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V Jihlavě vyšla kniha 18 pohádek a bajek, kte-
ré jsou jak v češtině, tak v ukrajinštině. Jejím 
autorem je výtvarník, spisovatel a entomolog, 
pracující v jihlavském Muzeu Vysočiny, Pavel 
Bezděčka. 

„Když začala okupace Ukrajiny, tak hned při té 
vlně ukrajinských uprchlíků, zejména maminek a 
dětí, jsme už někdy kolem 10. března šli zjistit, jak 
můžeme pomoct,“ vysvětluje Bezděčka počátek 
myšlenky vydání knihy. 

Kromě jiného se dozvěděli, že po materiální 
stránce je to v pohodě, ale že maminky s těmi dět-

mi, které nechodily do škol, nemají co dělat. 
„Takže jsme vymysleli a realizujeme návštěvní dny 

pro ukrajinské děti. Máme zde (v muzeu) různé pro-
gramy pro děti ze školek a škol, tak jsme je nabídli 
Ukrajincům. Přeložily se pracovní listy do ukrajinšti-
ny a já jsem pro čtyři muzejní programy napsal krát-
ké pohádky,“ vypráví. 

„Ukrajinské děti neměly s sebou hračky ani knížky 
z domova, tak mě napadlo, přesně 15. března, co tak 
vybrat pohádky a bajky z mých knih a udělat soubor 
a přeložit je?“ 

Hned druhý den začal na internetu vyhledávat 

překladatele. Bylo to však mnohem obtížnější, než 
si představoval. „Po čtrnácti dnech jsem to už vzdá-
val,“ přiznává. Dostal sice spoustu kontaktů, ale 
většinou nikdo ani neodpověděl. 

Obrátil se i na Unii překladatelů a získal další 
kontakty. „Z těch oslovených konkrétních zhruba 20 
lidí mi odpověděli dva, že nemají čas. Ostatní se ani 
neozvali.“ 

Nakonec ho napadlo zeptat se své dcery Bětky, 
která překládá francouzštinu a má na Facebooku 
skupinu překladatelů. 

 (Pokračování na str. 19)

DVOJJAZYČNÁ KNIHA: Autor myšlenky na vydání knihy pohádek a bajek i ilustrací Pavel Bezděčka. V současnosti je v 
jihlavském muzeu k vidění velká výstava k Bezděčkově životnímu jubileu.  Foto: Petr Klukan

Pohádky i v ukrajinštině za 65 dní

Měsíční glosování
� Na Masarykově náměstí už 

máme nové stromy - jerlíny japon-
ské. Ač se strom nazývá japonský, 
pochází prý z Číny. Nač takovou exo-
tickou dřevinu u nás? Protože vydrží 
strašně moc. Znečištěné prostředí, 
zasolenou půdu i sucho - co víc si 
přát? Jen aby to vedení města neod-
radilo od úklidu špinavého náměstí.  

� Zastupitelé odsouhlasili pení-
ze na koncertní křídlo (rozuměj kla-
vír) pro „lidušku“. Společnou řeč 
našli koaliční i opoziční zastupitelé a 
nepadl jediný nesouhlasný diskusní 
hlas: klavír je přece pro děti. Jediný, 
kdo se zdržel hlasování, byl zastu-
pitel a hejtman Vítězslav Schrek 
(ODS). Proč asi? Myslel si snad, že 
se má v této době hlavně šetřit? I 
kdyby to bylo na dětech? 

� Rýsují se nám kandidáti do 
Senátu. Někteří z nich jsou až 
obskurní. Například exnáměstek 
hejtmana J. Pavlík (dříve ANO, teď 
KSČM), který byl usvědčen ze lhaní 
a odvolán svou vlastní stranou nebo 
J. Mayerová, nyní Nagyová (býva-
lá náměstkyně primátora za ANO), 
která je obžalovaná v kauze Čapí 
hnízdo. Co si ti kandidáti o Senátu 
asi myslí? Že je to práce, v níž morál-
ní kredit není nutný, naopak je pří-
važkem? V tom případě šup s nimi 
do Senátu a Kajínek na Hrad!  -pk-
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