
Je to jeho volba a správná cesta.
Cesta jeho vŧle a cesta jeho ţivota.

Pěna potoka ve Stráţi pod Ralskem v září 2016 tekoucího z Horeckého rybníka Foto JB

RUCE
Ruce jsou zázrakem Země a zázrakem Vesmíru.
Kde jinde, neţ zde na Zemi, najdete tolik krásných rukou, jaké mají lidé.
Jsou to ruce velké, malé, střední, vlahé, krátké, dlouhé, silné, černé i bílé, silné i slabé.
Ruce, které k sobě vinou děcko,
které hladí ţenu v tváři,
které objímají,
nebo se jen tak tváří,
ruce, které mají v sobě cit
a tím citem tě dokáţou pohladit, obejmout,
anebo otevřít či zavřít láhev vody,
kdyţ ji potřebuješ, aby ses uzdravil
a znovu cítil sílu svých rukou a svých lidských paţí.

Ruce má také robot.
Ten, který sváří,
ten, který svou paţí
operuje s radioaktivní bází,
aby tě chránil před radioaktivní září.
To je sice velmi zásluţné,
avšak robot tě zatím nikdy ze svého citu nepohladí.
Na to jsou ruce člověka, jeho ruce v mnoha roztodivných paţích.
Ruce jako zdroj i jako zázračný výsledek, jen a jen lidských, ţivotních variací.

Moje ruka a obě ruce v prvním sněhu na stolku balkónku hotelu Palace v Lázních
Luhačovice 29. 11. 2016

Mŧj kamarád Pavel Kauer má zlaté ručičky. Foto září 2016 Stráţ pod Ralskem JB

SVIT
„Sviť Měsíčku, sviť,
Ať mi šije niť.“
Ta básnička mne často napadá.
Při svitu Měsíce, který kaţdou noc někam jinam,
za oblaka zapadá.
Chápu, ţe Vodník si mŧţe šít za svitu Měsíce své nové boty,
Jen mne trochu překvapuje, ţe je chce do sucha i do vodičky.
Nu, přeci jenom je to bytost, která mŧţe proskakovat říše:
Říši vodní i tu naši, pozemskou.
Problém je, kam nás, smutné lidičky, ten Vodník pustí.
A jestli vŧbec pustí.
A moţná na tomto příměru je moţné vysvětlit i slovo SVIT.
Asi označuje stav, kdy je něco na rozhraní.
Na rozhraní světla a tmy.
Není to nic úplného.
Ale je to něco ohromně krásného.
Jako by se světlo rozzářilo víc neţ jindy.
Jako by se tma rozesmála světlem,
Které ještě nepřijala.
A to vše je asi SVIT.

Svit v korunách stráţských stromŧ. Foto JB, podzim 2016

Na rozhrání noci a rána, sledovaný za svitŧ lamp z okna mého bytu ve Stráţi pod
Ralskem. Foto: JB, podzim 2016

„Lovec za svitu Měsíce“ – foto JB prosinec 2016

Okno a strom na rozhraní světla a stínu. U 2, Zlín. Foto JB.

TVAR
T

var

je od slova a pojmu
tvář.

V

elký Hospodine,
dej nám,

abychom si zachovali
svoji tvář,
svŧj tvar,
tvar naší mysli,
tvar našeho ţití,
tvar svojí vlastní psyché.
I kdyţ to určitě není jednoduché

A

často je to aţ svízelné.
A velmi často

jsou v tomto ohledu zachování naše snahy liché.
Tvar je také synonymem pro slovo a pojem
forma.
A forma potřebuje
obsah.

A z toho plyne,
ţe kdyţ v nás není obsah,
nemáme co nabídnout sobě, ani lidem.
Rozličnou podobu má ten náš tvar
a rŧznorodou i ten obsah.
Dŧleţité je však to,
co je opravdově v nás.
A to, co je v nás,
je třeba jiným,
ale i sám sobě
ukázat a dát.

A k tomu,
abychom tak učinili a činili,
kaţdý den a kaţdou noc,
nám slouţí tvar.
A naše,
ve vesmíru
i na Zemi
jedinečná
A
Originální
A
Vlastní
A
Nezaměnitelná
Tvář.

Komentář k fotografiím (JB):
Pojem Tvar má podle mého soudu ještě jeden rozměr. S tvarem se dá manipulovat.
Dotvářet něco, co není podle představ někoho, podle něčích předpojatých představ.
Méně se dá jiţ manipulovat s obsahem, jehoţ je tvar výrazem. Tvar hotového auta jiţ asi
nedotvoříš nebo nepřetvoříš, moţné je také, ţe ho znetvoříš. Ale mŧţeš jej např. na
fotografii ukázat krásnější, neţ je. Nebo ho mŧţeš deklasovat. Kdyţ je na něm bláto,
nebo kdyţ jinak vypadá „ošuntěle“. Kdyţ je na něm bláto a nikoliv sprška krásně
barevného spadaného listí. Stejně tak to mohou „manipulátoři“ udělat s člověkem.
Zkrášlit ho v maskérně před televizní debatou či vyfotit ho, jak se v noci potácí kolem
popelnic z hospŧdky někam domŧ… Z tvaru mŧţete udělat i netvar, kdyţ objekt
záměrně rozostříte, jak je patrno na některých fotografiích. Otázkou je, co je potom
hezčí. Vše je totiţ dialektické. A vše spolu souvisí. Ale dŧleţité je to, co je tvaru ve všech
jeho tisíci četných podobách společné A to je fakt, ţe tvar u předmětu zŧstává. Je jeho
neoddělitelnou vlastností. A to je nejen přírodním a filozofickým zákonem, ale i naděje
pro nás, pro náš lidský tvar. Naděje pro naši lidskou tvář…

Tvář hotelu Garni ve Zlíně. Pan František Slovák. I tvář je v rukou číšníka a pro jeho
hosta velkým a krásným nástrojem, který jeho profesi dává ucelený tvar… Foto JB,
Zlín, listopad, 2016. Tyto fotografie i báseň věnuji panu Františku Slovákovi k 20.
narozeninám dne 22. 1. 2017: S úctou k šikovnému a dobrému člověku.

Tvář restaurace LEGENDA v Hotelu MOSKVA mistr číšník pan Radim Čermák. Foto
JB, leden 2017

Tvář restaurace LEGENDA Hotelu MOSKVA mistr kuhař pan Petr Švarc. Foto JB,
leden 2017

VODA
MOTTO: „Okolo Hradišča voděnka teče, jde k nám šohajek, cosi ně nese.“ (Nápis v hale
vlakového nádraţí v Uherském Hradišti)

V

zedmuté hladiny řek,

přílivy a odlivy moří, přehrady plné vod,
potoky a jezera, to všechno je voda.
Odtéká a přitéká, vtéká a vytéká,
Z nádrţí a hrází,

O

brovská vodní zásoba,

která zas někde na poušti schází.
Někde zas přebývá.

D

ar nebes, kdyţ spustí,

z vodního přívalu,
stane se hrozba.
Voda se valí,

A

nikdo z lidí ji nezastaví.

Pod oblouky Karlova mostu protéká obrovská řeka. Vltava.
Do Národního divadla se ţene nezadrţitelná masa. Vltavská voda.
Jen šrouby ocelových stěn u krásného Ţofína drţí ten příval.
Tak jsem viděl a stále vidím vodu ve vzedmuté Vltavě já.
To kdyţ se Vlatav vzedmula v roce dvatisícejedna…

Fotografie vod Horeckého rybníka, alias jezera, ve Stráţi pod Ralskem v říjnu 2016 (JB)

KŘÍŢ
K

říž nad krajem, na věži kostela, na chrámu Páně, něco každému oznamuje.

Ř

íká nám všem, co je třeba v životě dělat, pro druhé, pro blízké i vzdálené,
a hlavně pro sebe. Je to vlastně závazek.

Jak žít, čeho se chránit, na co je třeba v historii vzpomínat, a hlavně nezapomínat.

I

karos, ikona starověkého Řecka, a jeho příběh, nám to také ukazuje.

Se svými křídly neposlechl svého otce Daidala a ke Slunci se, bez šance na návrat, přiblížil.
A tak svůj pád obětoval jako zkušenost dalším generacím.

Ţ

ár Slunce mu vosk křídel na jeho pažích roztavil,

a Ikaros na Zem padl bez šance na návrat na nebesa.
A tak se ale budoucím lidem obětoval
i Ježíš Kristus na kříži.
Svými pažemi a svým životem i svou smrtí pro lidi se nám odevzdal.
Jeho pád, pád Ježíše Nazaretského směřoval však nikoliv k Zemi, ale k Nebi.
Jeho kříž se stal symbolem vykoupení z utrpení.
A příkladem, že žít je třeba v lásce a toleranci.
A o tom všem vypovídá KŘÍŢ. Na báních kostelů a všude, kde je a kde ho vidíš.
A hlavně tam, kde je nám nejblíž.
V našich duších,
v našich myslích
a v našich srdcích.

Kříţ na kostele ve Stráţi pod Ralskem. Foto JB září 2016

Kříž

Tradiční podoba kříže, tzv. latinský kříž

Kříž vysoký 58 m poblíž města Groom v Texasu

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to
zvláště křesťanství. Jedná se o geometrickýobrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků,
které zpravidla svírají pravý úhel, a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví.
Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně
popisovat spojení božského (vertikála) a lidského či světského prvku (horizontála).
Kříž (lat crux) však také označuje nástroj pro popravu ukřižováním, užívaný
ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej
převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a Řekové). V římské říši sloužil k popravě zločinců
– otroků, politických buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu;
kromě tradičního tvaru † se mohl podobat písmenům T nebo X. Vzhledem k tomu, že na kříži byl
popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž, počínaje 5. nebo 6. stoletím, typickým
znamením křesťanství.
Tento symbol (†) lze napsat na klávesnici kombinací podržení klávesy Alt a postupného mačkání
kláves 0, 1, 3 a 4. ASCII kód kříže je tedy 0134.

PATA
P

ata je zranitelná.

To ukázal příběh Achillea a jeho pata.

A

chilles byl trojský hrdina.

Nezranitelný a nepoddajný bojovník,
jak se patří.

T

en to byl, který vláčel se svým trojspřežím

kolem trojských hradeb prince Hektora.

A

přeci jen pak Achilles doplatil na to, že je nejen největší řecký hrdina,
ale že je také jenom člověk.
Jen za patu ho prý držela božská mamina,
když ho koupala v lázni nesmrtelnosti na celý lidský věk.
A ta pata, právě ta neumytá pata Achilla, v boji zradila.

Každý z nás má takovou patu.
Místo, na kterém je člověk s jeho vírou a sílou nejvíc zranitelný.
U Achilla to byl šíp Paridem v nerovném boji směrem k Achillovi vystřelený.
A kde je ta pata a ten šíp u každého z nás?
Kdo ví?
Snad ani náš nepřítel to neví.
A také nikdo, ani my nevíme, kdy se to „ono“ v blízkosti nás objeví.

A proto: je třeba žít.
Je třeba bojovat.
Je třeba jít.
Je třeba si vybrat.
Tak, jako si vybral Achilles.
Před snadným a dlouhým životem si vybral trojský střet.
A stal se hrdinou pro celý další lidský věk.

Fotografie z parku Lázně Luhačovice, 22. 11. 2016 (JB)

Paty na praţských kolejích léto 2016. Foto: JB

Paty občana města Zlína, prosinec 2016. Foto JB.

Agamemnón a Patroklova smrť
Achilles dobyl 23 miest v okolí Tróje vrátane Lyrnessosu, kde zajal Briseidu a držal si ju ako milenku. Medzitým Agamemnón zajal Chryseidu a vysmial sa jej otcovi,
kňazovi Apollóna, keď sa ju pokúsil vykúpiť. Apolón na Grékov zoslal mor a Agamemnón tak musel Chrýseidu vrátiť. Ako náhradu však vzal Achillovi jeho dievča. Tento
čin je hlavnou zápletkou Iliady: Achilles je nazúrený a odmieta viac bojovať. Vojna sa pre Grékov vyvíja zle a svojmu najväčšiemu bojovníkovi ponúkajú veľkodušné
odškodnenia. Achilles stále odmieta bojovať, no súhlasí, aby šiel na boj Patrokles v jeho brnení. Ďalší deň Patrokla zabije a oberie o zbroj trójsky hrdina Hektor, ktorý ho
pokladá za Achilla. Achilla premáha žiaľ nad smrťou svojho priateľa a svoj hnev z Agamemnóna presmeruje na Hektora. Jeho matka Thetis povstane z mora a vyčíta mu
prílišný smútok, pripomínajúc, že spať so ženami je tiež dobrá vec. Od Hefaista mu donesie nové ohromné brnenie. Achilles sa konečne vráti na boj a zabije Hektora. Jeho
telo zneuctí vláčením za vozom okolo trójskych hradieb a nepripustí ho pochovať podľa pohrebných zvykov. Keď Priamos, kráľ Tróje a Hektorov otec, tajne príde do
gréckeho tábora prosiť o telo, Achilles napokon zmäkne; v tejto veľmi pohnutej scéne Iliady prijme Priama milostivo a dovolí mu vziať si telo.
Achillova veľkosť nespočíva len v tom, že je najväčším gréckym bojovníkom všetkých čias, ale aj v tom, že pozná voľbu, ktorú mu poskytol osud. Jeho matka Thetis mu
predpovedala, že ak do Trójskej vojny nepôjde, bude mať dlhý a šťastný život. Ak pôjde, zomrie pred múrmi Tróje, ale s nehynúcou slávou na tisícročia, ktorá zatieni
všetkých ostatných hrdinov. Achilles si zvolil a idúc tvárou v tvár osudu dokázal svoju veľkosť.

Xantus
Achilles pokáral Xanta, magického koňa, za to, že nezabránil Patroklovej smrti. Xantus odpovedal, že to boh zabil Patrokla a boh čoskoro zabije aj Achilla. A aj zabil.

Memnón, Kyknos, Pentesíleia a Achillova smrť
Krátko po smrti Hektora Achilles porazil Memnóna z Etiópie, Kyknosa z Colonae a amazonskú bojovníčku Pentesileiu. Ako Hektor pri poslednom výdychu predpovedal,
Achilla usmrtil šíp do päty, vystrelený Paridom. V staršej verzii ho Paris bodol nožom od chrbta, keď navštívil trójsku princeznú Polyxénu. Obe verzie zreteľne popierajú
vrahovu chrabrosť a Achilles tak ostáva na bojisku neporazený. Jeho kosti sú zmiešané s Patroklovými a nasledujú pohrebné slávnosti. Ako Aias aj Achilles je znázornený
ako živý po smrti na ostrove Leuke pri ústí Dunaja. (Wikipedie)

Achilles a jeho pata
Achilles je syn bohyně Thetis a krále Pélea. O jeho matku, mořskou bohyni Thetis, se dříve ucházel sám bůh Zeus, avšak zalekl se věštby, že její syn bude mocnější než otec.
Ustoupil tedy smrtelníkovi a věštba se vyplnila. Péleův syn byl nejudatnějším a nejúspěšnějším bojovníkem pod hradbami Tróje. Matka ho po narození podle jedné verze
pověsti koupala v podsvětní řece Styx, podle druhé verze ho potírala ambrózií a zakalovala nad ohněm. Při zakalování ji však přistihl Péleus, Thetis Achilla vyděšena upustila
a Péleus ji vyhnal. Proto zůstala pata, za kterou ho Thetis držela jediným zranitelným místem (známá Achillova pata), Péleus ji nechtěným vyrušením zabránil zakalování
dokončit.

Pohled z okna v Hotelu Palacký v Brně na promenádu v lese. Foto JB, prosinec 2016

OKNO
OK, NO

.

Jak je to paradoxní spojovat a rozpojovat slova.

I v cizích jazycích.

Naše OKNO je v angličtině ANO I NE.
Kdyţ otevřeš, tak je to ano, kdyţ zavřeš, tak je to ne.

A když bychom pokračovali, pak dalším slovem by bylo, čteno odzadu:
ON, KO.
Čili zřejmě:
ON dostal KO, čili KNOKAUT.
Všelijak se dá hrát.
I se slovy a také s písmeny.
Často za slova přitakání a i za slova odporování dostanete výslužku.
Nejenom Velikonoční,
Ale také může být i každodenní.
Z toho plyne poučení:
Nehrejte si se slovy jenom tak.
A když už si chcete hrát, pak jděte na golf anebo na gorodky…

Anebo si přečtěte Sekorův Kocourkov, jak radní zapomněli do nové radnice vestavět okna…

Pohledy z okna v Hotelu Palacký v Brně, JB, listopad 2016

Poznámka češtináře (JB), aneb jak lze využít pojmu OKNO v různých
jazykových i společenských souvislostech, tak aby si žáci či studenti
víceméně hráli a ani nezpozorovali, že se učí český jazyk, a možná přitom
i jazyk cizí:
MOTTO:
Nemusím být tím, kým mě chcete mít vy. Mám svobodnou vůli být tím,
kým chci sám být.
Muhammad Ali

„OK, NO“

.

Jak je to paradoxní spojovat a rozpojovat slova.

I v cizích jazycích.

Naše OKNO je v angličtině ANO I NE.
Když otevřeš, tak je to ano, když zavřeš, tak je to ne.

A když bychom pokračovali, pak dalším slovem by bylo, čteno odzadu:
ON, KO,
Čili zřejmě: ON dostal KO, čili KNOKAUT.“
Svoji první školu jsem vystudoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Stal jsem
se učitelem českého jazyka a historie. Svoji druhou školu jsem vystudoval v Praze na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor filozofie, historie, pedagogika.
Asi to skloubení několika oborŧ člověku dá zázemí pro to, aby si s dětmi mohl ve výuce
smysluplně a vědomě hrát, aby je to bavilo, a aby skrze jazyk docházeli i k širším
souvislostem sociálním, filozofickým a pedagogickým. Aby se prostě staly občany
v plném slova smyslu. To, ţe to někdy nevyjde, to uţ se nedá nic dělat… Učitel není bŧh
a ţák také ne.

Ale v ţivotě profesionálním zákonitě hledáme vzory. Kdyţ jsem začínal v roce 1970 učit,
on uţ měl za sebou vítězný titul na olympiádě v roce 1960. Muhammad Ali se ještě asi
jmenoval Cassius Clay.

1

Byl o pět let starší neţ já a byl určitě v nejlepší sportovní

formě. Však svoje vítězství na olympiádě získal asi v 18 letech.
I kdyţ já osobně nemám box moc rád, Ali byl i pro mne nepřehlédnutelný. A jak mŧţe
ovlivnit mladého učitele, který nikdy neboxoval, ale jezdil na kole a plaval, boxer o pět
let starší, neţ je on? Protoţe pro kaţdého člověka je dosaţení cíle a cesta k němu
nesmírně dŧleţitá. V kaţdém oboru. To je pro rŧzné lidské profese podstatné. Ţivot
kaţdého člověka je moţno přirovnat k boxerskému zápasu, k běhu na krátkou či
dlouhou trať… I v tomto ţivotním zápase přijímáš rány, a někdy jsi dokonce také KO.
A někdy zas pošleš k zemi někoho druhého. Svou pílí, zájmem, svojí kompetencí. Je to
symbolické, ale i skutečné. A někdy zase naopak Ti ze země pomŧţe, kdyţ na ni spadneš.
Někteří slavní se i navzájem inspirují, jako např. pro boxera Cassia Claye byl vzor Elvis
Presley. Casssius s oblibou říkal, ţe je Elvis boxu…
Mŧj handicap, neţ jsem vstoupil do ringu své učitelské dráhy, konkrétně do studia
českého jazyka, byl nedostatek ve znalostech stylistiky. To jsou slovní a větné rozbory. A
pomohla mi má spoluţačka. Věra Zavřelová. A vše mi vysvětlila tak, ţe jsem se nejen
dostal na Pedagogickou fakultu studovat učitelský obor český jazyk a literatura, ale
s dětmi jsem si potom ve škole mohl při větném a slovním rozboru pěkně hrát. A hrou je
i učit. A mŧj KO daný oboru? Tedy jeden z vítězných KO?

Muhammad Ali, vlastním jménem Cassius Marcellus Aladdin Mulligan Montmoreney O'Toole Clay
je bývalý americký boxer. Dostal jméno po svém otci, Cassius Marcellus Clay, který byl pojmenován
po abolicionistovi a politikovi Cassiu Clayovi, který žil v 19. století. Muhammad Ali, vlastným menom
1

Cassius Marcellus Clay, Jr., bol americký boxer, štvornásobný majster sveta v ťažkej váhe a víťaz
zlatej medaily na olympijských hrách v roku 1960. Wikipédia
Narodenie: 17. januára 1942, Louisville, Kentucky, USA
Úmrtie: 3. júna 2016, Scottsdale, Arizona, USA
Výška: 1,91 m
Manželky: Lonnie Ali (od 1986–2016), ďalšie
Deti: Laila Ali, Maryum Ali, Rasheda Ali, Asaad Amin, Hana Ali, Khaliah Ali, Jamillah Ali, Miya
Ali, Muhammad Ali Jr.

To kdyţ mě mŧj ţák ze sedmé třídy, který se stal řidičem automobilu rozváţejícího
chleba, řekl: „Pane učiteli, ve škole se mi líbilo, ale ta Vaše stylistika, to bylo perfekt! Jako
kdybychom si ve škole hráli! Ale kromě toho jsem tomu, jak jste to vysvětloval, úplně
rozuměl!“
A dnes bych poradil, kdyţ uţ tu není mezi námi „Elvis boxu“, zase si s dětmi hrát. Třeba
s tím slovem „OKNO“. Děti to zaujme. Např. kdyţ se řekne slovo OKNO, a rozdělí si ho
na dvě části: pak je to OK, NO.
A co takhle za tato spojení, kdyţ vyslovíme okno odzadu, vloţit fiktivní slova či věty,
která říkal král boxerŧ na adresu svých soupeřŧ?
Například:
ON je KO jiţ teď…
ON bude KO jiţ v prvním kole…
ON by nebyl KO, kdybych nebyl v ringu JÁ!...
A co kdyby na daná písmena byl sloţen s pomocí ţákŧ a jejich tvořivosti fiktivní
rozhovor Muhammada Aliho s novináři? Na základě schopností dětí či studentŧ. Dá se
fantazírovat a tím také hrát. Sám jako učitel bych se velmi těšil, co by z toho všeho
vzešlo…
Uvedu to, jak bych si ten rozhovor šampiona představoval já:
Jeden z novinářŧ: „Pane Ali, jak hodnotíte přípravu soupeře a kdy ON (a pokud) může od
Vás očekávat KO?“. 2

2

„Jestli se ti zdá ve snu, že mě porazíš, raději se vzbuď a popros mě o odpuštění…“ sny

„Šampióni nevznikají v posilovnách. Šampióni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě - z touhy, snu
a vize.“
– Muhammad Ali

Zdroj: http://citaty.net/autori/muhammad-ali/?q=307221
„Nemusím být tím, kým mě chcete mít vy. Mám svobodnou vůli být tím, kým chci sám
být.“
– Muhammad Ali

Šampion:
Ptal jste se, zdali ON je připraven na zápas a zdali může či nemůže ode mne KO očekávat či
nikoliv? Přestože ON si dal na přípravě velmi záležet, V RINGU BUDE ALI. A ALI JE
PŘECI JENOM ALI…“3
Další novinář:
Pane Ali, ve kterém kole chystáte pro soupeře (ON) KO? Myslím si, že i když jste opravdu
dobrý, přesně čas Vašeho KO pro soupeře nemůžete úplně předvídat.
Šampion:
Vy si myslíte, že JÁ, Muhammad Ali, nevím, kdy ON bude KO? Tak JÁ Vám to tedy povím:
Zápas je na 15 kol. Takže nechci ochuzovat diváky o požitek z tohoto našeho klání. Ale
říkám Vám přesně, a je to i odpověď na Vaši otázku: ON bude KO přesně v polovině 15.
kola. Přijďte se podívat a uvidíte…4
To Vám říkám JÁ, Elvis boxu, král….

Ali.mp4

Zdroj: http://citaty.net/autori/muhammad-ali/?q=261407
„Správné slovo je někdy víc než kouzlo.“ kouzlo, slovo
3

„Abyste mohl být ten nejlepší šampion, musíte věřit, že jím skutečně jste. Pokud nejste,
musíte alespoň předstírat, že jím jste.“
– Muhammad Ali
Zdroj: http://citaty.net/autori/muhammad-ali/?q=261410
4
„Že jsem nejdřív řekl, že ho pošlu k zemi ve čtvrtém kole a bylo to v desátém? Nejdřív jsem
řekl, že to bude v šestém, pak jsem ubral, že to bude ve čtvrtém. No a šest a čtyři je přece
deset, ne?“
– Muhammad Ali

Zdroj: http://citaty.net/autori/muhammad-ali/?q=261487

Before
Fame
Čas.sk vám prináša najslávnejšie hlášky populárneho boxera:
Poletuj ako motýľ, ale pichaj ako včela.
Nenávidel som každú minútu tréningu, ale povedal som si: Neprestávaj! Teraz trp a
potom budeš žiť do konca života ako šampión.
Ak si niekedy sníval o tom, že ma porazíš, zobuď sa a ospravedlň sa.
Ten, kto nemá dostatok guráže prevziať riziko, nikdy nič nedosiahne.
Nemusím byť tým, čím chcete, aby som bol.

Box, to je veľa belochov sledujúcich dvoch černochov snažiacich sa dobiť jeden
druhého.
Ľudia si neuvedomujú čo majú, kým to nestratia. Ako prezident Kennedy - nikto nebol
ako on, The Beatles a môj chlapík Elvis Presley. Ja som Elvis boxu.
Môj tréner mi v prestávke medzi kolami nič nehovoril. Nedovolil som mu to. Bojoval
som zápas. Všetko, čo chcem vedieť je, či vyhrám ďalšie kolo.
Ak dokážu urobiť penicilín z plesnivého chleba, určite dokážu niečo urobiť aj z teba.
Urobil som dosť chýb, ale ak som zmenil čo i len jeden život k lepšiemu, nežil som
nadarmo.
Som tá najúžasnejšia vec, ktorá kedy žila! Som kráľ sveta! Som zlý muž. Som tá
najmilšia vec, ktorá kedy žila.
V šatni porazeného borca nikto nevie, čo má povedať.
Joe Frazier je taký škaredý, že keď plače, slzy sa otočia a radšej mu tečú poza
hlavu...

https://www.youtube.com/watch?v=C_f
EIVwjrew
Okno
Další významy jsou uvedeny v článku Okno (rozcestník).

Dřevěné třídílné okno s dvěma křídly a světlíkem doplněná meziokenními roletami (Karlštejn).

Novodobé třídílné plastové okno s meziokenními rámečky osazené do starší
zástavby (Praha, Střešovice).

Tradiční dřevěné zdvojené okno s jednoduchým zasklením; křídla třídílná otvíravá,
světlík dvoukřídlý otvíravý (Praha, Břevnov).

Dekorativní okno v Japonsku, provedené částečně podle státního znaku
Okno je výplň stavebního otvoru, který slouží od nejstarších dob až po současnost především k prosvětlování místností a pro
přirozený kontakt obyvatel s okolím. Okno se skládá ze skleněné výplně, případně i z rámu, který může být z hliníkových slitin,
z plastů nebo dřevěný, případně z kompozit. Obvyklá jsou okna jednoduchá s dvojitým zasklením, u nichž jsou v rámu uloženy
dvě vrstvy skleněné výplně spojené rámečkem, mezi nimiž je izolační vrstva inertního plynu, vzduchu, argonu, kryptonu nebo
xenonu.[1]

A při tomto povídání mne nenapadlo nic lepšího, než se odkázat na Veselé příběhy města
Kocourkova od Ondřeje Sekory. Zkuste se do tohoto veselého a také poučného příběhu o významu
okna pro světlo v domě zaposlouchat na základě skvělé četby Františka Filipovského: Okno na
radnici v Kocourkově: František Filipovský from album Sekora Veselé příběhy města Kocourkova Kocourkovští chytají světlo on Tidido.com
http://tidido.com/a35184373647415/al55d6403413b521ef2250672d/t55d6403413b521ef22506779

PTÁK
MOTTO: I malí ptáci, kosi, sojky, sýkorky, vrabci nebo holubi,
jsou tu a náš malý i velký svět nenápadně krášlí. (JB)

P

ředstava ptáka byla pro mne skoro vţdy spjata s kormoránem, nebo mořským
rackem, nebo s kondorem brázdícím oblohu ve vysoké výšce.

T

aková krása to je, vidět orla na nebesích, jak v proudech vzduchu

rozšířil svá křídla a chystá se na svět k nesmiřitelnému, ale z hlediska pravidel krásy a
harmonie a estetiky, nádhernému útoku.

A

le na ty menší ptáky, ve srovnání s těmi „výškaři“ a dravci, by člověk málem
zapomněl.

K

ralují níţe, ale kralují. Svou krásou, svým vzhledem, svým letem.

P

rojdou se po dlaţbě, trochu vzlétnou,
a pak zase popolétnou.

Ukáţí svoje pírka lidem, kteří se jimi chtějí trochu pokocha

T

.

A

pak zase zamíří do svého světa,
do svého lesa.
Na bobule nebo na ţaludy,

K

teré ze stromu právě popadaly,

nebo zase za rohlíky, které studentovi právě z kapsy vypadaly.

Zkrátka a dobře: i malý pták si umí poradit.
A nenechá se nikým odradit.
Ţije si svým ţivotem.

Sice podle někoho přízemním a všedním,
ale z mého hlediska krásným a opravdu mimořádně a zcela
nevšedním.

A to je říše našich ptákŧ. Sice malých, ale krásných. Foto: Nad domy v Praze Vysočany.
JB, 2016

Fota ptákŧ a ptáčkŧ z rŧzných míst naší Zeměkoule Praha, Brno, Luhačovice). Foto JB,
podzim 2016
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Kolikrát uţ, a ani by se to nedalo spočítat,
se líce ţen, při darech rŧţí, uzarděly.
To asi proto, ţe rŧţe vyjadřují spoustu lidské něhy.

Čas rŧţí je Karla Gotta,
nebo je hledání Ve jménu rŧţe Umberta Ecca.
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esus Christus s vločkami sněhovými k nám na zemi opět přišel.

esus Kristus, Rex Iudea, se nám tu, ve sněhu a svitu Betlémského světla opět narodil.
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ledíme všichni znovu a znovu a kaţdý rok na ten zázrak zrození.
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ledáme pak celý další rok ten zázrak plození.
NEJEN NOVÉHO ŢIVOTA.
ALE I NOVÉHO SVĚTA.
NOVÝCH MYŠLENEK A
NOVÉ KRÁSY.
Za kterou chceme jít jak básník:
Za tím vším bych chtěl jít světa kraj,
S hlavou odkrytou a bosý…

A kdyţ sníh sejde s květŧ, stromŧ a keřŧ,
Zŧstane tu na světě ten,
Kdo stále prosí:
Buď stále světlo.
Nejenom to Betlémské!

Ale

S

S s

větlo v ná

, které

S
S

obě i lidem, vţdy a

pomoc a

S

S

láskou.

N
I

rdce no

ěţně.

ntimně.

H

ledajíc.

Stále dál a dál.
I přes práh ţivota.
Dál a dál.
Jak básník.
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Sníh v Praze a v Brně, za oknem i před oknem… Foto: JB Zima 2016 v prosinci

STÍN
S

trom dává nejenom jablka, ale i stín.

T

y si pod něj lehneš a chvíli spíš.

I

ntimno tě přikryje tiše svou dlaní
a potom

N

ezadrţitelně usneš a spíš aţ do svítání.

A to všechno je pro tebe ten krásný a jemný stín.

BAŤA, BOTA, ŠVEC A
ZLÍN
Baťa, bota, švec a Zlín.
Je to aţ k nevíře, jak ta čtyři slova spolu úzce souvisí.
Nejen tím, ţe se dají seřadit formálně i obsahově
pěkně podle abecedy. Ale také tím, ţe se všechna
ta slova skládají ze čtyř pěkných písmen,
a to kaţdé z nich. A spojnice je Zlín.
BAŤA je symbol a tvŧrce bot.
BOTA je základ, na kterém
ulpěl Baťŧv um a pot.
ŠVEC je tvŧrcem bot.
Ten, který je vymyslel,
vyrobil a staral se,
aby člověk v botě
si udrţel ten
správný
chod.

Je toho hodně nebo málo,
co proţil a přinesl zakladatel?
Já myslím, ţe je to víc
neţli
dost!

RESUME
Básnická sbírka s názvem Básně ze čtyř písmen je součástí cyklu, který spojují básně a
fotografie na téma slov z několika písmen, z písmen tří, z písmen čtyř a z jednoho slova.
Podstatou básní je hra se slovy, v nichţ se odráţí svět a lidi v něm.
Autorovy fotografie, pořízené převáţně v rŧzných ročních období roku 2016 a které
jednotlivé básně doprovázejí, se snaţí základní myšlenku doloţit obrazem přírodního
světa i světa lidí v něm.

Foto kousku přírody před U 13, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. JB, listopad 2016

ZÁVĚR
Všechno se z něčeho skládá. A také slova, která běţně pouţíváme. Věta se skládá ze slov
a slova se skládají z čeho? Zřejmě z jednotlivých písmen. Ale zamyslel se někdo nad tím,
z kolika písmen se jednotlivá slova skládají?
Zamyslel se jiţ někdo nad tímto moţná matematickým problémem?
Ale určitě ano. Ale moţná z jiného hlediska, neţ to bylo učiněno v předkládaných
básních.
Autor počty písmen ve slovech záměrně vyzdvihuje, sumarizuje jejich počet a podle
tohoto kritéria rozděluje i slova, která reprezentují pojmy, zastupující náš svět, který
bez pojmenování jednotlivých jeho částí by se nám rozplynul do absurdity a pro náš
praktický ţivot by byl nepouţitelný.
Tedy snad i autorŧv záměr napsat básně na slova ze čtyř písmen se mŧţe stát pro
zájemce, čtenáře i diváka doprovázejících fotografií pokusem, jak svět lépe pochopit a
jak tohoto porozumění vyuţít k lepšímu proţitku našeho bytí…

Zamyšlení stavitele FHS UTB moţná nad tím, z kolika písmen se skládá zkratka FHS
nebo UTB. Anebo nad tím, ţe právě tvoří významné DÍLO. A to slovo je na čtyři
písmena… Foto JB, listopad 2016

CHARAKTERISTIKA
AUTORA
Doc.5 PhDr.6 Mgr.7 Jaroslav Balvín, CSc.8
Jaroslav Balvín se narodil v Jablonném v Podještědí 16. 11. 1947. Paradoxně i v tomto
městě začal jako učitel češtiny dějepisu svoji profesionální kariéru. Po Pedagogické
fakultě, vystudované v Ústí nad Labem, vystudoval Jaroslav Balvín i Univerzitu
Karlovu v Praze, Filozofickou fakultu, obor filozofie, pedagogika a historie.
Jeho maminka byla dámská krejčová a prodavačka v textilu. Jeho tatínek se vyučil
v soukromém obchodě s textilem značky „Dědourek“. Oba se poznali v tomto obchodě
se sídlem v Třebechovicích pod Orebem v učňovských letech. Po okupaci, v níţ otec
autora Jaroslav Balvín musel nastoupit do Teplic na práci pro Wermacht, výroba bomb
(zde se následkem výroby přiotrávil a uţ se nevrátil do práce za cenu skrývání před
nacisty) se oba rodiče vydali do pohraničí, bývalých Sudet. Po krátkém pobytu
v Mimoni se přestěhovali do Stráţe pod Ralskem, a toto městečko se stalo i rodným
místem Jaroslava Balvína, autora básnické sbírky. O rodičích a ţivotě v rodné Stráţi
pod Ralskem srov. básnickou sbírku s názvem Pláže Stráže –viz www.jaroslavbalvin.eu.
Autor pŧsobí od roku 2011 jako akademický pracovník na Ústavu pedagogických věd
Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zde vyučuje převáţně
filozofii, filozofii výchovy, vzdělávání dospělých, sociální a profesní andragogiku a také
nejnověji globální a environmentální výchovu.
Jeho publikační činnost je moţno vysledovat na webových stránkách
www.jaroslavbalvin.eu. Na týchţ stránkách jsou uveřejněny i jeho básnické sbírky. Těch
je ke dni 31. 11. 2016 jedenáct. V roce 2016 k nim přibývá s největší pravděpodobností
5

Získáno v roce 2005 na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko.
Získáno v roce 1983 na Katedře filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
7
Získáno v roce 1970 na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.
8
Získáno v roce 1994 na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
6

dalších šest básnických sbírek, včetně té, kterou autor předkládá na těchto stránkách.
Společným jmenovatelem sbírek je prolínání fotografického a básnického obrazu
přírody a nitra člověka v rŧzných ţivotních situacích. Tím autor doplňuje a
konkretizuje postoj člověka ke světu, jeho ţivotní krédo, etiku a filozofii. Tak jsou básně
přirozenou součástí autorova pohledu na svět a lidi v něm, který vyjadřuje jak
v univerzitní výuce výše jmenovaných předmětŧ a své odborné publikační činnosti, tak
v básnické a fotografické tvorbě. Jeho tvorba je také uveřejňována pro veřejnost i
formou výstav fotografií. Zatím poslední výstavu připravil autor spolu s dalšími umělci,
malíři, fotografy a řezbáři v kulturním institutu města Zlína Alternativa s názvem
Čtvero ročních období ve fotografiích a obrazech (Výstava od 16. 1. do 31. 1. 2017).

Obraz v myši – fotografie pořízená autorem JB v pokoji lázeňské budovy Palace
v Luhačovicích, kde autor trávil dobu mezi 21. 11. – 12. 12. 2016 se zajímavou osobností
z Ústí nad Labem, panem Pavlem Javŧrkem, elektrikářem a básníkem vlastního ţivota.

Několik nových fotografií autora z Lázní Luhačovice, pohled z lázeňského domu Palace,
ráno dne 22. 11. 2016

Fotografie autora s blízkými z rŧzných období jeho ţivota. Poslední úprava fotografií
Mgr. Monikou Farkašovou září 2015

Autor se svou první dcerou Zuzankou. Doksy, 1974.

Foto mého odrazu ve sklech „rŧţových brýlí“ z výkladu obchŧdku s brýlemi a jiným
podobným tovarem v uličce u Hotelu Garni ve Zlíně. Foto JB, 2016

A foto aktuální: z prosince 2016. Foto: MF a JBaMF-self, 2016

Fota z podzimu 2016 ve Stráţi pod Ralskem. Foto: JB, podzim 2016

RECENZE
PhDr. Eva Jurášková, PhD.
BÁSNĚ ZE ČTYŘ PÍSMEN
Nová básnická sbírka Jaroslava
Balvína, s poetickým názvem
„Básně ze čtyř písmen“,
zůstává
věrná
autorovu
oblíbenému tématu - přírodě,
jejím krásám, rozmanitým
podobám
v jednotlivých
ročních
obdobích
a
nekonečným proměnám v
čase. Básněmi prolíná souhra
písmen, znaků a symbolik,
která zajímavým způsobem
odráží
situační
sdělovací
postoje autora. Verše vycházejí
z niterního procesu autorova
vnímání současného umění,
jeho prožívání situací běžných,
výjimečných i takových, která
běžnému čtenáři často unikají.
Básnická sbírka je obohacena fotografiemi, které ji podmanivě dolaďují, a dotvářejí neopakovatelnou
atmosféru veršů symbolizujících právě obsah básní ze čtyř písmen. Autor s bravurností sobě vlastní
dokonale vystihuje i jevy zcela abstraktní, neuchopitelné a těžko popsatelné, jako např. Déšť, Lesk,
Mrak, Nebe, Oheň, Pěna, Svit, Stín, které jsou součástí našeho života, a přesto jsou obtížně
definovatelné ve své proměnlivé podobě. Básník sází na dokonalé propojení vjemu čtenáře a svého
uměleckého vyjádření, kdy v celkovém výsledku dochází k dokonalému souznění umělcova světa a
čtenářského publika. Celkovým poselstvím básní je jejich odraz v symbióze mezi situacemi, objekty,
vjemy i emocemi a námi lidmi, kteří je vnímáme, prožíváme, kritizujeme i chválíme.
Závěr básnické sbírky je pateticky věnován Tomáši Baťovi, ševci ze Zlína, který „změnil svět“. Zlín, mé
rodné město s neopakovatelnou vůní parků, zeleně, dynamického tempa a hlavně studentů, město,
které vděčí Baťovi za svůj rozmach a slávu po celém světě. A odkaz svého vizionáře – „světového
ševce“, naplňují s pýchou všechny generace dodnes. Proč? Protože Baťa byl jedinečný, náš !
ŠVEC je tvůrcem bot.
Ten, který je vymyslel,

vyrobil a staral se,
aby člověk v botě
si udržel ten
správný
chod.
Je toho hodně nebo málo,
co prožil a přinesl zakladatel?
Já myslím, že je to víc
nežli
dost!

Světlo nad Luhačovicemi. Foto: JB, prosinec 2016

RECENZE
Bc. Andrea Komárková
Nová básnická sbírka Jaroslava Balvína v sobě protentokrát neskrývá jen samotné
básně a, pro autora tolik typické, doprovodné fotografie, ale také různé poznámky a doplnění,
která svým obsahem souzní
s jednotlivými básněmi.
Celkově je sbírka
obsáhlejším dílem, které se
vznáší na obláčku přírody a
člověka.
Hned první báseň –
Auto, je takovým poetickým
upozorněním na to, co se
skutečně dnes a denně
odehrává. Báseň, která nás
bude držet v napětí až do
samého konce je úvodem,
který jasně říká: tato sbírka
bude v něčem jiná. A je to
skutečně tak.
Jaroslav Balvín píše s neskutečnou láskou k přírodě a úctou k člověku, je to filozof na
správném místě svým srdcem i duchem, ale v této sbírce jeho básně poněkud zdrsněly.
Nikoliv volbou slov, ale témat. Ohrožení, které si ale my, lidé, často způsobujeme sami,
provází nejednu báseň. Na druhé straně ani jediná neztrácí poetickou a přírodní linku, tolik
typickou pro tvorbu Jaroslava Balvína.
Mnohé básně v sobě nesou jistý „náběh“ na tragický závěr. Čtenář už už čeká, že vše
špatně skončí, ale … stane se tomu skutečně tak?
Jaroslav Balvín píše o koloběhu života, o lidském těle, které přirovnává ke kůře
stromu (viz báseň Kůra), a tak nadlehčuje a zkrášluje pohled na stárnutí.

Sama za sebe z celé sbírky vyzdvihnu báseň List. Je plná naděje, světla, přírody a
smířlivé, tiché filozofie o lidství a všem, co je s ním spojeno. Za mě je to přesně jedna z těch
básní, kterou by si měl každý alespoň jednou za život přečíst a odnést si dojem pro své další
životní cesty.
Příroda je pro básníka nekonečným zdrojem inspirace, dešťové kapky budou chladit,
inspirovat, ale také budou doprovázeny jakýmsi tichým hlasem nesoucím varování; varování,
které souvisí s celou lidskou společností a jejím postojem ke světu. A přitom se dovede obejít
bez moderních výrazů, přitom stále zůstává věrný své poetice. Své hře se slovy, jejich
zvýrazňování, upřednostňování a poukazování na písmena.
Mnohé básně jsou mytologickým vypravováním a poznámky pod nimi doplní celý
příběh o potřebná fakta.
Obecně platí, že z každé sbírky si čtenář něco odnáší, něco jako dojem, který v něm
přespává a je spojen s danou sbírkou. Tento dojem bych pro tentokrát shrnula do věty, že
člověk má vždy na výběr a je pouze na něm, k jakým činům se v životě rozhodne.
Ať je sbírka Básně ze čtyř písmen světlem na cestách v přírodě, ale i v lidských
duších, budou-li se muset rozhodovat …

OKNO VEN.
Okno
v Lázních
Luhačovice,
Lázeňský
dŧm Palace.
Foto JB,
prosinec 2016

RECENZE
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
BÁSNĚ ZE ČTYŘ PÍSMEN
Básnická sbírka Jaroslava Balvína
s názvem Básně ze čtyř písmen vychází
z autorových
jejichţ

předchozích

zvláštností

básnického

slova
V tom

doprovodem.
práce

jiná

a

je

sbírek,
prolínání

s fotografickým
je

odlišná

Balvínova
od

běţně

vydávaných básnických sbírek, v nichţ
jde o kombinaci básnických slov
s ilustracemi či fotografiemi od jiného
autora, neţ je básník sám.
V předkládané

básnické

sbírce

je

autor básní i autor fotografií jednou
osobou. To umoţňuje celistvý pohled
na realitu, kterou básník a zároveň i
fotograf ztvárňuje.
A jaká je to realita? To mŧţe čtenář i divák posoudit sám. Podle našeho soudu vyuţil
básník a fotograf Jaroslav Balvín i svoji odbornost profesionální, jako specialista ve
vědním oboru pedagogika, filozofie a andragogika. Jeho akademické vzdělání a
dosavadní akademická pŧsobnost na Univerzitě Tomáše Bati, Ústavu pedagogických věd
Fakulty humanitních studií, dává autorovi básnické sbírky moţnost aplikovat filozofii a
filozofii výchovy do druhého rozměru, neţ je samotná věda. Je to rozměr básnický a
fotografický. Přitom tato podoba a forma neopouští autorŧv zpŧsob myšlení a pohledu
na svět a lidi v něm. Právě naopak, spojení básnického výrazu s filozofií a pedagogikou
dává autorovi velkou moţnost k zamyšlení nad konturami současného světa. Zajímavá,
a myslím, ţe dosud neaplikovaná, je metoda psaní. Tvorba básní na čtyři písmena je aţ
neuvěřitelná. Určitě mŧţe vést čtenáře nad hlubším zamyšlením nad vztahem formy a

obsahu. Mŧţe vést a podněcovat čtenáře i k samotné tvořivosti a tvořivému pojetí při
vnímání svého vlastního světa a jeho mnohavrstevnosti.
Básnickou sbírku s názvem Básně na čtyři písmena hodnotím jako originální a tvŧrčí
kreaci na dané téma. Autor k tvorbě přistoupil se všemi riziky, které tato jeho tvořivost
a hravost mŧţe přinést. Ale i tím je básnická sbírka nejenom určitým tvŧrčím
výsledkem, ale i inspirací, jak proţít ţivot nejenom konzumně, ale i tvořivě. Prostě jako
člověk kreativní, mnohovrstevný a běţný ţivot přesahující.

Lavička v Praze 9 Vysočany. Foto: JB, leden 2017
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