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Píše pod jménem Alena Melicha
rová. Zná spoustu význačných 
umělců a zajímavé lidi má i  

v pří  buzenstvu. Její verše jsou citlivé,  
a přesto, že je píše dáma v pokroči
lém věku, neztrácejí nic z dívčí obra
zotvornosti a hezky se čtou.

Psát začala už v šestnácti; do 
se  šit  ku, jako každý začátečník. „Na 
gymnáziu jedna mladá profesorka, 
které se líbil můj sloh, básničky 
skoukla a řekla, že se na ně ještě podí
vá. Nešetřila mě. Jen na můj protáhlý 

tileté baronky Ulriky, která žila v Tře  - 
bí vlicích. Odmítla ho tak jemně, že jí 
daroval na památku soupravu gra-
náto vých šperků – a Ulrika se přes 
odmítnutí do konce života neprovdala. 
Tahle knížka má tři překlady a v es-
pe rantu oběhla Evropu i USA. Teď by 
měla vyjít také česko-německy.

Pohádky Aleny Melicharové vy chá-
zely v nákladech nad tisíc kusů; kníž
ky, určené pro prodej na malířových 
výstavách, tak okolo pěti set výtisků. 
Ale poezie, kterou dnes málokdo čte, 
má náklad v rozmezí dvou až tří set 
kusů. „Nevyplácí se, proto se vydává  
i pomocí velkých knihoven – a samo- 
  z řejmě s přispěním sponzorů. Chtěla 
bych tímto poděkovat, bohužel už 
dodatečně, Ing. Janu Kučírkovi z du ch- 

V recepci mosteckého magistrátu si 
lze letos nově vyřídit senior pas. Tato 
speciální karta jejím držitelům zajis
tí různé výhody a slevy ve vybraných 
obchodech či kulturních, sportov
ních, pobytových a jiných zařízeních.

Senior pas je určen všem obča
nům města starším 55 let. Ti mohou 
v úřed ních hodinách recepce, tedy  
v pondělí a ve středu od 8 do 18 

obličej pronesla: „No jó, tak jsem způ
sobila první autorské zklamání, ale to 
je dobře. Teprve teď začnete přemýš
let.“ Od té doby jsem se neodvážila 
přijít s básní na veřejnost. Opravdu 
mě donutila přemítat, jestli jsem na
psala báseň, nebo jenom rýmovačku,“ 
vybavuje si s úsměvem své profesní 
začátky Alena Melicharová.

Teprve po své třicítce nabídla 
první sbírku Severočeskému naklada
telství. „Nebyla tehdy vhodná k vy-
dání, ale jiné básně mi už vycházely 

 covského Kovosrealu, který všem mým 
knížkám poezie pomáhal fi nan  čně 
do života. A dík patří i jeho rodině,“ 
poznamenává umělkyně. 

Téměř každý autor má i pár dal-
ších  námětů takzvaně v šuplíku. Paní 
Melicharová tvrdí, že spíše než o ná - 
pady jde o rozdělané věci. První je 
rozepsaná pohádková knížka o tro   chu 
zlobivém skřítkovi, a další nápad je asi 

hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek 
od 8 do 16 hodin, vyplnit přísluš
nou přihlášku. „Senior pas jim pak 
vydáme zdarma nejpozději do šesti 
týdnů,“ vzkazuje mluvčí magistrátu 
Mgr. Alena Sedláčková.

Senior pas umožňuje získat v re - 
gionu zvýhodněné vstupenky třeba 
v přesunutém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě, na zámcích 

časopisecky. Byla to sbírka Domov  
– v roce 1998 byla v původním znění 
vydána jako zájmový náklad pro měs
to Duchcov,“ vysvětluje básnířka. 

Na otázku, kde získává inspiraci, 
jen výmluvně krčí rameny. „Napros
to všude. Něco mi uvízne v paměti 
a obvykle se mi to vybaví v úplně 
ne vhodnou chvíli. Proto nosím ve 
všech kapsách tužku a papírek: báseň 
se musí napsat hned, jinak „uletí“. 
Jednou jsem si napsala básničku v lese  
– a když jsem pak sjela stráň v blátě 
po zádech, šla bunda do pračky i s 
verši.  Ze sežmoleného papírku se 
nedalo nic vyčíst, a už jsem tu báseň 
nikdy tak dobře nenapsala.

Alena Melicharová  připouští, že 
píše v podstatě pro všechny generace. 
„Poezie je samozřejmě to hlavní, ale 
píšu i pohádky a prózu o zajímavých 
lidech,“ podotýká. Několik knížek 
patří akademickému malíři Karlu 
Kupkovi, který byl jejím ilustrátorem 
a životním druhem. „Já jsem si první 
knížky ilustrovala sama, ale jeho nád
herné realistické malby dodaly mým 
dalším knihám půvab,“ doplňuje.

Zatím jí vyšlo deset sbírek poezie, 
tři dětské knížky a tři prózy. „Podle 
mého je nejlepší poema Ulrika,“ míní 
autorka. Je to verši vyprávěný příběh 
poslední lásky německého básníka  
J. W. Goethe. Zamiloval se ve dvaa
sedmdesáti letech do sotva sedmnác

deset „biblí“, tedy malo va ných zápisků 
z cest malíře Kupky. „Procesto val 
kromě Austrálie celý svět – a byla by 
z toho hezká knížka… pokud budu tak 
dlouho živa, abych ji stihla napsat. 
Zatím se trápím s úvodem,“ přiznává.

Trápí ji také současné dění kolem 
knih. „Jsou zbytečně drahé a dotuje 
se cokoliv, co by se dotovat nemuselo. 
Od té doby, co byla zrušena povinná 
četba ve školách, děti prakticky ne
čtou, nepíší dopisy, ale už ani emaily. 
Jen esemeskují. A učitelé češtiny si 
zoufají nad jejich slovní zásobou,“ 
posteskla si spisovatelka. Teď už se 
alespoň „radí“ dětem předčítat, ale 
knihám se podle Aleny Melicharové 
zdaleka nevěnuje taková pozornost, 
jakou si zaslouží.  

(red)

Libochovice, Velké Březno, Krásný 
Dvůr či Duchcov. Kartička dává 
možnost i levnějšího vstupného do 
hvězdárny na Hněvíně, v krámku se 
sýry, vínem a delikatesami, v obcho
du s optikou a podobně. 

Bližší informace na: 
www.seniorpasy.cz v sekci Slevy. 

(red)

Alena Melicharová:  
Báseň se musí napsat 
hned, jinak „uletí“

Slevové senior pasy 
v Mostě

Život je jako čas: když je promarněn, nedá se ničím nahra-
dit. Jeden život byl darován dívce, které zůstalo jméno Sta-
nislava – Alena. Chtěla být malířkou, ale stala se básnířkou, 
spisovatelkou a ženou, milující květiny. 

Spisovatelka a básnířka Alena Melicharová. 

Nakreslila: Alena Melicharová

Alena Melicharová žije v Košťanech u Teplic. Absolvovala 
pedagogickou školu, učila v Jeníkově, Hrobu a Duchcově. 
Zpočátku se věnovala hlavně kreslení a výtvarné činnosti, 
později převládlo psaní. Je známá jako básnířka, ale píše 
i prózu, pohádky a knížky pro děti. První básnické sbírky 
ilustrovala svými kresbami.

2002 –  členkou Severočeského klubu spisovatelů  
v Ústí nad Labem

2004 –  začátek spolupráce s akad. malířem Mgr. Kar
lem Kupkou, který jí ilustroval 8 knížek. Práce autorky 
jsou v antologiích Severočechů Odlesky z řeky poe
zie, Kde se země provinila a Jen krůček od tajemství. 

Účastnila se i severočeských almanachů Pátá koróna  
a Umlklé zvuky strun

2006 –   členkou Obce spisovatelů v Praze

2008  –  zařazena do publikace Kdo je kdo v Obci spisova
telů. V tom roce vyšla i její básnická miniatura Ulrika v ča
sopisecké podobě ve Francii a o rok později v USA

2010 –  první cena na knižním veletrhu v Lysé nad La
bem za básnickou sbírku Řekni to květinou. V publikaci 
Okna a domovní znamení navázala spolupráci s autor
kou keramiky Alenou M. Kartákovou

2015  – účastní se Almanachu českých básníků  
 –  slavnostní křest v létě v Praze

Infobox:

UDÁLOSTI V KRAJI

Nakreslila: Alena Melicharová


