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HORKÉ PÁRKY
Falunská uzenka

Do nového roku vstupujeme s  přecpanými břichy. 
Vánoční hodování nám zhýčkalo chuťové pohárky, 
a tak toužíme po něčem opravdu lahodném, ale záro-
veň nijak těžkém, co by po tom nutričním náporu způ-
sobilo pálení žáhy.

Mám tu dvě jemňoučké uzenky, které patří do dět-
ského jídelníčku, ale rozhodně zachutnají i dospělým, 
sáhnou-li po nich.

První z nich je plný šálek najemno nakrájených jed-
nohubek. Schválně zkuste Můj šálek umění (Albatros, 
2022) nechat, jakoby mimochodem, ležet na stole 
a pozorujte, jak na něj budou ostatní reagovat. Nejprve 
přijde překvapení, když při prvním otevření zjistí, že se 
na každé dvoustraně skrývá jako čertík v krabičce ne- 
obyčejné papírové kouzlo 3D ilustrace. Pak si vezmou 
„šálek“ na klín a dají se do ochutnávání. Budou oku-
kovat každou autorskou ilustraci inspirovanou slavným 
výtvarníkem a  po malých kouscích uždibovat z  toho 
unikátního šálku. A nakonec se začnou shánět po tužce 
a papíru, aby mohli do poslední prázdné stránky zastr-
čit svůj vlastní obraz toho, jak by měl vypadat jejich 
šálek umění. Kreativita a  inspirace výtvarnice Kate-
riny Karolik, absolventky plzeňské Sutnarky, se setkaly 
s porozuměním a precizností grafičky Veroniky Kopeč-
kové z  Albatrosu – společně daly vzniknout opravdu 
kvalitně prouzenému párečku, který je tak akorát koře-
něný, tak akorát velký, tak akorát se hodí k dobré sva-
čince, jež vám udělá v bříšku jako v pokojíčku.

Druhou nožkou dnešního dětského párečku je la- 
hůdka z dílny medailemi ověnčené italsko-francouzské 
uzenářky Beatrice Alemagna. Ani za nic! (Host, 2022) 

připravila pro velmi specifickou skupinu strávníků: Pro ty, kteří se chystají poprvé do školky. 
Poprvé budou bez rodičů, poprvé se po nich bude chtít, aby byli někde sami. Netopýrka Pas-
kalína odmítá jít do školky a její protestní řev je tak silný, že se rodiče smrsknou na velikost 
buráku. Ha! Teď je možné si je pěkně zakasat pod složená křidélka a jde se! Ale je to opravdu 
taková výhra, mít rodiče pořád s sebou? Vždyť nemůže křidélka volně roztáhnout… Nebylo 
by to vlastně docela prima, létat chvíli na vlastní pěst?

Vzhledem k tomu, jak luxusním sypáním koření Beatrice Alemagna svá jedinečná autor-
ská díla a v kolika zemích po jejích lahodných dobrotách natahují lačně děti i  rodiče ruce, 
je s podivem, že to zmlsanému českému lahůdkářství trvalo tak dlouho, začít její chuťovky 
nabízet. Ale co bylo, bylo, už ji máme i u nás! Uzenáři v Hostu, v čele s překladatelkou Evou 
Sládkovou a redaktorkou Pavlou Nejedlou, odvedli skvělý kus práce a nezanedbali ani velice 
specifickou růžovou barvu střívka, bez níž by páreček z dílny „Alemagna“ ztratil kus svého 
charakteru.

Přeji všem mlsounům, aby se jim v roce 2023 vždy dostávalo jen těch nejvybranějších lahů-
dek a aby se špičky jejich prstů bez ustání leskly voňavou mastnotou. ■

EDITORIAL
Adam Borzič

Milé čtenářstvo Tvaru, 

rozhovor čísla poskytla naší kolegyni Simoně Martínkové-Rackové vpravdě renesanční osob-
nost: básnířka, architektka, slammerka, hudebnice a nejnověji i prozaička Anna Beata Háb-
lová. Rád vzpomínám na naše první setkání, kdy mě pozvala do pořadu o poezii a spiritualitě, 
který připravila a moderovala na půdě dominikánského kláštera. Samotný ten fakt pro mě 
nebyl příliš komfortní, neb jsem také odchovaný katolickým prostředím, a současně jsem se 
mu duchovně vzdálil. Když jsem se ocitl v onom nádherném klášterním sále, kde jsme s Vik-
torem Špačkem ten večer četli a vystupovali, zachvělo se ve mně archetypální katolické dítě. Už 
při pohledu na ty vlající bílé hábity, jež paradoxně převzal řád kazatelů od kacířských katarů, 
kteří se snažili své duše vybílit hladem až k průsvitnosti matérie, jsem v duši rudnul. Zkrátka 
jsem se trochu bál, ale Anna Beata vnášela do onoho prostoru tak bezprostřední laskavost 
s nádechem sympatického rebelantství, že jsem pocítil i to krásně katolické ze svých kořenů. 
Jakousi přirozenou přívětivost života. Dovedu si ovšem představit, jak nesnadno se někomu 
s touto kvalitou v konzervativním náboženském světě žije.

Až později jsem zjistil, kolika talenty tato nevšední žena oplývá. Už jen spojení poezie 
a architektury v jednom člověku, dnes vnímané coby nečekané (i když byly časy, kdy se setká-
valy i tyto krásky), zavdává na originální tvůrčí vesmír, hudba a další druhy psaní a perfor-
mování tuto výchozí třeskutost jen posilují. Je skvělé, že Anna Beata svoji mnohostrannost 
reflektuje a vědomě rozvíjí. Toto renesanční bohaté vědomí, které touží objevovat nové světy, 
je mi sympatické a blízké. Ze setkání a fúzí tohoto druhu může vznikat a v jejím díle mnohdy 
i vzniká specifická živost.

Když jsme u živosti, rád bych z druhého čísla ještě doporučil ukázku z Knihy v tisku Žehnám 
veškeré Boží havěti, která je záznamem rozhovorů, jež náš kolega Lukáš Senft vedl s katolic-
kým knězem a biologem Matúšem Kocianem. Z jeho ekologické teologie čiší cosi radostného 
a zdravého. A z blízkého soudku doporučuji všem milovníkům živého světa rubriku Nad kni-
hou, nikoli snad proto, že jsem pod ní tentokrát podepsaný já, ale s ohledem na to, že pojed-
nává o díle, které má potenciál léčit svět a naši vyčerpanou imaginaci. Cítí, tedy je Andrease 
Webera je orfickou biologií a  její autor je básníkem ekologie i biologie. Když jsem svůj text 
o knize psal, soustředil jsem se na její myšlení, ale zde bych rád ještě dodatečně oslavil živelný 
a krásný jazyk a obraznost tohoto vášnivého pozorovatele přírodního života, tohoto osamě-
lého tuláka krásy, tohoto Whitmana mezi přírodovědci – živého Andrease Webera.

Přeji vám živé čtení. ■

NĚKOLIK OTÁZEK DO NOVÉHO ROKU

Proč je pro nás údajně lepší, že nemáme euro? 
… když všude kolem, kde vidíme, že euro mají, vidíme také, že to tam není o nic horší? 

Připadá mi, jako kdyby se vlekla i  v  tomto ohledu ideologie nastupujícího neoliberalismu, 
podle níž je nejlépe všechno vlastnit. Vlastní byt (i když celý na dluh) vlastní firma (i když je to 
švarcsystém), vlastní měna. Tak budeme svými pány – sice zatížení hypotékou, sice bez nároku 
na dovolenou, sice v nevýhodném kurzu. Na cestách musíme stále počítat, při převodu peněz 
nám banky strhávají nehorázný převodní poplatek, jízda po stejné trase v korunách a v eurech 
představuje trojnásobný rozdíl, dokonce Česká národní banka hlásí ztrátu. Pro jaké sektory 
společnosti je tedy lepší mít vlastní měnu? Jakou důstojnost, sílu a váhu to dává občanu naší 
vlasti? Vážně nevím. 

Co se to stalo s dostupností lékařské péče za posledních deset let? 
Když jsem v roce 2012 znehybněla vlivem vyhřezlé ploténky, vyšetření na CT bylo k dis-

pozici hned ten den a na magnetickou rezonanci mě objednali za tři dny. Jistě, v Praze. Ale 
i v Praze tohle všechno dnes trvá několikanásobně déle: Na oční vyšetření se čeká tři měsíce, 
na kožní čtyři (dermatologická oddělení jsou stále spojená s venerologickými, takže se nám 
kapavka a syfilis můžou docela pěkně v těch objednacích dobách šířit).

Nevím o roce, kdy by lékařské fakulty vypisovaly dodatečné přijímací zkoušky, protože mají 
ještě volnou kapacitu – spíš je pořád ještě náročné se na medicínu vůbec dostat. Kde tedy jsou 
ti vystudovaní pediatři a praktikové? Máme k tomu, kde všichni jsou, nějaká data? A protože 
nejspíš máme, co nám brání na jejich základě provést nějaká opatření? Ministr Válek v rozho-
voru pro Právo 31. prosince říká, že ministerstvo zdravotnictví vypíše pro stávající ordinující 
praktické lékaře dotaci na zaškolení dosud neatestovaného absolventa. To ale neřeší situaci 
tam, kde prostě lékař vůbec není, resp. kde má přeplněnou kapacitu a víc už nemůže. Ministr 
Válek v témže rozhovoru říká, že nechce být jako komunisti a zavádět umístěnky. Ale stalo by 
se tolik? Šestileté studium medicíny stát něco stojí, neměl by tedy mít nárok dostat alespoň 
část zpátky v podobě dočasného působení lékařů tam, kde je jich potřeba? Být členem Lékařů 
bez hranic je sexy hrdinství, zatímco být lékařem v pohraničí by byl komunistický přežitek?
 
Proč nejsme schopni jako společnost pohnout s problematikou bydlení?

Ještě před deseti lety nešlo úplně snadno prodat ani byt na nepříliš atraktivní pražské adrese. 
A pak se něco stalo – najednou zmizely inzeráty realitních kanceláří z vývěsek i z internetu 

a byty začaly být nedostupné. Omílané tvrzení, že se málo staví, je přitom lehko vyvratitelné 
při pouhé nedělní vycházce (a navíc se to už přestalo říkat, protože developeři těžko prodávají 
i to, co už postavili). Když už jsme ve výrocích ministrů u toho, jak bylo za komunismu, při-
pomeňme si, že jedním z dědictví této doby bylo i všelijaké kupčení s byty v atraktivních měs-
tech, a lákání obyvatel do periferních regionů naopak bytovou nabídkou. A dnes? Jmenování 
ministra životního prostředí komplikuje jeho vyšetřování v záležitosti kšeftování s městskými 
byty v Brně. A města už vytvářejí nabídku bydlení pro profese, jež potřebují získat. Jak zní 
otázka? Třeba jestli je dlouhodobý dluh na hypotéce, který člověka připoutá na jedno místo, 
méně tíživý závazek než několik odpracovaných let v odlehlém regionu s nabídkou nájemního 
bytu? Vážně nevím.

Proč a kdo si přeje ve vysokých funkcích starce?
Jsme to my, senioři, protože si myslíme, že u sobě věkem rovného najdeme zastání? Že starý 

člověk dodá úřadu důstojnosti? Můžeme to ale také otočit: Když v seniorském věku znám 
své schopnosti i omezení, opravdu věřím, že moje problémy dobře vyřeší člověk s podobně 
ubývajícími silami? Je pro mě opravdu dobré, že mi konzervuje mé předsudky a neznalost 
moderního světa? Stáří potřebuje, aby se někdo, jehož hlas je slyšet, ujal jeho práv, aby je 
provedl úskalími zběsile pádícího moderního světa pokud možno s  respektem a  ohledem 
na skutečnou kvalitu života. Může ale takovým člověkem být nedůtklivý výhodář, vzešlý ze 
světa včerejška, nebo někdo, kdo si myslí, že je mu život něco dlužen, a potřebuje si to ještě 
vyinkasovat? 

Nakonec jedna zásadní otázka po pozici kultury ve státě,
který je už 30 let homogenním celkem jednoho etnika a jazyka. Počátkem prosince vládní 

koalice zamítla návrh opozice na zvýšení rozhlasových poplatků, které se zvyšovaly naposledy 
před 17 lety a od té doby představují 45 korun měsíčně. Promítneme-li si to na pozadí inflace, 
vyvstane otázka, co můžeme za takových okolností od rozhlasu veřejné služby chtít? A tak pře-
stal vycházet Týdeník Rozhlas a nikde už se v tištěné podobě člověk program rozhlasu nedočte. 
Ani výběrově. V průzkumu důvěryhodnosti médií přitom veřejnoprávní rozhlas pravidelně 
vítězí. 

Pro spravedlnost: Ani kulturní stanice ČT Art není v televizních přílohách deníkových 
magazínů uváděna rovnoprávně mezi ostatními stanicemi České televize, ale až na další straně 
televizního programu, mikroskopickým písmem a bez anotací. Považujeme vůbec umělecké 
a publicistické formy v médiích za součást kultury? Pane ministře? ■

GLOSÁŘ ALENY ZEMANČÍKOVÉ

inzerce


