Duchové a dušinky zavedou na magická místa
Přiblížíte, o čem je Vaše
knížka?
Jsou to pohádkové
příběhy o místech, která si
myslím, že stojí za to, aby
se na ně nikdy
nezapomnělo. Kvůli
dnešní zrychlené době
málo lidí chodí do přírody,
někam dál, kam nevedou
turistické cesty. A protože
jsou to kouzelná místečka,
řekla jsem si, že stojí za
to, dát tam nějaký příběh,
nějaké to duchovno.
Bohužel i na těchto
vzdálených místech je někdy nepořádek a třeba se budou děti trochu něčeho bát, tak tam
ten nepořádek nenechají.
O jaká místa jde?
Například bývalá šibenice, je to magické místo. Tím, že to je do kopce, lidé tam moc nejdou.
Cestička tam je, ale je zapadaná listím. Lidé jsou zvyklí chodit do příroďáku, ale na místa
vzdálená třeba kilometr od centra, tam už nejdou. Takových míst je tady víc. Jsou tam
příběhy o Supím rybníčku, o ptáčkovi, který je vytesaný do balvanu vedle cesty nad
Supákem. Lidé si ho nevšimnou, ale co jsem se ptala starousedlíků, je to výtvor přírody.
Proč tam nezasadit nějaký pohádkový příběh? Nebo Kolowratská skála. Člověk ví, jak
vznikla, ale proč z toho neudělat pohádku, že tam něco je? Aby se lidé báli tam něco zlého
udělat, rozkopnout zábradlí, pomalovat sprejem skálu, nechat tam nepořádek. Nebo
studánka na Robiči. Stará se tady o to pár lidí. Není nad to, dát tam pohádkový příběh, aby
hlavně děti měly obavu nepořádek tam nechávat. Ta místa jsem vždycky navštěvovala od té
doby, co tu s dětmi žiju. V knížce jsou popsaná místa z okolí, které lidi víc znají, ale ta strana
nad bývalou osadou Žlutá řeka, spousta lidí ani neví, co to je.
Máte to tady všechno prochozené?
Ano, mám za tu dobu. Je to takové magické.
Místa jsou tedy skutečná, ale příběhy naprosto vymyšlené?
Ano. Vymyslela jsem i jména a přizpůsobila je tomu místu, kde se příběh odehrává.
Například rybníček - žijí v něm kapři, tak duch je Kapras.
Kolik je v knížce příběhů?
Devět a každý se váže k jednomu místu. Vzadu je i mapka, kde jsou počáteční písmenka
jmen duchů, takže rodiče s dětmi díky mapě přímo dojdou k danému místu. A je to
doprovázené i fotopřílohou.

Kolik času uteklo od nápadu k realizaci?
Koncem ledna, začátkem února ve tři ráno jsem
měla sen, že musím napsat knížku o duchách.
Vzbudila jsem manžela, jsem ráda, že tenkrát
nedostal infarkt, a zase jsem šla spát. Od té doby
jsem nad tím přemýšlela. Koncem září jsem ji
měla hotovou i s fotkami.
Kdo Vám maloval obrázky?
Obrázky mi malovala Lucka Radimerská a fotky
dělala Lucka, která si říká Lucka Amulet, věnuje
se cínování a dělá takové magické fotky. Udělala i
obálku, fotila i mě, všechno je to pohádkové.
Je to Vaše první knížka. Je těžké napsat první
knížku?
Když máte v sobě dítě, tak ne. Vždycky jsem moc
ráda četla a zajímá mě okultní svět, bylinky a
všechno s tím spojené. Mám ráda pohádky a svět
mezi nebem a zemí. Nebylo to pro mě těžké.
Narazila jste přece jenom na nějaký problém?
Spíš to byla stránka technická. Za kým zajít, aby to bylo správné, poradit se, co se musí
dělat, když chci napsat knížku.
Kdo vám poradil?
Manželova švagrová. Je to bývalá knihovnice, dělá v infocentru a přijde do styku s lidmi,
kteří nabízejí své knížky, měla kontakty na vydavatele a nasměrovala mě. Manžel mi také
moc pomohl, protože je dobrý češtinář, já jsem spíš hodně emotivní, usměrňoval mě třeba i
ve výběru slov, která se do knížky hodí.
Těch míst, jak jste řekla, je tu hodně. Plánujete pokračování?
Mám ho už v hlavě. Mám už i příběhy podložené fotkami, které si sama v lese dělám. Už se
to rýsuje. A mám rozepsanou dokonce ještě další knížku, protože mám odjakživa moc ráda
zvířátka. Bude o tom, jak se mají lidi správně chovat, aby ve svém druhém životě, když jim
bude dán, náhodou neocitli v kůži nějakého zvířátka, kterému ubližovali.
Jak to všechno zvládáte? Jste hodně aktivní…
Dělám spoustu věcí, mám hodně koníčků. Kdysi jsem dělala texty i své dceři Verunce.
Nemám problém složit text k písničce během dvou minut. A když mám vedle postele tužku a
papír a něco mě napadne, tak to hned napíšu nebo namluvím do diktafonu. Mám hodně
bujnou fantazii, ulevuji si tím, že ji dávám na papír.
Vaše knížka je svým způsobem spjata i se zdejšími seniory...
Rozhodla jsem se, že za část výtěžku knížky bych chtěla pořídit seniorům specializované
nákupní tašky se sedátky. Senioři se mnou jezdí na výlety, poslouchám je a vnímám, vím,
co jim vadí, co by potřebovali, na co si stěžují, co je bolí. V Lokti jsou lavičky, ale na podzim,

v zimě se na ně nedá sednout. Mně se teď takhle daří a chtěla bych to mít vyvážené tím, že
také někomu pomohu. Hodně na to věřím. Když lidé pomáhají a daří se jim, bude se jim dařit
ještě víc, a musejí tím víc i pomáhat. Říkám si, že je to takhle v pořádku.
Kde je knížka k sehnání?
V internetovém obchodě na mých webových stránkách Cestovní agentury Tajemství, v
prodeji v knihovně, v obou mateřských školách a na hradě v budoucím infocentru u schodů.
A ještě bych něco doplnila. Knížka má v sobě tajemné body a budu ráda, když je lidé objeví.
Naťuknete?
V obsahu jsem nechala schválně písmenka větší, aby je lidi přečetli třeba seshora dolů,
nebo na fotce, když se podíváte ze správného úhlu. V pohádce o potůčku a duchu Supinovi
- je to Supí potůček - ve stínu je vyfocená hlava psa, je to náš pes.
Jak vás to napadlo?
Napadlo, mě občas takhle napadnou zvláštní věci. Chlapeček tam dělá nepořádek a
prochází se, když se zrovna otevírají poklady a jeskyně, on tam vyhazuje papírky, projde tím
tunelem a už nikdy nevyjde. Občas když vylézají hadi, štíři, tak je z podchodu slyšet
chlapecký nářek a vytí psa.

