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Zázemí 
Mám tu své zázemí, přechodnou 
stanici, na tom se nic nemění. 
Žiji tady, 
protože tu dám si rady. 
 
Pro mě je zázemí důležité, 
co zůstává skryté? 
Nerozumím dobře tomu, 
jen vím, že ještě nepůjdu domů. 
 
Zázemí nenahradí domov, 
máš-li slzy, tak je vylov. 
Po stráni upaluj, 
ale nikam se nevzdaluj. 
 
Bydlím ve velkém domě, 
moje duše je asi někde na stromě. 
Sleduji ji, 
když tiše spí. 
 
Had 
Jsem jak bájný had, 
který cítí každý „smrad“. 
Vidí to, co jiní nevidí 
slyší to, co jiní neslyší… 
 
Had se plazí jako stín, 
cítí každý tmavý dým. 
Oči má, jimi vidí, 
za zlo se stydí. 
 
O pomoc volá, 
za mnohé může škola. 
Ne však škola života, 
fuj, je taková slota! 
 
Had nehezky zasyčí, 
kocour své drápky vystrčí. 
Zlu já volám běda, 
nestojí ten, co si sedá. 

 
* * * 

 
Radim Tchorz 
 

Láska a cit 
Jak voní tvá hebká kůže, 
když župánek vpíjí kapky horké 
koupele. 

Nápadů plná nůše, 
pohodím tě do čisté postele. 
Lákám tě do své upřímné náruče, 
chci tě milovat. 
Milovat tě všude, 
celé tvé tělo zlíbat. 
 
Holé šlapky přitlač k sobě  
a roztoč všechny vášně. 
Reaguješ promptně, 
vše směřuje k lásce. 
 

 
Ilustr. foto:  Taras Kuščynskyj: Schoulená 

 
Tvé kráse 
Sametová krása pleti, 
oči dvě perly v lasturách ústřic. 
Ve vlasech třpytu slunce smetí, 
ve rtech namalovaná rybka plujíc. 
 
Snem zapletena hlava, 
popálené srdce láskou. 
Prožitky jsou žádná sláva, 
iluze jen sprostě lžou. 
 
Řasy hraničí drahokamy očí, 
knoflík podobný tvému nosu. 
Ta krása všechny ničí, 
tvou milou tvářičku. 
 
 

 

 
Autor básní Radim Tchorz je zcela imo-
bilní a léčí se již 16. rokem s progresivní 
těžkou formou multiple sclerosis. 

Film zachycuje průběh unikátní expe-
dice pacientů nemocných roztroušenou 
sklerózou na nejvyšší horu Afriky Kili-
mandžáro a svědectví Radky Keršnerové, 
spoluorganizátorky výpravy. Sedmnácti-
členná výprava, v ní pět odvážných žen 
postižených nevyléčitelnou chorobou (z to-
ho jedna na ortopedickém vozíku), se na 
podzim roku 2010 chystá zdolat nejvyšší 
horu v srdci černé Afriky, přitom na vý-
stup mají jen jeden pokus. 

Dokument kameramana a režiséra Han-
ka Bernarda sleduje mimořádnou událost. 
Na pozadí zprvu klidného výstupu, který 
se s přibývající nadmořskou výškou mění 
na výstup plný napětí a emocí, odkrývají 
jednotlivé účastnice svůj život s nevyléči-
telnou nemocí, svůj pohled na svět i sebe 
samé. 

Je obdivuhodné, že se do toho tito lidé 
pustili a že všichni vystoupali tak vysoko. 
I když úplně toho nejvyššího bodu – 
5 895 m – nedosáhl nikdo, je třeba před 
všemi smeknout. Dokument je především 
o síle lidské vůle, odvaze a odhodlanosti. 
Neobyčejným způsobem ukazuje, že jít za 
svými sny má svůj význam a že nevyléči-
telnou nemocí život nekončí. Expedice 
byla dokonce první svého druhu na světě. 

Film získal první místo v kategorii 
„Horolezecký horský film“ a také „Cenu 
diváků České televize”. Ocenění zaslouží 
rovněž hudba Hany Robinson. 
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Unikátní dokument o expedici 
lezkyň s roztroušenou sklerózou 

na Kilimadžáro 




