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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• V sobotu v podvečer 
jsem měl možnost 
seznámit se 
s básníkem. 

• Ne každý, kdo píše 
básně, může být 
nazýván básníkem.  

• Když magnetismus 
čaruje, je jedno, na 
jakém jsi pólu. 

• Začal sem tkát v 10 
hodin a bylo hezké 
počasí.  

neznámého básníka Oty Ševčíka. A nejen 
poslouchat jeho verše, ale poslouchat jeho verše 
ve spojení s jeho hlasem a jeho pojetím 
přednesu. Někdy se tomu říká autorské čtení. Já 
bych však raději pro popisovanou událost zvolil 
označení „básníkovo vyjádření “. 

Ne každý, kdo píše básně, může být nazýván 
básníkem. V případě Oty Ševčíka však mohu 
takové pojmenování použít. Poslouchání, čtení a 
vnímání básní je vždy záležitost nadmíru 
subjektivní. Já osobně dávám přednost čtení 

poezie a to většinou sám a nikým nerušen a tak 
jsem se dosud žádného autorského čtení 
nezúčastnil. Všechno je jednou poprvé. 

V  sobotu v podvečer jsem měl 
m o ž n o s t  s e z n á m i t  s e 

s básníkem. Slovo seznámit zde zní asi příliš 
důvěrně, ale já mám na mysli jeho mluvnický 
význam poznat neboli obeznámit se, nikoli stát 
se známým. Jméno Ota Ševčík jsem dosud znal 
pouze z historie, jako kluk nucený chodit do 
hodin houslí jsem etudy Otakara Ševčíka 
nesnášel, byly k zahrání obtížné a podle mého 

tehdejšího názoru postrádaly byť jen náznak 
melodie. Nyní jsem měl možnost v kavárně 
Ennea poslouchat verše pro mne dosud 

OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32, 

BÝVALÁ MŠ. 

Mariánská pouť  v Branné 14. 8. 2011 
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Bez křídel 
 

Ten blázen v nás 
Věří 

Že svět se dá natřít 
Duhovou barvou 

 
Věří 

Že se naučí 
Létat 

Bez křídel 
 

Jenže jednou 
Zjistí 

Že duha přichází 
Pouze po dešti 

 
A že křídla 

Mají jen 
Andělé 

 
Jednou zjistí 

Že vlastně nejsou 
Blázni 

 
Jen mají moc 

Vrásek na čele 
a jizev 
v srdci 

 
Pavlína Brašíková 

Dekadence 8.25 
Všechno rozervaný 

Všechno rozesraný 

Čekám na dary 

Vylhaný a nevylhaný 

Nepomůžu, 
neuchopím 

Minuty svý 
neutopím 

Čekám na dary 

Někdy i na čáry 

Slunce venku prudí 

I krása někdy nudí 

Pro Zahradní noviny 
Ota Ševčík 

V kavárně Ennea je komorní prostředí, diváků posluchačů přišlo tolik, že jediná místnost není 
k prasknutí plná. Každý mohl z pohodlí sledovat a poslouchat. Majitelka kavárny přečetla 
krátké resumé autorova komplikovaného života. A představení začalo. Z připravených 
reproduktorů se ozvala hudba. Pink Floyd a jejich High Hopes. Básník v bundě přichází a 
zaujímá postoj ve tvaru kříže, tedy zády k divákům s roztaženými pažemi. V jedné ruce drží 
sešit se svými básněmi a ta se mu třepe více než druhá prázdná. Mírná tréma je patrná. David 
Gilmour se dostává k nostalgickým vzpomínkám o tom, že tráva byla zelenější a světlo 
světlejší. Hudba umlká, básník shazuje ze sebe bundu a do půl těla odhalený se otočí 
k divákům čelem a začíná přednášet. Po nostalgii již  ani stopa. 

Své básně čte ze sešitu. Charakter přednesu se přesně hodí k typu čtené poezie. Ostatně, básník 
sám musí vědět, jak číst své básně. Poslouchání lyriky vyžaduje maximální soustředění. A 
v tom je maličký zádrhel. Cinkají lžičky, usrkává se káva, jí se zmrzlina. Ale uvolněnost může 
být naopak pro poslech povznášející. Báseň následuje báseň bez přerušení potleskem a jediným 
přerušením je připravená reprodukce. Tentokrát Strawberry Fields Forever nijak neladí 
s jahodovým džusem:  

Ž i v o t  j e  s n a d n ý  s e  z a v ř e n ý m a  o č i m a 
nechápeš nic z toho, co vidíš 

jsou přeložená slova zpívajícího 
Johna Lennona. A je asi patrné, 
proč si básník k přerušení vybral 
právě tuto píseň. Jeho poezie je 
totiž těmto veršům podobná.  
Bohužel zde nemohu citovat 
jedinou jeho báseň. Nemám 
takovou paměť a útržky které se mi 
vryly do paměti mohou znít ve 
skutečnosti jinak. Podle mne jediný 
nedostatek vystoupení spočívá 
právě ve skutečnosti, že jeho básně 
nejsou k dispozici. Nemůžete si 
ověřit, zda jste slyšeli správně, zda 
jste rozuměli správně, zda váš pocit 
je ten, který měl opravdu přijít. 
Důležitější bylo, že přišel. A Led Zeppelin a jejich Stairway to Heaven to uzavřeli. Vlastně ne 
tak docela, protože po závěrečných Plantem vyzpívaných Schodech do nebe si diváci vynutili 
ještě další básně.  

Chtěl bych pořadatelce a samozřejmě básníkovi 
poděkovat za nevšední zážitek, který nám 
připravil.  A pokud je to možné, tímto jej 
zároveň poprosit, aby umožnil zájemcům se 
k jeho slyšeným a již polozapomenutým básním 
někdy zase vrátit. Opravdu stojí za to si je 
přečíst. 

Těším se na další setkání s básníkem. 

Leo Beneš   

A já už mohu jen dodat, že děkuji Otovi za jeho 
odvahu, se kterou vystoupil. Děkuji za to, že 
nám dovolil nahlédnout do jeho duše, že nám 
odhalil kousíček svého nitra. Jeho verše 
vyprávěly o citech, prožitcích, lásce i bolesti.  
Děkuji za to, že mám možnost Otu Ševčíka  
potkávat  nejen v jeho básních. 

Irena Benešová 

Bitevní obranné koše vznikly podle dobových 

materiálů v naší košíkářské dílně. 

Zlaté dny - historická bitva ve Zlatých Horách 
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Vrba 
 
každá vrba 
má svou 
vrbu 
 
lísky 
jenž se  
potřebují 
vyplakat 
 
smít špínu 
smutek 
bolest 
 
vrbu 
jenž ví 
že nepoví 
 
všechna tajemství 
v kořenech 
trpělivých 
 
každý ji potřebuje 
přesto je 
tento strom 
velmi vzácný 
 
kořeny  
jenž 
postrádají hloubku 
nám mohou 
ublížit 
 
nezáleží  
na stáří 
nezáleží 
kolik má listů 
 
jen 
aby uměla poslouchat 
naslouchat 
poradit 
 
každá vrba 
potřebuje 
svoji 
vrbu 
 
slaný déšť 
v zeleném 
objetí  
 P.B. 

Hvězda 
 

na chvíli 
napořád 

cítit 
že nejsi sám 

 
možná kýč 

možná pohlazení 
ruka co objímá 

ruka co tiší 
bolest tvou 

 
znáš ty oči 

co tě nezklamou 
znáš tu píseň 
co tě uspává 

 
daleká hvězda 
co září tmou 
však stále jsi 

pod její 
ochranou 

 
jen tobě 
ona září 

 
možná kýč 

možná pohlazení 
možná nám 
jen anděl 

půjčil křídla 
 

tak konec slzí 
konec trápení 

nač zahánět úsměv 
to naše vzácné 

koření 
 

tak konec slzí 
konec trápení 

andělská objetí 
zářivých hvězd 

 
které pro tebe 
budou navždy 

svítit  
P.B. 

K aždý magnet 
Má svůj protipól 

Plus a mínus 
Jenž se neustále 
Přou 
A občas 
I přitahují 
  

K aždý magnet 
Má svůj protipól 

A magnetismus 
Svoje lidství 
  

K dyž magnetismus  
Čaruje 

Pak vybledne i černá 
Magie 
Občas jsou i kouzla 
Krátká 
  

K dyž magnetismus  
Čaruje 

Pak i zemská přitažlivost 
Stávkuje 
Nic nepomůžou 
Zadní vrátka 
 

K dyž magnetismus  
Čaruje 
Plus a mínus 
Tancuje 
Životní ploužák 
  

K dyž magnetismus  
Čaruje 
Je jedno 
Na jakém jsi 
Pólu 
  

Je 
 jedno 

Jestli černý 
Nebo bílý 
  
Pak ruku v ruce 
Jdete spolu 
Vítr s uragánem 
Se políbili 
  

K dyž magnetismus  
Čaruje 
Když láska 
Lásku 
Miluje 
  

K dyž jdou  
kroky 
Společnou cestou 
  

Pa k zapomeňte 
Na svá trápení 
Pak zapomeňte 
Na své spory 
  

N ač věčně 
Se přít 
  
Využijte 
Kladných pólů 
A buďte 
Na chvíli spolu 
  

Be z zbytečných 
Válek 
Bez rozepří 
  

K aždý magnet 
Má svůj protipól 
Plus a mínus 
Jenž se neustále 
Přou 
A občas 
I přitahují 
  

K aždý magnet 
Má svůj protipól 
A magnetismus 
Svoje lidství 

  
Pavlína Brašíková 

K 



Adresa 
Dětřichov 32, Jeseník 79001 
 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 
eshop.zahrada2000.cz 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 
 nadeje@zahrada2000.cz 

Ahoj Zahradníci! 

Zahrada 2000 o.s. 
Svépomocná skupina 
Naděje HOPE 

 
Nahý rám 

 
Oloupeni od zbytečností 

nahý rám 
tichých ctností 

 
Nahý rám 

jenž se dneska 
nenosí 

 
V kožichu 

pýcha 
mrtvých laní 

 
A svědomí 

které se zapomnělo 
bát 

 
Od pravěku 
k počítačům 

dnes zabíjí se 
leda nuda 

 
Soudržnost 
která nedrží 

ve světě 
pravdivých lží 

 
Ve světě 

převrácených 
zákonů 

 
Chtěla bych 
vrátit čas 

až k dinosaurům 
 

Chtěla bych 
vrátit čas 

až k bohům 
přírody 

 
Nahý rám 

tichým ctností 
skrytý 

pod vrstvou mekaupu 
 

Nahý rám 
jenž ztratil 

svoji podstatu 
v žití 
P.B. 

Tak jak to vždycky říkám, už to znáte, máme 
tady podzim a s ním přišly i Jesenické dožínky. 
Zahrada 2000 tam byla taky se stánkem a 
prodávalo se a já sem tam byl taky 
s tkalcovským stavem a měl sem tam exhibici 

tkaní. Začal sem tkát v 10 hodin a bylo hezké 
počasí. Začalo prát slunce a bylo 12. Ze mě 
začalo lít jak z konve a mě nezbývalo nic 
jiného než navštívit stánek s burčákem. Vzal 
sem si litr a tkaní mohlo pokračovat. Čekal 
sem na Moniku Pagáčovou a Lenku 

Haizerovou, až přijedou, protože Lence sem 
slíbil, že si může něco koupit. Za chvíli přijely 
a líbilo se jim tam. Já sem šel koupit další litr a 
lidi obdivovali, jak mi to de. Nemyslím to pití, 
ale to tkaní. Pak sem narazil na stánek se 
specialitami z domácí farmy. Měli krásné 
klobásy. Tak sem si koupil. Potom sem dotkal 
skoro všechnu vlnu a bylo 5 hodin. Tak sem 

to zbalil a jel s Milanem domů. Vyhodnocení. 
Dožínky sou krásné, ale drahé, kdo nemá větší 
množství peněz, tak ať šetří, ať si to příští rok 
užije. 

Adam 

„Když zjistíš co chceš, našel jsi 
všechno, co  v životě potřebuješ“ 

Z
em

ě živitelka 2011 Č
eské 

B
u

d
ějo

vice 


