Abraxas

Jménem tímto označovali na počátku našeho letopočtu v Egyptě nejvyšší bytost, reprezentující Dobro i Zlo v
jedné entitě; tak velikášským posláním není toto opukarium vybaveno, nicméně i ono v sobě může mít a má
různě překříženy dobré i špatné možnosti a vlastnosti, se kterými se musí vypořádat a zvládnout je každý sám a
každý po svém, a to nejlépe tak, aby se v jeho světě toto opukarium živilo nevlídnou temnotou a proměňovalo
ji ve vějíř zářivě pestrých květin ☺

Adámek

Ještě dětsky zní toto jméno, ač opukarium, které je nosí, vyhlíží věkovitě a rozhodně víc než dospěle; jenže
toto opukarium, jakkoli je staré a možná i zchátralé a oprýskané a všemožné jinak časem poznamenané,
zůstane už navždy tou malou a milou osůbkou, kterou dospělí lidé bývají předtím, než se stanou dospělými,
velkými a protivnými lidmi; navždy a napořád bude s vámi hravé a rozpustilé, a záleží pouze na vás, jestli a jak
si je každý rok proměníte – aby vám ta jeho dětinskost příliš nezevšedněla ☺

Admirál

Jak jste si jistě všimli, připomíná toto opukarium loď, velké námořní plavidlo, se kterým byste sice možná šli
ke dnu hned u břehu, ovšem tento drobný detail nemůže rozbít impozantní dojem, umocněný názvem, jehož se
tomuto opakuriu příhodně dostalo a který pochází z původně arabského amir-al-bahr, tedy „velitel na moři“;
neboť proč by velitel na moři nemohl být neplavec, to za prvé, a za druhé – tento velitel na moři si ve
skutečnosti nepřeje nic jiného než zkrášlit vám vaši suchozemskou zahrádku či terasu ☺

Adolescent

Jestli vám to jméno přijde nedospělé, neúplné a nehotové, tak sice máte dobrý jazykový cit, ale jinak jste vedle
jak ta jedle, protože puberťák je hotový člověk, má všechno tam, kde to má mít, a nikdy už ničeho nebude mít
víc, ani to nebude mít lepší, jen se mu budou obrušovat hrany, jak si jej okolní prostředí zvolna přizpůsobí
svým potřebám, tak, aby zapadl a nevyčníval – ale vy můžete toto opukarium nechat, aby vyčnívalo už
napořád, i tehdy, až rozkvete tím, čím je naplníte, a stane se dospělým ☺

Aladár

Jen takový malý pozdrav do Maďarska, kde tímto jménem – prý – volají na chlapce, kterému bychom my u nás
říkali Ládínek, jak se také jmenoval hlavní hrdina maďarského animovaného seriálu o bláznivých výletech
rodiny Smolíkovy; toto opukarium vám nepřinese smůlu, ani s ním neprožijete taková dobrodružství, ale může
vás nasměrovat do jiných – virtuálních – světů, odkud se vždy rádi vrátíte zpět ke svým květinám, které na vás
budou čekat v objetí tohoto – skutečného – opukaria ☺

Alegorie

Jsou skryté významy a podoby, které bývají odhalovány prostřednictvím jiných, zjevných děl či objektů, jako
je toto opukarium, jež má – mimo jiné – za úkol vám naznačit existenci neviditelných tajemství, ale především
má za úkol do sebe přijmout sazenice a rostliny, kterými je obdarujete, a poskytnout jim dostatek prostoru a
příhodné podmínky k rozvoji – což se dá chápat jako jinotaj, alegorie pro tajemná místa s předurčením k
rozvoji lidského života ☺

Alhambra

Jižní Španělsko, středověký komplex paláců a pevností maurských panovníků města Granady, nazvaný Rudý
hrad, tak právě ten se stal vzorem tomuto opukariu, pravda citelně skromnějšímu, ale tím také dostupnějšímu a
příhodnějšímu; krále ani jiného velmože v něm sice asi neubytujete, příliš velkolepé nádhery v něm rovněž
neobjevít, ovšem coby drobná část za celek, jako malý vzorek, ukázka nebo úlomek čehosi monumentálního
jistě může dobře posloužit ☺

Alias

Jinak zvané už toto opukarium není, má tohle a jen tohle jméno, které sice má uvozovat přezdívku, jenže v tom
právě tkví jádro pudla, že totiž toto opukarium vypadá, jako by mělo samo sobě dělat dvojníka; což je ovšem
pouhá iluze, dojem, pocházející z jeho připravenosti být tím, čím ho chcete mít, aby, pokud se tak rozhodnete,
ladilo třeba s trsem pampelišek, a nebo, když budete chtít, stalo se krásným doplňkem například orchidejím;
toto opukarium totiž bude takové, jakým ho uděláte, a říkat mu můžete, jak budete chtít – klidně třeba tak, jak
se jmenuje ☺

Amor

Ještě dobře, že opukarium s tímto jménem nemá křídla, i když by je, podle některých pramenů, rozhodně mít
mělo, a také by mělo vystřelovat kouzelné šípy, což ale také není moc pravděpodobné; jedině snad by na vás
mohlo vrhat kouzelné kameny; ale ne, nic takového vám nebude provádět, jelikož toto opukarium je poslem
lásky tichým, nehybným a mlčenlivým, a kdykoli se na ně podíváte, bude vám „jen“ připomínat, že na světě
nejste sami pro sebe – a že ten fakt je pevný jako kámen ☺

Amorek

Jiskřivým smíchem – tak si to alespoň představuji – se ohlašuje ona malá, ovšem nesmírně mocná postavička;
jiskřivě zvonivým smíchem se už z dáli hlásí a s tím smíchem do vás cosi příjemného vstoupí; ano, tak nějak
by to mohlo být, kdyby se kameny dovedly smát a kdyby jim na nás záleželo; bohudík se smát nedovedou a
naše pocity jsou jim úplně lhostejné, takže tento posel lásky na vás nebude působit svým smíchem, ze kterého
byste mohli brzy zešílet – a jak na vás působit bude, na to už musíte přijít sami ☺

Amulet

Jednoznačně musí být v páru s Talismanem, který přitahuje dobré vlivy, zatímco toto opukarium chrání před
vlivy zlými; takže už vůbec nemusíte váhat, zda je lepší být obdarováváni radostí, nebo být chráněni před
neštěstím, neboť, po pravdě, to je velmi složitá filosofická otázka, která má nejspíš jediné správné řešení – že
nejlepší je obojí a teprve společnost těchto dvou květinových truhlíků vám domů přinese ráj na zemi a dvojitou
dávku kamenné krásy k tomu ☺

Anarchista

Jistě jste už sami na první pohled poznali nespoutaně živelnou povahu tohoto opukaria, kterému to rozhodně,
ale opravdu nebude slušet v žádném bezvadně zastřiženém a vyrovnaném parku, kde by až příliš rušilo a
vyčnívalo svou neskrývanou přirozeností; máte-li ovšem cit a odvahu, a nejsou-li vaše prostory narýsované
opravdu podle pravítka, neváhejte a zkuste to, neboť trocha spořádaného chaosu nemůže nikdy a nikde uškodit
☺

Anděl

Jako původní nositelé tohoto pojmenování má i toto opukarium být prostředníkem, poslem mezi lidmi a…
jinými lidmi; ano, zde je možno cítit drobnou odlišnost; a možná by také bylo dobře zdůraznit, že je poslem
pouze a výhradně dobrých zpráv a nic nepříjemného se od něj nedozvíte, ani kdyby vám to někdo chtěl jeho
prostřednictvím mermomocí vyřídit, tak ne, v tom případě se nic nedozvíte; a v jiné situaci, kdy by pro vás
žádná příjemná novinka nebyla k dispozici, bude se toto opukarium tvářit, jako by jich pro vás mělo ukrytých
celý balík ☺

Aquarius

Jen a pouze ten, kdo se sám dokáže rozeznat v charakteristice planetárních znamení, může v takovém popisu
rozeznat i podobu tohoto opukaria, jež sluje po našem Vodnář a je na něm už na první pohled znát, že se mu
příčí jít s proudem a být jako ostatní, spořádané a bezchybně obyčejné; ano, jistě je takové nepřijme každý, ani
se nemusí všem líbit jeho originální tvary a uspořádání, ovšem setká-li se u vás jeho svobodná originalita s
pochopením, bude vám tím nejlepším přítelem – alespoň mezi kameny určitě ☺

Arabela

Jedna z mála pohádkových postav, kterou si zapamatuje každý, kdo se s ní v dětství na obrazovce setkal; toto
opukarium pak má být a je podobně krásné a hodné, jako měla být a byla ona; příjemné na pohled a rozhodně i
na dotek, pokud tedy netrpíte naivní představou, že příjemné na dotek mohou být pouze měkká a hebká místa;
toto opukarium vás sice ničím nepřekvapí, ale vždy vás potěší – a pokud jeho cudné tělo lehce zahalíte
květinami, rádo se stane – spolu s Xenií a Vilibaldem – nepřehlédnutelnou ozdobou vašeho dvora ☺

Aramis

Je třetím ze tří mušketýrů, co vlastně byli čtyři, a podobně i toto opukarium vzniklo jako třetí ze čtveřice, která
k sobě neodmyslitelně patří, jakkoli má každé z nich zcela jiné založení – když tento třetí kousek je například
vyšší a užší než ostatní, takový jakoby parádnější a více zdobný, zjevně propracovanější a ve všech směrech a
ze všech úhlů nápadnější, a především nenáročný, co se týče krásy květin, s nimiž přijde do styku, avšak velmi
žádostivý, co se týče jejich množství – prostě zvládne pojmout velké množství vašich květin, které se u něj
přitom budou cítit, jako by všechny byly tou jednou jedinou ☺

Archanděl

Jasné a čisté jako padlý sníh toto opukarium není, ovšem kdo ví, jestli poslové Boží byli jasní a čistí jako padlý
sníh; třeba, možná, jistě není vyloučeno, že mohli být navenek, na pohled tak trochu jako kámen, hrubí a drsní;
a nelze vyloučit ani to, že si mohli být podobní s posly pekel tak, jako si je podobný tento kousek se svým
dvojčetem Kleofášem – a že se ti dva lišili jen obsahem svých myšlenek a činů, jako se tato dvě opukaria mají
rovněž lišit pouze obsahem, jen květenou, jíž je naplníte ☺

Aries

Jedině ten, kdo se sám dokáže rozeznat v charakteristice planetárních znamení, může ve stejném popisu
rozeznat i podobu tohoto opukaria, jež sluje po našem Beran a jakkoli navenek působí velmi silně a odolně, ve
skutečnosti je uvnitř citlivé a zranitelné, ale pokud máte rádi změnu a líbí se vám zkoušet stále něco nového a
jiného, najdete v něm svého příznivce a dobrého společníka, který bude rád zkoušet nová místa a nové květiny,
klidně i několikrát do roka, bez obav a bez váhání, jen pro ten pocit ☺

Árijec

Jen si to nevykládejte nějak nesprávně; toto opukarium je čistokrevná opuka, prostá jakýchkoli cizích příměsí a
vlivů; má správnou barvu a tu nejlepší kresbu; je správně křehké a má přiměřeně hrubo-hladký povrch, jaký je
u kamene tohoto původu žádoucí; je čisté a pyšné na svou čistotu – ale žádný strach, že vám na zahradě bude
vyvolávat nějaké šarvátky; to ani náhodou, protože dekorace jiného vzhledu a původu jsou pod jeho
rozlišovací úroveň; prostě je mezi keři a stromky a plastovými kbelíky ani nerozezná ☺

Athos

Je prvním ze tří mušketýrů, co byli ve skutečnosti čtyři, a podobně toto opukarium vzniklo jako první ze
čtveřice, která k sobě neodmyslitelně patří, jakkoli je každé úplně jiné – když například tento první kousek je
ze všech nejnápadnější a chvílemi možná působí pyšně až drze, a kdybyste ho chtěli odbýt nějakou nehezkou
květinou či postavit kamsi do ústraní, hluboce je urazíte a obrátí se k vám zády, kdykoli se k němu přiblížíte;
ale budete-li k němu přistupovat úměrně jeho kvalitám a kouzlu osobnosti, bude své – tedy vaše – květiny
chránit jako pravý mušketýr ☺

Atlas

Je knížka s mapami, ano, ale také to bývali obři nesoucí na svých ramenou celý náš svět, respektive nebeskou
klenbu, aby se nezřítila dolů a nerozmačkala nás; moderní člověk už takovým bájím většinou nevěří, ovšem
jistota, že nad vaším bezpečím bdí kdosi takový, je příjemná i současníkovi, opírajícímu se raději o racionální a
hmatatelné jistoty; vaše květiny se ale možná rády ponoří do mýtů a do tohoto opukaria, které nad nimi sice
nebeskou klenbu neudrží, ale jejich krásu a vitalitu jistě vyzdvihne ☺

Augenblick

Jen krátká chvilička, jen drobný okamžik mnohdy stačí, aby se vám svět převrátil vzhůru nohama; někdy k
lepšímu a jindy zase k horšímu, to podle momentálního rozložení siločar vašeho žití; tento váš klíčový moment
ale není sám o sobě dobrý ani špatný, ten prostě jen je – a s ním spojené opukarium pak můžete chápat jako
jakýsi trenažér prožívání klíčových životních momentů, na kterém se naučíte sami si zvolit, jak a kam se váš
budoucí život zalomí ☺

Avatar

Jako zástupce přirozeného světa, takzvané přírody, by u vás mělo toto opukarium působit, v dnešním umělém
prostředí plném přesných a čistých tvarů; mělo by mezi ušlechtile zpracovanými objekty být reprezentantem
kouzelné nedokonalosti; asi jako piha krásy nebo rozcuchané vlasy kolem překrásně spokojeného úsměvu, kde
úsměvem je jeho květinový závoj, se kterým mu jistě jeho nesoouměrnost rádi odpustíte ☺

Baba

Jen klid, toto opukarium není vetché ani churavějící, jak by se podle názvu mohlo zdát; jeho pojmenování
toliko naznačuje vztah ke své druhé polovici, opukariu s názvem Panna, které je o něco sličnější na pohled,
ovšem tato první část z páru je pro změnu vyzrálejší a ušlechtilejší, čili se v každém prostoru budou vhodně
doplňovat – a především vy nemusíte ani vteřinu váhat, jaká květina je pro které z nich vhodnější ☺

Bacio

Bakchus

Jasný význam toho slova, které v italštině znamená polibek, může někoho ve spojení s kameny lehce mást, ale
ne, opravdu to jméno znamená projev té nejvřelejší náklonnosti, byť možná poněkud těžkopádně vyjádřený,
ale o to zase jasnější a pevnější. A stabilnější. A hezčí na pohled. A trvanlivější ☺
Jakkoli byl původně bohem úrody a plodnosti, tak dnes, teď, už brzy bude tam u vás opukarium s tímto
jménem vládnout nespoutanému veselí, jak možná sami odhadujete podle jeho rozverných, živelně bujných
tvarů; a doplněno o pestrou kštici hýřivě barevných květů se stane provokatérem, inspirátorem a svůdcem v
jednom těle, takovým, že každý pohled na ně ve vás vyvolá úsměv – a chuť bavit se a tančit a zpívat ☺

Bakšiš

Jen se podívejte na tento úplatek, pozornost, všimné či spropitné, co tu stojí, připraveno potěšit obdarovaného a
připomenout dárce, ideálně tvořící jednu osobu, která se rozhodla spojit příjemné s užitečným a podplatit, nebo
vděčně obdarovat sama sebe; pohleďte na toto opukarium, které vám chce a může být radostí i závazkem,
ozdobou i připomenutím – ale může stejně jako vás potěšit i kohokoli jiného, pokud nechcete přidělávat radost
sami sobě ☺

Balzám

Jedinečný účinek tohoto opukaria na duši vnímavého člověka byl důvodem k tomuto pojmenování; ano,
pohled na ně bude pro vás vždy příjemnou vzpruhou, úlevou a osvěžením, neboť to vše se v něm, kdesi uvnitř
ukrývá a čeká to na příležitost dostat se ven a šířit se okolím do všech stran a ke všem tvorům; dejte mu tedy
šanci a příležitost, naplňte je hlínou a osaďte květinami, aby se vám (všem) mohlo odvděčit svým (téměř)
zázračným působením ☺

Bambr

Jeho skutečné jméno je Gustav a má bezvadnou povahu, což asi jen málokdo ví, jakkoli se povaha, na rozdíl od
jména, dá snáze odhadnout podle vzhledu, který je víc než skvělý, jak jste si už mohli sami ověřit pohledem na
toto opukarium; a ještě lepší je, že nebude s věkem chřadnout a uvadat, ale naopak bude zrát do ještě větší
drsné krásy, již nepotlačíte ani nepřekryjete žádnými květinami – ale proč byste to dělali, když se s květinami
mohou navzájem podpírat ☺

Bambule

Jako by to znělo spíš oble a měkce, než drsně a tvrdě, což by se slušelo na kamenný artefakt; ovšem
připustíme-li, že mezi drsnými a tvrdými kameny se mohou objevit i takové, co působí téměř oble a měkce,
jsme už jen krůček od nadšenému přitakání pro jméno, jehož se tomuto opukariu dostalo právě díky
nezvyklému počtu měkkých hran a oblých tvarů, co se na něm sešly – možná proto, aby vytvořily ještě lepší
kontrast ostrým liniím vašich květin ☺

Baňka

Jeden jediný pohled, možná dva, nebo nejvýš tři vám musí stačit, abyste porozuměli důvodům, pro které toto
opukarium dostalo své jméno; i bez nápovědy, že je míněno v nadsázce a tento květinový truhlík není a nikdy
nebude tak baňatě zaoblený, jak by se slušelo, i bez těchto slov vám jistě došlo, že je rozhodně baňatější než
obvykle kameny bývají; ostře a hranatě, to ano, a také tvrdě a křehce – ale především tak, aby se váš pohled
soustředil právě tam, kde se už brzy rozsvítí vaše květiny ☺

Bard

Jak sami vidíte, není toto opukarium vůbec, ani maličko fádní a obyčejné, ale je naopak výjimečné každým
svým zákrutem a každou prohlubní i vyvýšeninou; je nevšedně zvláštní a přitažlivé na pohled i na dotek; je
svérázné a kdyby mělo hlavu, bylo by jistě i svéhlavé a bylo by si vědomo svých kvalit a odhodlané jimi
bezuzdně plýtvat při každé vhodné i nevhodné příležitosti; leč místo hlavy dostane vějíř vašich květin a s těmi
se z nezkrotně živelného divocha stane divochem poslušně domestikovaným ☺

Bazén

Jakmile se oteplí, začne voda téci proudem a v bazénech to ožije; brouci a silice a jiná vodní havěť se začnou
množit a růst a růst a množit se, tu a tam se mezi nimi pročvachtá i nějaká ta lidská obluda, co tolik nehledí na
hygienu; jakmile se oteplí, začnou v tomto opukariu rejdit brouci a jiná havěť, ale především tam začnou rašit
vaše květiny, jakmile je zasadíte, neboť tohle je nádrž ně – a pro vás, abyste z ní měli radost ☺

Beauty

Je jen málo slov s tak jasným a jednoznačným významem, podobně jako jen málo věcí má tak zřetelný, drsně
zemitý půvab; jen málo věcí má tak předurčenou budoucnost, podobně, jako má jen málo slov tak známý
výklad; nabízí se jen nemnoho možností, jak toto opukarium použít, podobně jako nepotřebujeme příliš
přemýšlet, jak naložíme s tím, co nás okouzlí – a pouze jedno je společné všemu, podobně, jako se všechno
podobá jednomu, že totiž květinou nic nezkazíš ☺

Bedla

Ještě jedlé kdyby bylo, klobouk kdyby mělo a v lese kdyby rostlo, stalo by se toto opukarium téměř bezvadnou
houbou; nic z toho ale neplatí – a ono si přece své jméno zaslouží tím, jaké je, tedy s drobnou nadsázkou,
samozřejmě, ale vysoké je, takové kropenaté a jakoby šupinaté rovněž, zajímavé a přitažlivé na pohled, to
především, a jako houba potřebuje les, tak se ono stane úplným teprve s květinovou kšticí, učísnutou podle
vašeho vkusu ☺

Bejbina

Jakmile se na toto opukarium podíváte, bude vám okamžitě jasné, že své jméno nedostalo jen tak, náhodou,
protože… je to prostě ona, rozpustilá holčina, miloučká a žensky smyslná, přitom ale žádná hračka ani
vyprášená matrace; je svá a nedá s sebou orat; má pevné hranice a zásady, které musíte bezvýhradně
respektovat – a potom pro vás udělá všechno, co budete chtít – pokud po ní budete chtít to, co chce a umí splnit
☺

Bejby

Jistě velikostí je toto opukarium spíš dětské, i vzhledem působí mile a přitažlivě, křehce a rozverně, dokonale a
přitom dosud jaksi nehotově a neúplně, jako by mu k dosažení vrcholu chyběla už jen drobnost, jen malý
posun, jen správná květina, se kterou dospěje a ztratí své mladistvé kouzlo; ale pokud je doplníte věnečkem z
jiných květů, můžete naopak jeho kouzlo prohloubit a ono vám zůstane navždy křehce a rozverně milé ☺

Bella

Jakési polodivoké psisko, přátelící se s jedním přehlíženým chlapcem, bylo předlohou tomuto opukariu, jež má
být také napůl divoké a napůl ušlechtile kultivované, především ale krásné a přitažlivé už na pohled, byť hned
po druhém podívání přijde pochybnost, že ´to není pro mě´; jako onen pes, i toto opukarium se může dlouho
samotářsky potloukat, nepochopené a nevyužité, ovšem jakmile mu kdosi porozumí a vezme je – spolu s jeho
dvojčetem Sebastianem – za své, stanou se těmi nejlepšími společníky ☺

Belle

Jedno z jmen už na první pohled milých, které je nutno ve spojení s kameny vysvětlit a obhájit; toto opukarium
má totiž kromě vlastností společných všem opukariím, jako je hrubost a drsná strnulost a podobně, navíc také
jednu další, ne zcela obvyklou – a tou je milá krásnost, dá-li se cosi takhle česky opsat; a nedá-li se to takhle
česky opsat, nezbývá, než se na ně podívat, protože oči mluví jazykem všeobecně srozumitelným ☺

Ben

Jasná je vazba tohoto jména s adjektivem Big, jak zní jméno jeho dvojčete, bez něhož je toto opukarium jen
poloviční a neúplné, ale s ním se se vám v uších rozezní tlumené vyzvánění, snově neskutečné a přitom
mámivě krásné, asi takové, jak by o sebe zvonily tvrdé kameny; tedy jasná vazba těchto jmen napovídá, že tato
opukaria nemají nízké cíle a nemíří do venkovských zahrádek – což ale vůbec neznamená, že byste je nemohli
svou venkovskou zahrádkou příjemně překvapit ☺

Berla

Jednoduše vás toto opukarium může podpořit a podepřít, pakliže se ocitnete ve stavu, kdy už nečekáte nic
jiného než pád na zem, na dno, kde zůstanete bezvládně ležet a nic a nikdo už vás nebude zajímat; jistě to není
běžné a vám se to rozhodně ještě nestalo, ovšem bylo by předčasné chválit den před večerem a tvrdit, že vám
žádné opory není a nikdy nebude třeba – protože i kdybyste vždy stáli pevně na nohách, může vám toto
opukarium přinést spoustu radosti ☺

Big

Je jednak velké, jak už název napovídá, ale především je toto opukarium parťákem k Benovi, protože ta dvě
slova k sobě patří nejen pokud jde o londýnský zvon, ale i když jde o neobyčejně prosté zkrášlení vaší zahrady;
ano, tento větší kousek bezvadně doplňuje svého drobnějšího parťáka, když oba společně pak skvěle zkrášlí
každé místo, do kterého je umístíte – a když to navíc uděláte citlivě a doplníte je krásnými květinami, možná
vám pokaždé, když je tak spatříte, zazní v uších zvony; nebo aspoň zvonky... štěstí ☺

Bikini

Jižní slunce nad stejnojmenným atolem odjakživa lákalo ke svlékání až do skoronahosti, ukrývající pod
zbytečkem oděvu jen poslední zákoutí, která jsou tím ještě zajímavější a přitažlivější; a podobně i toto
opukarium bude ještě zajímavější a přitažlivější, až je lehce zahalíte pod květinovou přikrývkou – ale opravdu
jen lehce, ať správně vynikne rozdíl oproti jeho dvojčeti pojmenovanému Burkini ☺

Bimbo

Jistě je to on, esenciální slon, dalo by se začít veršem, ale pokračovat už raději ne, aby to neznělo hloupě, že
toto opukarium nemá žádné doupě a přesto je téměř ve všem jako on, ten slon, esenciální slon, co má být za
všechny další, on jako oni a oni jako on, jedno za všechny a klidně třeba na balkon, nebo sem a nebo tam, kam
ho dám, rozechvěle čeká na váš názor a trochu se leká, nepřijde-li spor, je-li pro vás ono ten pravý vzor ☺

Bistro

Jako místo určené k nabytí nových sil a nové chuti do života, tak se má toto opukarium k vašim květinám,
jimiž je zabydlíte; a nejen jim, ale i vám může přinést občerstvení a trochu nové energie, byť ne tak doslova,
tak materiálně, jako ji dopřeje rostlinkám, ale můžete se spolehnout, že vám bude mít vždy co nabídnout, ač to
nebude žádná opulentní hostina, pokaždé vás povzbudí a zaplní vaši mysl čerstvými myšlenkami ☺

Bitch

Jak jako že takhle… to snad… není míněno doslova, ptáte se možná, a ano, samozřejmě, toto opukarium není
žádná zparchantělá potvora, ovšem na druhou stranu si přiznejme, že je připraveno střídat květiny tak často, jak
často vy budete chtít; není vybíravé – a především je schopné a ochotné se jim vždy dokonale přizpůsobit a ať
už v sobě bude mít pampelišku nebo orchidej, jedna jako druhá v ní rozkvete a zkrásní tak, že vám budou až
oči přecházet ☺

Bizon

Již téměř vyhynulý tvor, stále však přetrvávající coby symbol mohutné síly, se stal vzorem pro pojmenování
tohoto opukaria, jemuž kameny na těle hrají podobně robustní symfonii, jakou zaznívají svaly na těle onoho
tura; jeho pevné tělo ale překvapivě není připraveno dusat a hrabat a ničit, nýbrž bude jen stát a pokorně stavět
na odiv a zvýrazňovat a prohlubovat opojně jemnou krásu květin, jimiž je zahalíte ☺

Blaník

Jméno spojené s nadějemi na svobodu a svébytnost, jež ovšem nutno nejdřív tvrdě vybojovat; jméno
legendami opředené, ač jeho objekt je možná jen prostý a všední kopec, podobně jako je toto opukarium
jedním z mnoha a neukrývá v sobě bojovníky ochotné mečem dobít ztracené naděje, ani žádný hmyz nebo
jinou havěť s podobným úkolem; jméno spojené s nadějemi a legendami, které si pro sebe sami vytvoříte,
abyste se jim nahlas zasmáli – ale v duchu jim budete věřit ☺

Blažena

Je to žena a je blažená, tolik úvodem, abychom předešli nejapným žertíkům o teplákách; nikoli a ne a vůbec;
toto opukarium vám jde se svým jménem vstříc a přináší své ženství, jakkoli není ženou, a chce rozdávat
blaženost, jakkoli jsou mu emoce cizí; zní to paradoxně, ale není to nesmysl, jelikož pokud jde o emoce,
rozhodně můžete dávat i ty, které nemáte, a pokud jde o ženství – vyzkoušejte, jak blaženě rozkvete,
obdarujete-li je květinou ☺

Blecha

Jak lehounká a maličká je, a přitom dovede tolik znepříjemnit život, když se dostane, kam se dostat nemá; toto
opukarium ovšem neštípe ani nekouše a své pojmenování dostalo ku pomoci váhavcům, kteří by sice rádi, jen
se nějak stále nemohou rozhodnout a odhodlat; takže pro vás, kdo si pořád nejste jistí a po sté vážíte pro a
proti, pro vás je tu opukarium, které vaše rozhodování lehce přeskočí a najednou se ocitne tam, kam patří, a na
vás zbude už jen spokojeně přikývnout, že ano, že tak jste to chtěli a tak to mělo být ☺

Bludička

Jestliže byste rádi, aby se k vám tohle opukarium zatoulalo, stačí jen vzít je do náručí a odnést tam, kde je
chcete mít, protože tím to nekončí a teprve pak se začnou dít nadpřirozené reje a kejkle, před nimiž se musíte
mít na pozoru; do bažin vás neodloudí, ani do jiného nebezpečí, ovšem ze správného směru by vás klidně svést
mohlo, když se třeba místo cesty za důležitými povinnostmi jednoduše posadíte na lavičku a budete se kochat
pohledem na tu krásu ☺

Blues

Jaký tón vám zazní v uších po spatření této sestavy kamenů, takovým jste člověkem, mohla by znít parafráze
známého výroku; jestliže vám ale při pohledu na toto opukarium zazní cosi jiného než bluesový rytmus, tak…
se podívejte znovu; a pak znovu a klidně ještě jednou, pořád dokola se dívejte, znovu a znovu, dokud vámi
nezačne proudit melodie, kterou zní každá jeho hrana, každý okraj a každé zákoutí – neboť pak teprve mu
budete rozumět a pak teprve je dokážete zkrášlit správnými květinami ☺

Bobeš

Jo, ano, jasně, jistě, měl by už dávno hrát s andělíčky mariáš, když si uvědomíme, kolik vody uplynulo, jenže
tohle je víceméně kamenný artefakt, pro jaké není tam nahoře mezi obláčky místo, takže i kdyby rostl jako z
vody a stárnul jako ďas, pořád a navždy bude stejný a pořád a navždy tu bude s námi, respektive s vámi, pokud
jej vezmete k sobě, aby se u vás něčemu přiučil a aby s vámi zůstal navždy malý ☺

Bolševik

Jestli vás tohle jméno neodradí, tak asi žádné, protože jste schopní oddělit formu od obsahu a předmět od
jména, které s sebou dnes přináší snad jen ty nejhorší asociace z nejděsivějších bájí a mýtů, jaké jsme si k
minulosti vytvořili; přitom ale, proč by – při troše dobré vůle – nemohlo opukarium s takovým jménem být –
zvídavě a přátelsky – nádhernou dekorací vaší vstřícně otevřené zahrady ☺

Bolus

Jedno takovéto opukarium by se hodilo na každou zahradu či zahrádku, do každého zelení porostlého
prostředí, co nemá být jen užitečné, ale také příjemné a krásné; jeden takový přídavek, dávka čehosi
neobvyklého a nečekaného by prospěla jakémukoli místu, aby mu vlila do žil potřebnou ingredienci, se kterou
teprve bude všechno jak má být – krásné, příjemné a užitečné najednou ☺

Bonus

Jako odměna, jakýsi příjemný dárek, tak by u vás mohlo přistát toto opukarium, téměř nečekaně, o to však s
radostnější odezvou; bude tam nové, zprvu navíc, během velmi krátké doby však zjistíte, jak moc tomu
prostoru dřív chybělo; bude tam navíc, ovšem bude prospěšné a přínosné přesně tak, aby se obraz toho místa
povznesl maličko výš, jinam, do jiné dimenze, k novému a lepšímu účinku na vaše smysly ☺

Borek

Jeden mladík toho jména dal svůj obraz coby předlohu k pojmenování tohoto opukaria, jež se, podobně jako
on, jeví být ostrým a drsným, přitom však snadno zranitelným a kdesi hluboko uvnitř pak navíc ještě
překvapivě měkkým a křehkým; zvenčí, na první pohled je to však drsňák a floutek, co k světu vzhlíží jen svou
hrubostí a ostrými hranami; pod určitým vlivem se ale stával kouzelnými člověkem – a tak i vy můžete z
tohoto drsného kameniva vytvořit překrásnou květinovou nádobu ☺

Bouda

Jinotaj skrytý v tomto označení spočívá v názoru, že toto opukarium má pro vaše květiny být přirozeným
příbytkem bez zbytečně vyumělkovaných příkras; drobný rozpor je však možno najít v tom, že chce současně
být i krásné, aby vedle těch květin nepůsobilo jako nějaká prachobyčejná, polorozpadlá… barabizna; ale ne, to
vůbec ne, protože toto opukarium bude vašim květinám rozhodně neobyčejným a téměř dokonalým
boudomovem ☺

Boulevard

Jen jakoby náznakem má toto opukarium být širokou a výstavní třídou, pokud tedy přimhouříte oko a popustíte
uzdu své fantazii, aby se svobodně rozběhla a prozářila vaši mysl fantasticky krásnými nesmysly, ve kterých je
kamennou dlažba plnou výstavních květin, jimiž je sami zkrášlíte, a má tam větší rozměry a zdobnější podobu
a dražší provedení než ve skutečnosti, takže v něm – s přimhouřenýma očima a rozbouřenou fantazií – můžete
vidět širokou a výstavní třídu ☺

Brána

Jedno místo spojující dva různé prostory, obvykle; v tomto případě však jsou spojovány nikoli různé prostory,
nýbrž reality, a tudíž vám toto opukarium umožní projít tam, kde jste už dávno chtěli být a kam byste se přitom
nikdy nedostali; alespoň na chvíli, na pár krátkých okamžiků, během nichž se všechna pouta a nepříjemné
závazky jednoduše rozpustí a vy se uvolníte – a když se pak vrátíte, budou mít všechny ty nepříjemnosti mít
váhu, vzhled a vůni květin v tomto opukariu rostoucích ☺

Bratr

Jeden takový by se hodil každé sestře a ne jen k té, co tu leží mezi ostatními opukarii; aspoň jeden, aby vedle
něj lépe vynikla její něžná krása, zatímco pro něj bude její společnost přínosným kontrastem k jeho drsné síle;
toto opukarium tedy je a vždy bude spíš hrubé a jakoby hromotlucké, a i pokud je doplníte těmi nejjemnějšími
a nejněžnějšími květinami, pořád zůstane takovým – alespoň tedy vedle své Sestry ☺

Brian

Jak napovídá keltský původ toho jména, toto opukarium má být a je vznešené a majestátní, byť tak nějak
středověce, drsně a nevyumělkovaně; v jeho názvu lze dokonce nalézt cosi o vyvolenosti, což je v tomto
případě ovšem přirozenou samozřejmostí, neboť teprve, když si je vyvolíte, stane se tím, čím se má a může stát
– totiž vznešeným a majestátním příbytkem pro vaše oblíbené květiny, jejichž jemná krása bezvadně vynikne
nad jeho drsným povrchem ☺

Broskvička

Jistou nadsázku bylo třeba použít, to je pravda, ale výsledek… stojí za to; opukarium s tímto jménem je sice
bez šťávy, ale šťavnaté; sice bez vůně, ale voňavé; sice bez chuti, ale dráždivě chutné – už na pohled, nebo jen
na pohled... prostě na pohled; takže je nezkoušejte ochutnávat ani z něj nevymačkávejte šťávu, protože se vám
to nepodaří, a ani žádnou vůni z něj nevyčmucháte – tedy dokud v něm nerozkvetou první květiny; ale pak,
potom už z něj nespustíte oči ani nos ☺

Brouk

Ještě nohy kdyby toto opukarium mělo a objevilo se vám kdesi u domu, nejspíš byste se polekali, co se to sem
k nám dostalo z jižních krajů za vetřelce; ale nemějte strach, nohy nemaje, nebude vám toto opukarium běhat
po stěnách ani po záhoncích, jen se usadí na místo, které mu určíte, a bude tam sedět a svým hrubým krunýřem
chránit kořeny rostlin, kterými je vylepšíte, aby bylo ještě krásnější a živější ☺

Brufen

Jako ten prášek, nebo ještě lépe vás toto opukarium uklidní pouze tím, že se na ně budete dívat, tedy až pak,
později, až v něm vyraší nějaké květiny a vy se dokonce budete moci dotknout jejich květů a barva jejich listů
připomene vašemu zraku pradávný, zelený a uklidňující svět; teď, zatím na to ještě nevypadá, ale má v sobě
takový potenciál, který lze snadno naplnit – aby se z něj stal lék pro vaše nervy a vaše srdce, sice návykový, ale
naprosto bez vedlejších účinků :-)

Brutus

Je, ano, toto opukarium je brutálně drsné a hrubé, žádný samet, žádná plyš ani mazlivě hebká jemnost; je
takové, jaké je, ale může být i jiné, když je jiným uděláte; tedy ne, že by se z kamenného tvrďáka proměnilo v
semišového mazlíčka, to ani náhodou, ale jeho vzhled se změnit může, a jeho účinek na vás také, podle toho,
jakými květinami je vylepšíte; samo zůstane brutálně drsné i pak, to ano – jenže pak už samo nebude ☺

Břicháč

Jestli se vám tohle opukarium zdá pro své jméno příliš ostře hranaté, tak přestaňte být puntičkářští a soustřeďte
se na podstatu; přestaňte na všem hledat nedostatky a vratké detaily; zapomeňte na bezvadný a skvěle
uspořádaný svět, o jakém se vám možná zdává, a podívejte se na toto (ostře hranaté) opukarium kouzelnýma
očima a uznejte, že to JE cvalda, valibuk a buřtík – a žádné jiné jméno by mu nesedělo líp ☺

Bublina

Jemné, hladké a lesklé tohle opukarium není, ani tenkou vodní šlupičku nemá, ale místy připomíná zlobící se
dítě, zamračené, mrzuté a zoufale nafouklé; ovšem jen tak jaksi legračně, neboť dobře víte, jak rychle tyhle
zlosti odezní; pravda, u kamenných předmětů to úplně neplatí, ty mají svůj výraz jednou provždy, bez změny k
lepšímu nebo k horšímu – ovšem pokud jej doplníte květinami, budete rázem mít už napořád uchovaný
okamžik kouzelného přechodu od vzteku k překrásně rozkvétajícímu výrazu štěstí ☺

Buchta

Jak se může takhle jmenovat předmět z kamene, taková byla první myšlenka následující tu, která přineslo toto
pojmenování; hned další následující myšlenka ovšem zpochybnila pochybnosti, neboť proč prý by nemohlo
být pečivo tvrdé a zvrásněné jako toto opukarium, když je stačí jen trochu připéct a je to; chuťově by sice
nebylo adeptem na kulinární ocenění, ovšem na pohled, vizuálně by bylo – a je – boží ☺

Bulvár

Jestliže se domníváte, že toto opukarium má své jméno po široké městské ulici lemované stromořadím, jste tak
trochu na správné stopě, ale trochu se i mýlíte, protože takové ulice se stromořadím bývaly především zdrojem
informací a pomluv o druhých pro třetí a čtvrté osoby, zatímco toto opukarium shromažďování a šíření
pokřivených zpráv nepodporuje ani nevyvolává – a pokud by v jeho blízkosti nějaké přece jen vznikly, pohltí
je a uchová jen pro sebe ☺

Buratino

Jen tady máte to štěstí, že si můžete sami vybrat, zda pojmenování tohoto opukaria pochází od oživlé dřevěné
loutky s dlouhým nosem, nebo od ničivého raketometu s dlouhým, dalekonosným nosem; pravda je ovšem
taková, že toto opukarium své jméno dostalo z čistě zvukomalebných důvodů, neboť jeho vzhled je stejně
úhledně drnčivý, jako ono slovo, a umí ve vás vyvolat stejně rozevláté představy, se kterými bude váš život
delší a živější než bez nich ☺

Burkini

Jižní slunce nad zeměmi orientu nepochybně vždy svádělo ke svlékání, jenže má v těch končinách takovou
sílu, že není dobré mu nabízet holé tělo; navíc tam i mužská touha má nějak větší sílu, před kterou není –
nejspíš z bezpečnostních důvodů – možno holé ženské tělo vůbec, ani z části odhalit; na vás ale snad nebude
mít tělo tohoto opukaria tak dramatický účinek, přesto je však ukryjte pod květinovým příkrovem o něco
důkladněji než jiná, aby lépe vynikla důmyslnost toho přístupu ☺

Burzián

Jeden nikdy neví, kam ho časy zavanou, někdy se ovšem dá leccos předvídat z jasných indicií – a v tomto
případě nám už prostý pohled napovídá, že vložíte-li do tohoto opukaria jakoukoli rostlinu, ona poroste a
rozkošatí se a bude-li k tomu mít správnou genetickou výbavu, začne hrát všemi barvami, ale i kdyby to byla
jen obyčejné trávy, v útrobách tohoto neobyčejného květinového truhlíku se začnou množit a brzy se od nich
dočkáte mnoha dividend ve formě vůní a příjemných pocitů ☺

Caesar

Jasný až nejjasnější vládce známého světa a okolí, takový byl svého času pán říše římské; a toto opukarium má
podobnou ambici, jen v poněkud menším měřítku; chtělo by a může se stát středobodem prostoru, který mu
sami vyberete a postoupíte k ovládnutí; chtělo by a může se v tom prostředí stát prvním z prvních a
nejnápadnějším z nápadných, na němž bude stát celkový dojem a účinek toho prostoru, a bude s ním i růst –
pokud je osadíte tím správným květinovým věncem ☺

Cancer

Jen a pouze ten, kdo se sám dokáže rozeznat v charakteristice planetárních znamení, může v takovém popisu
najít i podobu tohoto opukaria, jež sluje po našem Rak, projevuje se tiše až pasivně a kupodivu dobře vycházejí
s agresivními povahami, což v tomto případě znamená, že nejlepší volbou pro ně budou rostliny kvetoucí
výraznými až křiklavými barvami, se špičatými či ostře členitými listy; toužíte-li tedy po souladu umírněného
kamení s bojovnými květy, našli jste v tomto opukariu vynikající základ ☺

Capricorn

Jedině ten, kdo se sám dokáže objevit v charakteristice planetárních znamení, může v takovém popisu rozeznat
i podobu tohoto opukaria, jež sluje po našem Kozoroh a je tedy pod vládou živlu země, soustředí se na
dlouhodobé cíle a pro jejich dosažení umí své touhy v lecčem omezit, což v tomto případě znamená, že si bude
jednak výborně rozumět s půdou, jíž je naplníte, a za druhé bude trpělivě vyčkávat a bez hlesnutí snášet mnohá
příkoří od housenek a brouků a žížal a jiné havěti, dokud se v něm vaše květiny nerozrostou – aby si poté před
vámi s frajersky rozevlátým květinovým účesem vše vynahradilo ☺

Casa

Jak by řekli po svém v Itálii, bude toto opukarium bytem a bezvadným útulkem květinám, jež mu pořídíte a se
kterými je uložíte na místo, kde se budou společně nejlépe vyjímat; bude jim útočištěm i základnou, ve které se
odehraje celý jejich život a která se odrazí na jejich zdraví a vzhledu, jako se svým vlivem prostředí podepíše
vždy a na všem; bude jim slušivým a bezpečným přístavem, ze kterého nikdy nevyplují a jen se na vás odtud
budou vždy vděčně usmívat ☺

Castle

Jak známě zní anglický název pro zdobně honosnou stavbu, jíž se toto opukarium vzdáleně, ale přece jen blíží
svou sice maličko strohou, ale přesto vznešenou krásou, jakou známe i ze současných, méně okázalých
aristokratických staveb; protože ale doma není nikdo prorokem, lépe si onu výlučnost zapamatujete a přijmete
ji ve spojení s anglismem, který už nám dnes zní téměř domácky, což se výborně hodí, neboť právě tak, známě
a domácky – a přitom nezvykle a tajemně – by na vás mělo působit i toto opukarium ☺

Cinderella

Jistě si někdo myslí, že jde o Sněhurku, ovšem je to Popelka, silná a chytrá, to je jasné, protože jiné ženy dnes
ani neexistují, ani náznakem ne, ani drobnou zmínkou z dávno prošlé minulosti, ale ona je navíc i krásná a
hodná a milá a obětavá a skromná… což je ovšem lepší nezdůrazňovat, aby nás čarodějky neobvinily z
čarodějnického vzývání minulých časů, kdy ženy ještě trpěly takovými vlastnostmi – takže už jen rychle
shrnout, že toto opukarium je esencí těch dávno překonaných vlastností ☺

Cindy

Jistě každý může mít jinou představu o nositelích či nositelkách určitého jména; pokud si někdo z dětství
pamatuje Jarmilu jako třídní krásku, těžko se mu to jméno někdy zoškliví, podobně, jako si nejspíš nikdy
nezamilujete jméno Leontýna, když jste ji poznali jako šílenou krávu i bez diagnózy; takže pokud zatím
nemáte se jménem, jehož se dostalo tomuto opukariu, spojenou představu mile plnoštíhlé, roztomile drsné a
kouzelně svérázné osůbky – tak si ji můžete právě s ním vytvořit ☺

Císař

Jestliže vám to pojmenování zní pyšně až nabubřele, vyberte si jiné, skromněji nazvané opukarium; ovšem
pokud vedle sebe snesete figuru, která je pyšná a nestydí se za to; je nafoukaná a nemá s tím problém; cítí se
jako pán světa, respektive jako pán všech květinových truhlíků, a nechce být jiná, tak neváhejte; tohle
opukarium si prostě na něco hraje a dělá to rádo a s gustem, a zahraje to pro vás klidně i na vaší zahradě, když
budete chtít a když budete mít pro jeho velikášství pochopení – a vhodné květiny ☺

Classic

Jemný zvuk vážné hudby, žádné výstřednosti, žádná provokativní extravagance, jen směs harmonických tónů,
v tomto případě samozřejmě vizuálních, taková je tvář tohoto opukaria a takový bude jeho účinek na vaše
smysly; jednou se nad ním zasníte a jindy vás možná rozechvěje, ovšem nikdy vás nerozčílí; pohladí a zklidní,
to ano, možná i uspí, ani to se nedá vyloučit, ale uši ani myšlenky vám na hadry neroztrhá – a pokud je správně
vyladíte vhodnou květinou, bude každé vaše setkání s ním dokonalou symfonií ☺

Clown

Je tak trochu světák a žádný obyčejný šašek ze sousedství; ano, tohle opukarium „to má“ a „umí prodat“, aniž
by muselo skákat a šklebit se a padat a hýkat; nebude dělat nic takového, ale přesto si je zamilujete, neboť
budete-li mít chuť se smát – ono vás pobaví, a pokud bude vaše nálada spíš nostalgická – ono vás povzbudí; a i
když nebudete mít náladu vůbec na nic – ono vám stejně na tvářích vyvolá úsměv ☺

Cocoon

Jakýsi zámotek, z něhož se postupně vyvine cosi jiného a krásnějšího, než byste dokázali třeba jen tušit;
zakuklený je toto opukarium skálopevně a zatím ani nenaznačuje, co vzácného se v něm ukrývá; možná i
proto, že se to tam dostane až s vaším přispěním, až je naplníte životadárnou zeminou, do níž pak vložíte
předzvěst budoucí nádhery, která z tohoto kameny ovinutého příbytku poté vyraší na svět, aby ho pro vás
udělala příjemnějším ☺

Corleone

Je menší město v provincii Palermo v západní části Sicílie, proslulé svou mafií, takže nejspíš tušíte, že ani toto
opukarium nebude žádný jelimánek, ale tvrdá figura, alespoň tedy v tom smyslu, že si nedá nic líbit a každý
kopanec vám vrátí bolestí v nakopnuté hnátě, a také tím, že je schopno vás oklamat, podvést i vystrašit, aby
dostalo ty nejkrásnější květiny v okolí – takže počítejte s tím, že mu vlastně budete jen sloužit ☺

Cowboy

Je mládenec pohybující se kolem krav; s prvním asi nebude problém, neboť mládí je všeobecně přitažlivé,
ovšem druhá část tohoto složeného pojmenování může u městského člověka vyvolávat cosi jako odpor, husí
kůži a svědivou nechuť, jelikož nic od krav přece nemůže být hezké ani voňavé, to ví každý vzdělaný a
aristokraticky zaměřený současník, a bude mu tím pádem nepochopitelné i toto opukarium – dokud nepochopí,
že toliko nepochopený svět nás může okouzlit ☺

Cvrček

Jestliže cvrček cvrká, pak by opukarium mělo… také vydávat nějaký zvuk; jenže opukarium zůstává zticha,
leda by do něj vlezl nějaký cvrček, ale… to bychom se dostali k jakési obdobě důkazu kruhem; snad by tedy
bylo dobře upřesnit, nebo přiznat, že toto opukarium si své jméno vysloužilo tím, že je malé a milé a krásné
jako cvrček, ale nikoli tak cvrkavé ☺

Čepec

Jako symbol zadanosti; jako znak toho, že již není volně k mání bude se toto opukarium jevit u vás, tam, kam
je uložíte; ovšem dokud si je neodnesete, vůbec tohle jeho určení neberte vážně, protože do té doby nebude
zadané a smí si je zamluvit kdokoli, komu se zalíbí a kdo zatouží mít je stále nablízku; toliko je třeba dodat, že
nechce nikam na ulici ani do veřejných prostor, neboť touží někomu patřit a být mu pro radost právě takové,
jakým je udělá ☺

d´Artagnan

Je čtvrtým ze tří mušketýrů, co byli – jak známo – čtyři, a podobně toto opukarium vzniklo jako poslední ze
trojice čtyř mušketýrů, která se teprve s ním stává úplnou; tento poslední kousek je tedy nejmladší, a přestože
již dosti zkušený a otřískaný větrem a nějakými bouřkami, přesto je stále ještě naivní a věří a touží a rád by do
své úschovy dostal tu nejlepší a jedinou pravou... květinu, která s ním rozkvete do nevídané krásy a on bude na
všechny kolem blýskat hranami svých kamenů, aby ukázal, že je jeho a pouze jeho ☺

Dája

Ještě sice neví, kým je a kým bude, ani a kým chce být, ovšem kdyby toto opukarium dovedlo mluvit tak, jako
to umí jeho předloha, vysvětlilo by vám, že ne a ne a nemáte pravdu, ať říkáte co říkáte, protože ano, ano a
ano, všechno jde jasně tou nejlepší cestou, jaká může být; tak mu věřte, jelikož hádky by neměly smysl – a
konec konců, než se toto opukarium usadí v koutě a začne se věnovat jen vašim květinám, proč by si nemohlo
užít trochy té sebevědomé bojovnosti ☺

Delta

Jistě jste poznali název jednoho ze znaků řecké abecedy, psaného „δ“, který se vám tu ve zhmotnělé podobě
nabízí spolu s dalšími kousky, tvořícími společně slovo λουλούδι, čili po našem květina; toto opukarium pak
dodává celé skupině křivolakou neuchopitelnost, s níž teprve bude účinek této malé sbírky úplný; sbírky
moderní provedením a přitom věkovitá na pohled, aby mohla zkrášlit veřejná i soukromá prostranství jak ve
vaší ulici, tak ve starém Řecku – prostě kdekoli, kde si rozum s citem rozumí ☺

Démon

Jestli na vás to jméno působí odpudivě až strašidelně, máte dobrý cit, ale nesprávný pohled, protože toto
opukarium se sice tváří tak trochu démonicky, ve skutečnosti ovšem jde o pouhou přetvářku, o jakési mimikry,
maskující jeho dobrotivost nikoli před vámi, ale pro vás, neboť se jimi toliko snaží zahnat škůdce a vůbec
všechny potenciální nepřátele svých chráněnců – vašich květin ☺

Dezert

Jako zákusek, jako malá dobrůtka, potěšení v závěru perného dne, nebo pro jeho začátek, na posilněnou, k
dodání energie, obsažené ve sladkostech a v kouzelně přitažlivých předmětech, jakým je i toto opukarium;
nenasytí vším, čeho je vám třeba, to jistě ne, ovšem dodá vám něco radosti a hřejivého optimismu, které se
probudí kdesi uvnitř vás a jejich teplo bude vzlínat a prostupovat celým vaším tělem, aby se nakonec zatřpytily
až ve vašich zorničkách ☺

Diana

Jeví-li se vám toto opukarium bojovně, pak vnímáte správně, neboť první jeho jmenovkyně byla bohyní lovu a
jiná dokonce ulovila jednoho z nejmocnějších šlechticů tohoto světa; ale žádný strach, toto opukarium nebude
lovit ani zvěř, ani žádné aristokraty, ono se bude jen bojovně tvářit, a bude se tak tvářit vždy, ať už je vybavíte
rostlinami v barvách střídmých či divokých, neboť hraná bojovnost bezvadně sluší každé křehké květince ☺

Doctor

Jsou i takoví lékaři, co dovedou léčit z odstupu, na dálku, jen svým vlivem, podobně jako má toto opukarium v
sobě moc probouzet v druhých to lepší, to silnější a životaschopnější; nestačí ovšem jen se dívat, ani jen tak
procházet kolem; nestačí jen čekat a brát, ale musíte hledat a musíte nejprve dávat, například svou péči a svůj
zájem, a musíte být soustředění a správně naladění, musíte se otevřít a... a nebo, vlastně nemusíte nic, co k vám
samo nepřijde a co vám před ním samo nedojde ☺

Dorothy

Jediná postava toho jména se vám vryje tak hluboko pod kůži, že se jí nezbavíte; vůbec ne krásná, ale skvěle
ostrá, rázná, pevná – a vtipná; jako toto opukarium, krásné svým velmi specifickým způsobem, ostré a pevné
jako ona ve své roli, a s drobnou nadsázkou také vtipné a rázné, když si například domyslíme květinovou
korunu, jíž se mu dostane a s níž bude kolem sebe rozdávat a vyvolávat spokojené úsměvy ☺

Doutník

Již na první pohled nejspíš vidíte, že toto opukarium svým vzhledem žádné kuřivo nepřipomíná, než snad
jedině tím, že je delší než jiná… takže ANO, uhodili jste myšlenkou přesně a správně na otázku, jelikož toto
opukarium své jméno dostalo právě a jen díky tomu, že je delší než jiná opukaria, a pak také… vám má přinést
podobnou radost, jakou v dobách dávno minulých přinášelo některým lidem dobré pokouření ☺

Dragon

Ještě kdyby mu šlehaly plameny z tlamy, byl by naprosto dokonalý, a kdyby měl tlamu; ale nemá ji a plamenů
se od tohoto opukaria rovněž nedočkáte, čili dojem svému jménu bezvadně padnoucí nejspíš neudělá; ovšem
pokud mu to odpustíte, vyvstane před vámi malá nestvůra, drsná a hrbolatá, která kdyby měla ocas a švihala
jím, začnou vám hrůzou vstávat vlasy na hlavě; ani ocas však nemá – má jen své hrubé tělo, nad kterým se
budou vaše květiny bezvadně vyjímat ☺

Drak

Jen svištění křídel ve větru chybí, jen se vznést do vzduchu a stalo by se toto opukarium pravou příšerou z bájí
a pohádek, takovou, která dští síru a vypouští oblaka kouře, což tedy chybí také, ale co na tom, když s ní má
společný dojem, působení, pocit, který při pohledu na ně budete mít, jen v maličko jemnějším odstínu; je to
zběsilá potvora, pouze ovládnutá a ochočená, aby vám mohla sloužit a aby pro vás vypouštěla oblaka vůní a
šířila krásu vašich květin ☺

Dřevák

Jak dřevo, když tam žádné není, mohl by se někdo zajímat, když by se rovnou neptal, zda tohle opukarium není
náhodou tak trochu truhlík, trouba a nemehlo, jak by jeho jméno mohlo také napovídat; takže pro uklidnění
všech váhavě pochybujících: toto opukarium je z kamene a není žádné vořezávátko, hodící se nejlíp k ničemu,
a své jméno dostalo jako odznak příslušnosti k zašlým dobám, kdy věci ještě byly fortelné a krásné, byť na
pohled možná nedokonalé ☺

Duke

Jasný aristokrat, přinejmenším jako zdejší vévoda, nebo přinejlepším, to není jisté, ale tak i tak je povahy
vznešené a výtečného charakteru, navíc dobře vypadá, prostě vynikající partie, asi jako panensky čistá nevěsta
nebo ženich schopný zajistit budoucí rodinu – takže vidíte, že je řeč o dobách dávno minulých, kdy zlato ještě
bylo v cihlách a nikoli v (prázdných) datových sejfech – ano, toto opukarium se shlédlo v minulosti a předvede
vám, že ty časy měly své kouzlo ☺

Element

Jest několikero základních elementů a z nich se skládá všechen svět kolem nás, kde jsou pak věci drsné i
hebké, vzácné i bezcenné, krásné i ošklivé, voňavé i páchnoucí, žluté i růžové, duté i plné, těžké i lehké,
žádoucí i odpudivé, křehké i pružné – a pak je tu opukarium, které v sobě zahrnuje vždy jednu část z
vyjmenovaných dvojic vlastností – pouze vůně mu chybí, ale tu jistě dodáte vy sami ☺

Eman

Jako jsou někteří lidé ve svém vnímání a chápání poněkud omezení, je toto opukarium poněkud jednodušší v
prostorové členitosti; žádný extrém, nic nesnesitelně fádního, jen se snaží ladit s tváří moderních prostor,
plných geometrie, přímek a čistých ploch; samozřejmě se tam neztratí a možná bude působit poněkud
výjimečně – ale při své jednoduchosti vynikne jen tak, aby nikoho příliš nedráždilo ☺

Emo

Je tak trochu smutné, respektive vyhlíží maličko smutně, ovšem ve skutečnosti, bylo by dobré mínit, ve
skutečnosti je toto opukarium samý špás a legrace; jenže to na něm není poznat, protože vypadá tak nějak
nešťastně, i když ve skutečnosti miluje žerty a smích a vůbec není prolezlé depresemi, jak se může na první
pohled zdát, ono jen zatím neví, co ho čeká, a trochu se bojí, ovšem jen tak dětsky, naivně – a krásně ☺

Emoji

Jedinkrát na ně pohlédnete a navždy už vám toto opukarium zůstane v paměti, napořád si uchováte jeho výraz,
podobu, účinek a sdělení, neboť to je určené pro vás, pro vás všechny, kdo se na ně podíváte a kdo jste schopní
jeho sdělení přijmout a procítit; bude se na vás vesele koukat, občas na vás i zamrká a někdy se zašklebí nebo
zachechtá, to podle situace a nálady – a podle toho, jakými květinami je vybavíte a jak se na ně sami budete
dívat ☺

Emotikon

Jarní nálada z něj přímo čiší, taková mladistvá a nezkažená, neboť toto opukarium vám nese jen ty nejlepší
pocity, jakkoli vzhled může mít proměnlivý a jednou zazáří, jindy bude spíš rozverné a potřetí vyzývavé nebo
spiklenecké, vždy se k vám od něj dostane jen povzbuzení a dobrá nálada; ovšem, popravdě můžete především
vy sami svými květinami nejvíc ovlivnit, kterou z kouzelných podob se na vás bude obracet ☺

Epoque

Jednoduše řečeno, každé historické období má svoji strukturu, svoje obrysy a křivolaké, z odstupu však dobře
zřetelné linie, jimiž se ubírá; a podobně i toto opukarium, které jako pars pro toto samo zastupuje a představuje
celou svou třídu, celé společenství opukových truhlíků, o nichž si uděláte úplnou představu po jediném
pohledu na tohoto jejich zástupce; a díky cizokrajnému zvuku tohoto jména si naše výsostně domácí hornina
od vás také symbolicky vykročí do světa ☺

Eros

Jizev, šrámů a dalších stop po bojích je toto opukarium plné, neboť láska – a tělesná láska obzvlášť – je boj, ve
kterém není správná cesta k vítězství a není jasný nepřítel ani poražený, a není v něm zřejmé ani to, komu víc
vítězství víc prospěje; daný je pouze cíl, tedy dva cíle, z nichž každý je sám o sobě vítězstvím... i prohrou; ale
dosti šedivé teorie, zpátky ke kamenům života, jimiž je toto opukarium pokryto a nad kterými se už brzy vztyčí
a rozevřou vaše dráždivé květiny ☺

Escape

Je-li vám třeba uvolnění, odlehčení, nebo rovnou útěku či úniku ze strastiplného údolí, v jaké se tu a tam
každému promění jeho okolní svět, pak sáhněte po tomto opukariu, které vás sice nikam neodnese ani odnikud
nevysvobodí, ovšem pomůže vám mávnout nad starostmi rukou a zapomenout, vykašlat se na vše nepříjemné a
nepodstatné a najít krásu a radost i tam, kde není – nebo nebyla, dokud jste ji tam nenašli ☺

Esmeralda

Je hravé – a krásné právě a přesně tak, jako zní toto jméno; ano, toto opukarium je krásné jako ostatní, ale
navíc působí na první pohled nespoutaně, rozverně a hravě; panáčkovat, aportovat ani lechtat v podpaží nebo
dloubat do žeber vás nebude, k tomu jsou jiní domácí mazlíčci, ale spokojený úsměv na tváři vám rozhodně
dokáže vykouzlit – už jen tím, že vás nebude snažit rozesmát dloubáním do žeber ☺

Eugen

Je to pro vás – přeloženo volně z řečtiny – dobrý základ, tedy spíš ne pro vás, ale pro vaše květiny, které ani
možná ještě nemáte, ale už vám začínají chybět, sotva jste spatřili toto opukarium, a jakmile si je pořídíte,
nebude už jiné cesty než doplnit, vylepšit a završit tento dobrý základ ještě lepšími živoucími doplňky, zářivě
barevnými a široce rozevlátými, takovými, aby se pohled na ně pro vás stal dobrým základem pro každý nový
den ☺

Eunuch

Jen si nemyslete, že opukarium s takovým jménem musí být nějak podřadné, neúplné či znehodnocené; nemusí
a není, i když mu cosi drobného chybí, cosi naprosto zbytečného pro účely, za kterými si lidé květinové
truhlíky obvykle pořizují, respektive cosi, co by nejspíš jen překáželo a bylo navíc; ano, správně, nemá
ventilek; ale co na tom, že je nenafouknete ani nevypustíte; vaše květiny se v něm budou krásně vyjímat i bez
takových rozptýlení ☺

Exclusive

Ještě o něco výjimečnější než všechna ostatní je toto opukarium, vznešené a možná až nafoukané, od pohledu
jiné a zvláštní, vzácně propracované a skvěle sladěné, vlastně téměř dokonalé, nebýt několika drobných vad a
nedostatků, které jsou však jako piha na líbezné tváři a činí je ještě krásnějším; takže pokud milujete
superlativy a tedy vám předchozí řádky zněly příjemně, tak neváhejte – protože nic lepšího pro své potěšení už
dnes rozhodně nemůžete udělat ☺

Extra

Jistě by se slušelo upřesnit, v čem že je toto opukarium tolik zvláštní; slušelo by se vysvětlit, čím všechny své
soukmenovce tak zásadně převyšuje a proč oni se mu jiná ani nepřibližují; a nebo by se slušelo přiznat, že nic
takového není a jméno tohoto opukaria má pouze zdůraznit jeho neobvyklou vyšinutost, neboť, česky shrnuto,
je prostě jen pokryto členitějšími kameny, což z něj dělá extra model ☺

Extreme

Jaksi vychýlené, více rozkročené a v různých směrech nadměrečné a přespřílišné je toto opukarium; pakliže
vás tedy otravuje stereotyp obvyklých podnětů a očekávaných vjemů, pakliže vám vyhovuje výstřední
nenormálnost a vítáte ji a rozumíte jí, máte v tomto květinovém truhlíku dokonalého společníka, se kterým
nikdy nesklouznete do mlhavě fádní nudy; jakkoli je totiž stále stejný, jeho působení se proměňuje – a to tak,
že velmi, podivně a nečekaně – tedy přesně tak, jak to očekáváte ☺

Fantasta

Jestliže od tohoto opukaria čekáte barvité vyprávění, budete čekat dlouho a marně; jestli ovšem čekáte, že ve
vás vyvolá kouzelně barvité představy, a pokud chcete a potřebujete jen mírně postrčit, aby se ve vás otevřela
stavidla a začaly se valit a kypět a bobtnat ty nejrozvernější i zcela bláznivé myšlenky, pak jste stanuli na
pravém místě a od ztřeštěného proudu fantazie vás dělí už jen krůček, nebo několik kroků – a několik
okamžiků strávených přízemním vyřizováním objednávky ☺

Favorit

Jistým a jednoznačným vítězem není nikdy nikdo, pokud tedy nerozhodují zákulisní dohody; jsou ovšem tací,
kteří mají k vavřínům nakročeno více a rázněji než ostatní, a ti pak někdy i zvítězí, pokud tedy zákulisní
dohody nerozhodnou jinak; ale i kdyby, takoví znají svou cenu a netrápí se (dlouho) zradami ani podvody;
takoví předvedou, co mohou předvést, a pokud zvítězí, je všechno v pořádku, a když propadnou, znamená to
jen, že svět je jaksi vymknutý z kloubů – ale oni, oni jsou stále v nejlepším pořádku ☺

Fext

Jde o lidové označení člověka, jehož ostatky zůstávají i po smrti v neporušené podobě; na Vambersku se užívá i
v přeneseném smyslu jako synonymum pro běžnější označení nezmar; toto opukarium vám tedy zůstane navěky
v neporušeném stavu, i když slovo navěky je jistě míněno v lehké nadsázce, a bude se vždy chovat jako nezmar
– byť ani tohle označení nemůžete brát tak úplně doslova; každopádně je pevnější a trvanlivější než jiná, o
něco méně pevná a trvanlivá – a to můžete vzít naprosto doslova ☺

Filosof

Jeví se jaksi hloubavě a odtažitě, skoro až zasmušile, přitom ale vábí a láká vaši pozornost a vzbuzuje touhu
poznat skrytá zákoutí jeho světa; jenže poznat můžete jen jeho povrch, jen viditelnou část jeho tajemné
hloubky; i tak vás ale toto opukarium může ohromit, byť to nebude hlubokými myšlenkami; může vás dostat
svou neokázalou strohostí, za kterou vytušíte historii Země a všech dějů probíhajících v jejím nitru, během
kterých vzniká ze starého nové, z jednoduchého složitější, z měkkého pevné a z beztvarého krásné – a něco z
toho se může s vaším přispěním stát ještě krásnějším ☺

Finish

Jistojistě má každý člověk chvíli, kdy už nechce váhat, nechce dál a znovu přemýšlet a probírat se dalšími a
dalšími argumenty pro a proti, jakkoli dobře ví, že je lepší měřit dvakrát, než definitivně zařízne pilu
rozhodnutí; neustálé hledání a odkládání však může správnost řezu pokazit snad ještě víc než zbrklost, takže je
třeba najít a přijmout správnou chvíli, kdy ukončit rozhodování; jenže s tím vám nikdo nepomůže, než snad jen
svým vlastním příkladem toto opukarium, ne zcela dokonale domyšlené – a přece krásné ☺

Fjodor

Jako jméno to zní hrdě a mužně, jako věc to vypadá tvrdě a drsně, jako dárek to vypadá skvěle a vřele, jako
květinový truhlík to vypadá – ale ne, jako květinový truhlík to nevypadá, protože to květinový truhlík je, a
kdyby se toto opukarium ještě navíc stalo skvělým a vřelým dárkem, který nese takové hrdé a mužné jméno,
tak se váš svět stane o jeden šťastný zážitek lepším – a květiny vám odpustí, že budou až druhé ☺

Flora

Florián

Jak se zdá, mělo by toto opukarium dostat svou první dávku rostlin teď, rovnou a hned; libovolných, naprosto
jakýchkoli, jen ať jsou trochu zelené, a hlavně ať rostou a dýchají a časem ať také rozkvetou a zavoní a zatetelí
se ve vánku, a také ať se pružně ohýbají v povětří a dotýkají se jeho kamenů, neboť ono možná vypadá tvrdé
jako skála, ale potřebuje, nutně potřebuje cítit doteky čehosi živého a jemného, co voní a tetelí se ve vánku –
tak mu je dopřejte ☺
Jednoduše by mohlo zaznít, že toto jméno je latinského původu a jeho význam se vykládá jako „kvetoucí“
nebo „rozkošný“; ze složitějšího a zajímavějšího vysvětlení byste se pak mohli navíc dozvědět, že latinský tvar
je odvozen od slova „flos“, znamenajícího česky „květ“, a že slovanskou obdobou tohoto jména je „Květoslav“
- a to vše je třeba shrnout do vše vysvětlujícího závěru, že toto rozkošné opukarium už se těší, až bude kvést ☺

Fotr

Jestli se vám to pojmenování zdá jaksi hrubé a nevlídné, máte pravdu, je bez diskuze takové; ovšem také se
mýlíte, neboť toto opukarium je tak vlídné a milé, jak mu to jeho tělesná konstituce dovolí; vypadá drsně, to
ano, ovšem je drsné tak nějak shovívavě, starostlivě, rodičovsky; nehýří sice krásou ani barvami a nebude si s
vámi dlouze povídat o ničem, ani vás nebude nosit na rukách, ale když mu s úsměvem dáte květiny, zjihne,
roztaje a bude jen vaše; tedy váš ☺

Frajer

Jistě jen málokdo touží mít vedle sebe kohosi nafoukaného a nesnesitelně sebejistého; ovšem pokud je ta
sebejistota ještě snesitelná a nadutost je spíš hrdostí, jde o zcela jiný případ, jakkoli obě varianty by se klidně
mohly nazývat jménem, které nese toto opukarium; vězte tedy, že ano, toto opukarium má sebestřednosti a
neústupnosti na rozdávání, ale zároveň ne, v žádném případě vám nebude těmito svými vlastnostmi protivné –
a vaše květiny si je – i s těmi vlastnostmi – rozhodně zamilují ☺

Frajerka

Jako by z toho jména zněla pýcha a nafoukanost; jako by tahle sestava více či méně plochých kamenů snad
měla u vás převzít korunu nejviditelnější a nejobdivovanější figury; ale ne, z toho strach mít nemusíte, to se tak
prostě stává, že když se objeví někdo se silnějším egem, tak na sebe strhává pozornost; kvůli tomu není třeba
se vztekat ani smutnit; nechte tomu volný průběh – a uvidíte, že si tuhle frajerku nakonec zamilujete ☺

Freska

Jen narychlo, do ještě vlhké omítky se malovaly obrazy, podle kterých je pojmenováno toto opukarium, které
tedy nebylo stvořeno ani narychlo, ani do vlhké omítky, ale je a má pro vás být občerstvením, jak napovídá
původní italské al fresco, tedy „na čerstvo“; a přesně tak svižně by mělo být umístěno a osázeno, přesně tak
zčerstva se k němu musí přistupovat a přesně tak svěže je třeba s ním nakládat, aby dokonale oživilo své – a
vaše – okolí ☺

Gábina

Ještě nikdy jste takovou neviděli a zřejmě vás ani nenapadlo očekávat, že ji někdy poznáte – ale teď tu před
vámi stojí v celé své nahotě a jakkoli nemá tolik oblých zákoutí, kolik bývá běžné, je to ona a je tu pro vás;
tedy pro vás a vaši rodinu, vaše známé a příbuzné, přátele i nepřátele, prostě pro všechny; ano, právě takové je
toto opukarium a nestydí se za to, že je takové, jaké jste ještě neviděli a ani vás nenapadlo, že je někdy potkáte
☺

Gabrielle

Jaká to rozkošná figura, plná šarmu a elegance, dalo by se říci o tomto opukariu, jen snad místy drsnější a lehce
omšelá, ale proč ne, proč by opravdová dáma nemohla být taková – a i kdyby nemohla, tak proč by takový
nemohl být ozdobná květinová nádoby, co se vznešeně jen tváří, ale ve skutečnosti touží jen po tom jediném, k
čemu byla stvořena – po pořádné květině, aby s ní mohla splynout v jeden celek ☺

Galerie

Jen se rozhlédněte po stěnách tohoto opukaria, abyste spatřili celou sbírku výjevů, motivů a scenérií, prostě
obrazů, které se navíc s každou změnou úhlu vašeho nazírání proměňují, a stejně tak i s každou změnou vaší
nálady, počasí, denní doby, osvětlení a tak dále; ano, s tímto opukariem se k vám dostane celá sbírka
vizuálních objektů, jimiž se můžete opájet znovu a znovu, pořád dokola – a pokaždé jinak ☺

Gejša

Japonsko dalo světu, kromě několika jiných drobností, především umění uspokojit pány jen kouzlem
osobnosti; ano, tak přesně má fungovat i toto opukarium, jež se vám stane příjemnou společnicí a bude vám
přinášet radost už jen tím, že je, a jaké je; bude vám k dispozici, kdykoli po jeho společnosti zatoužíte, a nechá
vás být, kdykoli zatoužíte po chvíli osamoceného klidu – jen v jednom musíte být tolerantní, že víc než o vás
bude pečovat o vaše květiny ☺

Gemini

Jedině ten, kdo se sám dokáže rozeznat v charakteristice planetárních znamení, tam může nalézt i podobu
tohoto opukaria, jež sluje po našem Blíženci a má tedy dvojí tvář a dvojí povahu; má vytříbený smysl pro
komunikaci a na vše názor tak jasný, že se mu v té přemíře jasu až ztrácejí souvislosti; u tohoto opukaria tedy
můžete očekávat, že jednou budete mít při pohledu na ně pocit, že se vám vašimi květinami vysmívá, ale
současně si můžete být jistí, že příště se pokusí vás těmi samými květinami okouzlit ☺

Generál

Jen výložky mu chybí; generálské epolety, s nimiž by dojem byl už zcela dokonalý; toto opukarium je prostě
vůdcem smečky, náčelníkem, matkou pluku, co umí svou autoritu projevit pouhým pohledem silněji než jiní
drásáním svých hlasivek; ale ne, vůbec nechce bojovat, ani s vámi, ani proti vám; toto opukarium má jen
povahu válečníka – který si s potěšením užívá mírových časů a rád se pochlubí květinovými metály, protože
dobře ví, že i pod takovým příkrovem bude stále vypadat jako... vůdce ☺

Geront

Jediný možný význam toho slova je nepříjemný, skoro až odpudivý, a přesto se tím jménem pyšní jedno z
nejkrásnějších opukarií; možná proto, že kameny – na rozdíl od lidí – stářím krásní, což obzvlášť výrazně platí
pro ty opukové, které na vzduchu s časem přímo zlátnou, a kromě toho také křehnou a praskají – ovšem žádný
strach, pár desítek let tu s vámi hravě vydrží takhle stárnutím krásnět ☺

Globus

Jakkoli nekulaté, je toto opukarium obrazem naší modré planety a má na sobě všechny její země a světadíly a
řeky a moře a pralesy a pohoří a pouště a savany a propasti a bažiny a... prostě na něm najdete vše pozemské,
na co si vzpomenete – pouze to bude vypadat jinak, než by člověk očekával podle svých školních znalostí; co
ale bude dokonale souhlasit je dojem, pocit, který z něj budete mít; obzvlášť poté, co je vybavíte vašimi
oblíbenými rostlinami – budete z něj cítit domov ☺

Grand

Jedinečně velkorysé, nesobecké a přející, právě takové je toto opukarium, vedle něhož můžete s klidem
postavit osázený plechový kbelík nebo čínskou porcelánovou vázu z dynastie Ming a dočkáte se v obou
případech jen úspěchu, neboť toto opukarium se umí sladit s čímkoli; dokáže bez problémů snést většinu
pozornosti, a stejně tak se rádo spokojí i s vedlejší rolí – ale především dá vždy nejlépe vyznít a vyniknout
jemné kráse vašich květin ☺

Grunt

Jedno je jisté, že každý potřebuje mít domov, své místo na světě, kterému rozumí a ve kterém se cítí svůj,
klidný a uvolněný, i když kolem hřmí a světu praská půda pod nohama; a právě takovým místem by mělo být
toto opukarium, pro vaše květiny doslova a pro vás jen symbolicky, abyste vedle něj vždy přišli na lepší
myšlenky a ztratili kontakt s protivnými starostmi; aby vaše myšlenky odvedlo někam, kde starosti nejsou
protivné a kde se kouzelná řešení sama nabízejí ☺

Haluška

Jestli vám došlo, že název tohoto opukaria nepochází od jídla ale od snových halucinací, pak byste neměli
váhat už ani minutu a rovnou si je pořídit domů, neboť tak jasnozřivý cit a odhad vás vzájemně spojil dřív, než
jste si to uvědomili; ano, je tu pro vás a je připraveno na pěstování opojných bylin, travin nebo keřů, prostě
čehokoli, co pomáhá lidskou mysl vyvést na procházku kamsi do zářivě rozevlátých krajů – ale samozřejmě se
spokojí i s obyčejnou květenou a s tím, že se budete opájet jen pohledem na jejich krásu ☺

Hardy

Je tak trochu tvrďák a současně i dobračisko; toto opukarium prostě nemá jednu jasnou tvář, ale jednou působí
tak a po chvíli z něj máte zase úplně jiný dojem; může se vám zdát líbezně křehké, ale můžete také vnímat jen
jeho drsné a hrubé rysy, protože ty jsou vidět na první pohled a cítit při každém doteku – ovšem jakmile se s
ním seznámíte blíž, poznáte, že tak jen vypadá, ale ve skutečnosti je krasomilná citlivka ☺

Hejkal

Jméno odvozené od děsivého volání, které nesmíte opětovat, protože jinak vám skočí na záda a prožene vás po
lese nebo vás rovnou roztrhá; tohle opukarium na vás jistě nebude halekat a nebude vám skákat na záda,
protože jeho voláním je ticho a jeho pohybem je strnulost, které vy nesmíte opětovat, neboť toto opukarium
musí kolem sebe mít pohyb a potřebuje slyšet váš hlas, protože jinak začne zoufalstvím praskat a jestli se
neroztrhá na kusy, tak mu přinejmenším opadají lístky vašich květin ☺

Herec

Jinoch takový jakýsi, co se má rád a rád se ukazuje druhým, předvádí se a přetvařuje, aby pobavil a rozptýlil
jiné, tak právě on byl předlohou tomuto opukariu, z čehož se dá celkem plynulou úvahou odvodit, že tomuto
opukariu bude nejlépe slušet výstavní, dobře přístupné a ze všech stran viditelné místo, na kterém bude moci
uplatnit své exhibice, náležitě umocněné pestrými květy, jakými je vybavíte, abyste se pohledem na ně ještě
více pobavili a rozptýlili ☺

Herečka

Jen si s vámi hraje, podvádí vás a tahá za nos, zametá s vámi a nechce nic než být obdivována, taková osoba je
předlohou tomuto opukariu, se kterým si rozhodně neužijete klidu a pohody, tedy pokud na ně budete klást
takové partnerské nároky, jaké se ve vztahu obvykle kladou; pokud ovšem jste normální a je vám lhostejné, že
váš květinový truhlík bude koketovat s kolemjdoucími a bude se před nimi naparovat a vystavovat v téměř celé
své nahotě, tak po něm sáhněte – sousedé vám za to budou vděční ☺

Hermes

Jednotlivá antická božstva se různě překrývají a nesnadno určit, kdo-kdy-komu-co-a-proč-a-kam; toto
opukarium má ale původ celkem jednoduchý, neboť vzniklo ze spojení prehistorického kamene zvaného opuka
s moderním podkladem a pojivy, díky čemuž teď může – podobně jako jeho vzor – opanovat menší nebo větší
prostor, který mu vyhradíte coby jeho svět, aby tam šířilo a rozvíjelo své tajemné poselství, jemuž lze
porozumět nikoli rozumem, ale pouze citem ☺

Hezule

Je radostné psát jméno, které už samo zní příjemně a vlídně, byť tak trochu lidově, neboli vulgárně; v tomto
případě ovšem lidový přízvuk nevadí a naopak prospívá, neboť opuka bývala kamenem lidových staveb a
jakkoli se jí tu tam užívalo i při budování sakrálních či světsky vznešených staveb, vždy bude kamenem
českého venkova – a díky tomu, nebo tím lépe zkrášlí a zpestří i to nejluxusnější prostředí ☺

Hombre

Jakýmsi člověkem, chlapíkem, týpkem, přítelem, kumpánem nebo kýmsi takovým se má toto opukarium stát;
světem protřelé a odřené, ošlehané větrem a dešti, drsné a zvrásněné tokem času, přitom ale pořád křehké a
citlivé, dychtící po kráse a jemných dotycích vašich květin, s nimiž a pro které se teprve stane oním týpkem a
kumpánem, na jakého bude přes všechny jeho věkovité nedostatky stále radost pohledět ☺

Honza

Jizvy, nějaké šrámy po těle i na duši z dávných bojů a sporů má každý, i ten hloupý chlapík, co se nakonec
ukázal být nečekaně chytrým, i všichni ostatní, ať už šikovní či spíš nemehla; i se stopami po bolavé minulosti,
jakých na sobě má mnoho i toto opukarium, je ale možno zůstat kouzelnou, nebo možná ještě o tu zkušenost
bohatší a krásnější postavou, respektive květinovou dekorací ☺

Houba

Jedovaté není, ovšem jedlé... také ne; toto opukarium není ani houbovitě měkké a nemá ani klobouček, ani
vysokou, ani buclatou nohu, nenajdete je v lese a neusušíte je ani neuvaříte... tolik výhrad a přesto nestačí ke
změně; toto opukarium prostě má své jméno a bude je mít dál a pořád, i kdyby všechno a všichni měli námitky;
i kdyby žádný důvod k takovému pojmenování nebyl a nemohl být, i pak zůstane tím, kým je, protože beze
jména zůstat nemůže – a o jiném nechce ani slyšet ☺

Hrádek

Jen tolik by se slušelo ke jménu doplnit, že toto opukarium není příliš velké, přesto však působí majestátně;
není příliš zdobné, přesto však působí vznešeně; není příliš robustní, přesto však působí pevně; a není příliš
obvyklé takto vychvalovat (ne)obyčejný květinový truhlík, přesto však takový popis nepůsobí přehnaně ani
nevhodně; není příliš časté, totiž, aby všechna chvála byla vedle prosté skutečnosti zbytečná ☺

Hromotluk

Jestli dáváte přednost robustní chlapskosti před subtilní nijakostí, pak jste právě narazili na výbornou příležitost
udělat si potěšení; toto opukarium není zženštilé a nemá ani trochu oněch slabostí a rozmarů a nedostatků,
neboť je tvrdé a přímé jako skála, nedočkáte se od něj žádných záludností a nebude vás přesvědčovat, jaká
květina mu bude slušet a jaká ne; prostě vezme tu, kterou dostane, sevře ji pevně ve svých stěnách – a vám z
toho polezou oči z důlků, jak dokonale jim to bude ladit a slušet ☺

Hřebec

Jedině tak se prý člověk cítí být pánem světa, když sedí na hřbetě koně; jenže nemá každý to štěstí vlastnit stáj
s několika plnokrevníky a většina z nás nemá ani jednu malou herku, aby si na ní ten pocit vychutnala, navíc
nemá každý náladu snášet koňovy nálady a netouží se sbírat z prachu, kdykoli jej ta jedna koňská síla shodí;
někomu stačí v pohodě sedět na křesle a představovat si… a může-li se při tom ještě kochat pohledem na toto
opukarium, jemuž kameny hrají silou téměř koňskou, má právo se cítit jako pán ☺

Hvězda

Jiskrné a jiskřivé jako ta nejjasnější světýlka na obloze sice toto opukarium není, ovšem své jméno si bez
výhrady zaslouží, neboť má jiskru v sobě, sice skrytou a nezářící do okolí světelné vlny, přesto však zřejmou,
vnímatelnou a působivou, což si snadno ověříte jednoduchým pokusem, kdy je postavíte na jakékoli dříve
fádní a nezajímavé místo, aby se odtud v tom okamžiku začalo šířit cosi, v čem zkrásní celé okolí ☺

Chajda

Je takové jiné; toto opukarium působí trochu nevzhledně, ač je zajímavé a přitažlivé, dokonce snad i líbivé;
působí vetše, ač zůstává pevné, stabilní a dokonce snad i moderní; je jiné než se běžně očekává a vyžaduje,
přitom ale vychází vstříc vašim představám, tedy pokud vaše představy nejsou nalinkované podle pravítka,
nasvícené halogenovými zářivkami a plné umělých květin – protože každá jiná představa se v něm dokáže
krásně zabydlet ☺

Champion

Jen pohleďte, jak to v něm bublá a bouří, jak je toto opukarium plné chuti a touhy vítězit, pokořit ostatní a
ocitnout se nad nimi, jak je smělé a plné příznaků, jimiž se vítězové odlišují od masy; jen se podívejte na jeho
siluetu, na stavbu jeho těla a na křivky, v nichž se skrývá jeho divokost; dívejte se a představujte si, jak a v čem
všem by toto opukarium mohlo vítězit – kdyby nebylo jeho jediným cílem a smyslem existence zaujmout své
místo a svůj vzhled položit na oltář vašim květinám ☺

Chlápek

Jejda, to je nějakej moc lidovej název, ze kterého by se ucho a cit lingvistovy mohly zkroutit nevolí; ovšem
pomni, lingvisto, že takovým označením bývali častováni lidé, ke kterým se vzhlíželo, kteří měli přirozenou
autoritu a byli… možná… trošku jako kámen; čili toto opukarium je své a pokud se někomu zdá být příliš
hrubé a drsné, nezbývá než přikývnout – ano je přesně takové ☺

Jestli ho neznáte, tak vězte, že jde o filmovou postavu psychiatra – a toto opukarium má být jako on a přinášet
vám úlevu, potěšení, rozptýlení a smích a radost, a to bez chemie, pouhým vlivem své existence, jen tím, že je
Chocholoušek
s vámi, jen pro vás a vždy a za všech okolností na vaší straně – a to zní, no uznejte, jako ta nejlepší medicína, s
jakou jste se možná setkali naposledy, když vás maminka vedla do první třídy ☺
Chorchoj

Jemně nažloutlé dvojče, druhá polovina mytického písečného červa, který je pro Mongoly spíš až jakousi
nadpřirozenou bytostí, jejíž jméno se zdráhají byť jen vyslovit; ale jak víme, tady není Mongolsko a každý kraj
má jiný mrav, čili ve zdejších končinách můžete (a budete) o Chorchojovi mluvit bez jakýchkoli obav klidně
pořád, třeba už jen proto, abyste vyzkoušeli, jestli vás umí jen potěšit, nebo také vyděsit ☺

Choroš

Je třeba hned úvodem zdůraznit, že ty houby jsou tvrdé a hrubé, přesně jako jsou i opukaria, takže toto
pojmenování se nabízí sama a netřeba je nijak obhajovat; navíc ty houby jsou sice cizopasnou, ale rozhodně
ozdobou fádního kmene stromu, podobně jako je opukarium ozdobou každého prostoru a má schopnost a
potřebu zvýraznit krásu svého květinového čepce, v čemž se tedy liší od houby, jejíž jméno nese – a to je dobře
☺

Chrobák

Je to brouk darebák, co jako larva žere kořínky a jako dospělý neřád žere snad všechno zelené; tak proč a co
má společného s tímto opukariem, mohl by se kdosi ptát – po odpovědi, která mu vysvětlí, že toto opukarium
je výjimečný, polepšený jedinec, dokonce natolik polepšený, že nežere už vůbec nic a jen mírumilovně hledí
na okolní svět, dělí se s ním o svou krásu a spokojeně si užívá společnosti neokousaných květin se zdravými
kořínky ☺

Chrudoš

Již staří Čechové znali to jméno a dávali je osobám svérázným a především pevně stojícím na svých zásadách,
v přeneseném významu pak na svém podstavci; o jednom takovém dokonce víme, že díky jeho vzdorné
tvrdohlavosti se kněžna Libuše nakonec raději vdala – což se dá přeneseně chápat tak, že vás při pohledu na
toto opukarium budou napadat jen samé plodné myšlenky ☺

Chýše

Jedna taková stávala kdesi pod horami; zřejmě jen pastouška, stavení bez jakéhokoli komfortu a vymožeností,
ovšem přesto, nebo právě proto okouzlující a přitažlivé, podobně jako toto opukarium, nepravidelné a
nedokonalé ve svých tvarech, na pohled vetché a zchátralé, přesto však schopné nabídnout útočiště vašim
květinám – se kterými se promění v nejkrásnější nedokonalé zákoutí ve vašem okolí ☺

Iceland

Jakým záhadným způsobem přišlo toto letní květinové opukarium ke svému ledově chladnému jménu, na to
není žádná uspokojivá odpověď, než snad jen ta, že ne každé slovo a každý skutek mají svůj smysl; nic se
prostě nestane jen samo a jen tak; ke všemu je možno vysledovat úplný a jasný sled příčin a následků, bez
kterých by nebylo, co je; toto opukarium dostalo své jméno z mnoha důvodů – a pokud je vyzdobíte
severskými bylinami, nebo alespoň mechem, nakonec vám úvodní otázka přijde naprosto zbytečná ☺

Iluze

Jak je možno tento skrz naskrz hmotný předmět nazývat jménem evokujícím nehmatatelný přelud, jen čistou
představu; čím že si toto opukarium vysloužilo tak snový název, mohl by se někdo ptát – a dostal by jasnou
odpověď, že toto opukarium je sice hrubě hmotné a tvrdě hmatatelné, ovšem pohled na ně vyvolává natolik
křehké a jemné představy, že nebyla jiná možnost, než vetknout jejich odkaz i do jména – aby budoucí majitel
nebyl překvapen ☺

Ióta

Jistě poznáváte název jednoho ze znaků řecké abecedy, psaného „ι“, který se vám tu ve zhmotnělé podobě
nabízí spolu s dalšími kousky, obsaženými ve slově λουλούδι, čili po našem květina; toto opukarium pak celé
skupině dodává průhlednou jednoznačnost, bez které by účinek této malé sbírky nebyl tak čistý a čitelný;
sbírky moderní provedením a přitom věkovité na pohled, která by mohla krášlit veřejná i soukromá
prostranství jak ve starém Řecku, tak ve vaší ulici – prostě kdekoli, kde si rozum s citem rozumí ☺

Jarmil

Jarní nálada je rozkošná a milá pokaždé, a podobné je i toto opukarium, které vám překrásnou jarní atmosféru
zpřístupní napořád a ne jen pro těch několik rozjásaných měsíců; ať už je osadíte čímkoli, bude vždy plné
radostného vznikání a narůstání, probouzení a rozkvétání, i kdyby to zůstávalo ukryté v jakési fádní nažloutlé
bylině – ovšem směsí pestrých barev a tvarů se na vás bude jaro usmívat mnohem krásněji ☺

Jarmila

Jarní a milé je toto opukarium, a zůstává takové po celý rok, ať kolem něho sviští podzimní větry, vanou zimní
vánice a nebo syčí letní parna, ono je stále stejné, i pod sněhem je stále jako na jaře, stále takové, jaké má být,
se vším, co má mít – a i kdybyste na něm snad nějakou vadu objevili, rádi ji budete vnímat jako ozdobu, jako
pihu krásy, jako roztomilou drobnost, bez které by toto opukarium nebylo úplné ☺

Jazzík

Jistě i na vás působí toto opukarium jaksi živě a temperamentně, harmonicky a přitom rozevlátě, vesele a
přitom nikoli povrchně, nespoutaně a přitom vůbec ne chaoticky; ano, je to takový čertík, ovšem ostříhaný,
učesaný a navlečený do sice nepadnoucího, ale celkem slušivého obleku; není to žádný průhledný a
předvídatelný seladon, ale je plný zvratů a překvapení – a rozhodně mu bude ku prospěchu, doplníte-li jeho
zvuk hlasem přiměřeně temperamentních květin ☺

Jeviště

Jeví-li se vám nějaký prostor ve vašem okolí příliš strohý, prázdný a fádní až nudný, máte vynikající příležitost
dát mu zcela nové vyznění, se kterým jej už nikdy neminete s prázdným pohledem; dodejte mu téměř divadelní
dispozici a dobře vyberte kusy, kterými vás bude těšit a rozptylovat, nebo přivádět k hlubokým úvahám; zda je
vám milejší sledovat veselý rej pestrobarevných květů, nebo spíš složitě strukturované příběhy vizuálně méně
zářivých rostlin ☺

Jezevec

Je na místě hned úvodem připomenout, že v keltské a germánské mytologii bylo toto zvíře pokládáno za
symbol odvahy a zmužilosti; nejspíš tak na ně působil proto, že jej vídali jen málo; toto opukarium ale budete
mít – na rozdíl onoho zvířete – na očích pořád, nebo přinejmenším, kdykoli budete chtít, a pokud se vám i tak
stane symbolem odvahy a zmužilosti, potom… máte divokou fantazii starých germánů a keltů – a tento kousek
je pro vás jako stvořený ☺

Jezinka

Jejím protějškem prý má být hejkal a ona je zpustlou lesní postavou, jíž by se toto opukarium mohlo podobat
jen, dokud je nevybavíte pestrými květy, se kterými už nikdy nebude vypadat zanedbaně; zatím tak ale možná
působí – a dobře tak, neboť teprve v kontrastu s touto jeho starobylou zchátralostí lépe vynikne jemná svěžest
vašich rostlin; ale nemějte strach; i když teď možná působí zchátrale, je pevné a plné síly ☺

Jiskra

Jen malý záblesk, zatím toliko nenápadný příslib čehosi většího a mnohem krásnějšího, co postupně vzplane a
rozhoří se do výšky i do šíře; toto opukarium k vám přináší změnu a padne-li z vašich rukou do správného
prostředí, kde je dechem svých očí podpoříte a žárem vhodných semínek rozdmýcháte, ožehne a zapálí vše
kolem sebe takovými plameny a takovým jasem, jakými je sami osadíte ☺

Jiskřička

Jediná a drobná dokáže rozehnat nicotu a probudit okolí k plamenům života; mihotavě jasná dokáže proříznout
temnou prázdnotu a dát světu tvar a tvář – jako toto opukarium, které sice nedokáže rozehnat nicotu a dát světu
tvar a tvář, ovšem zaplnit prázdný kout a projasnit jej dovede bez nejmenších pochybností, a dokonce by se
mohlo i na světle rozzářit – pokud je vybavíte vhodnými plamínky ☺

Julie

Jak jistě víte, bez svého Romea nebyla a nechtěla být ničím, podobně jako on bez ní nechtěl ani žít; tak
extrémní vztah mezi sebou naše dvě stejně pojmenovaná opukaria sice nemají, ale proč byste se nemohli v
jejich společnosti vrátit k dávným, bláznivě romantickým představám o světě a o životě, se kterými jste se jistě
dávno rozloučili a díváte se už kolem sebe jen přísně rozumně – a teď máte šanci si znovu vrátit schopnost
vidět ve svém okolí plno krásně bláznivých kouzel ☺

Jumbo

Jiným názvem prostě nebylo možné toto opukarium vystihnout, neboť jak sami vidíte, je to mega giga tera kus,
famózní samec, nebo spíš nadsamec, prostě výjimka z norem a šarže sama pro sebe; když přitom ale, a to je
nejúžasnější, se dá unést v pouhých dvou rukách, tedy pokud ty ruce jsou alespoň průměrně svalnaté a patří k
solidně urostlému tělu, které se dokáže z předklonu narovnat i se zátěží – a které dokáže robustní krásu tohoto
opukaria ocenit ☺

Jupiter

Jedináček je chudák, ale devět sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je cvrkot; Země je jasná,
kolem ní se všechno točí, a z dalších osmi zastupuje toto opukarium planetu, jejíž symbol má stylizovanou
podobu božského blesku a ona samotná pak má být ústřední mytologickou postavou, čili je zřejmé, že mu
nemůžete přidělit žádné bezvýznamné ani druhořadé místo – pokud tedy nechcete, aby se tam nové přesunulo
centrum veškerého zájmu a pozornosti ☺

Kabelka

Jakékoli jiné jméno by bylo zavádějící, neboť toto opukarium má (téměř) dokonale padnoucí rozměry a má
(bezmála) takový i vzhled; není to žádná obyčejná taška, cestovní kufřík, pracovní aktovka ani batoh pro
turisty; toto opukarium je zvenčí krásné a pojme do sebe cokoli, klidně i bordel, chaos a změť odpadků, přesto
bude navenek stále působit úhledně a kompaktně – a pokud se rozhodnete do něj dát květiny, zůstane uvnitř
chaos, ale navenek se stane krásným ☺

Kadeřník

Již plešatý Vladislav Vančura si tuhle poznamenal zajímavou myšlenku: Jak je nádherné býti kadeřavý;
kadeřaví šťastlivci by mu sice mohli oponovat, že mnohem praktičtější je býti vlasů prostý, ale většina nejspíš
bude souhlasit, že pokud jde o vzhled, mohou být pečlivě upravené vlasy dobrým zpestřením jinak kamenného
ksichtu; a jak že to souvisí s tímhle opukariem, na to se nedá přímo a přesně odpovědět – ovšem souvisí to
přímo a přesně ☺

Kadet

Ještě pořád je to mladík, ale žádný ňouma a žádný truhlík; toto opukarium má ještě hodně před sebou, ale už
zvládá a dovede všechno, čeho je mu třeba, aby ve světě uspělo; všimněte si jeho energického vzhledu,
mladistvé odhodlanosti a vojenské poslušnosti, s níž bude stát tam, kam je postavíte, a bude hlídat to, co mu ke
hlídání pořídíte – všechno s bujnou hrdostí, projevovanou tím, že stojí stále v dokonalém pozoru ☺

Kaiser

Jistě kohosi napadne Oldřich, známý herec toho příjmení, ovšem ve skutečnosti jde původní německý význam
toho slova, čili toto opukarium má být pánem a vládcem svému území, respektive vašemu území, kde mu část
svých pravomocí symbolicky postoupíte, aby je mohlo pro vás spravovat; majestátně jako císař, ale trochu
snad i zábavně, jako by to kdysi dělal onen slavný herec tohoto příjmení ☺

Kalich

Jakže, nádoba na pití... s otvory ve dně; není to nějaký nesmysl, zněla by možná námitka, již lze přijmout i
odmítnout, neboť nádoba s děrami je skutečně nepoužitelná, podobně, jako nádoba namalovaná na plátně, již
také můžeme přijmout i odmítnout, záleží na úhlu pohledu, jako můžeme přijmout nebo odmítnout, nebo
přijímání pod obojí způsobou, jak říkávali husité, a nebo toto opukarium – se kterým máte jedinečnou
příležitost pořídit vašim květinám obydlí nejen krásné, ale také otce, syna i ducha plné ☺

Kamenec

Ještě docela nedávno – nahlíženo pod zorným úhlem věčnosti – se šrámy po holení zamazávaly kamencem a
kamenec byl – a pořád ještě je – podvojnou solí kyseliny sírové, což většinu lidí nejspíš překvapí, ale neznat
tuhle chemickou podrobnost o kamenci, zřejmě by vám to slůvko znělo příjemně – a protože toto opukarium
není podvojnou solí kyseliny sírové, ale je – laicky nahlíženo – pouhým souborem kamenů tvořících jeden
celek, mělo by vám v uších znít a v očích sedět také jen příjemně ☺

Kameník

Jak možná víte, bývá dílo odrazem svého autora – a s jistou nadsázkou by toto opukarium mohlo být
zobecnělým odrazem všech těch, kdož se při práci potýkali s kamením, z nichž odneslo cosi drsně rozevlátého
a něco měkkého, co se ukrývá pod tvrdou slupkou; a navíc má i schopnost strnule stát na jednom místě a být
dobru oporou a podkladem jemné kráse květin, kterými tento odraz mnoha bezejmenných autorů zkrášlíte ☺

Kanoe

Jistě nikoho ani nenapadne táhnout se s tímto opukariem k vodě a těšit se, jak z něj bude na okolní plavidla
pyšně volat své „ahóóój“ a užívat si závistivě obdivných pohledů, které budou jeho nezvyklý člun
pronásledovat; ne – nebo vlastně ano, obdivu si užijete dost a dost, ovšem nikoli na vodě, to opravdu ne, ale
přímo tam kdesi u vás, kde se toto opukarium nestane loďkou, ale květinovým truhlíkem, který bude vaše
květiny plavně unášet od očí k očím za obdivného šplouchání jejich pohledů ☺

Kaple

Jako drobná stavba při cestě v polích, ovšem bez křížku, ale o to víc prodchnuté principem sounáležitosti všeho
se vším, bezmála až mysticky a oduševnělé, právě tak se jeví toto opukarium; na pohled; ve skutečnosti jsou to
ale jen obyčejné kameny sestavené do neobyčejných tvarů a připravené vytvořit ochrannou hráz pro vaše
květiny, s nimiž společně vytvoří jakousi trojici těla živého, těla neživého – a opojné dechu vůní nade vším ☺

Karakum

Jistě se k vám už doneslo cosi o černé turkmenské poušti, kde prý bohatá naleziště nerostných surovin čekají
na své nalezení a půda čeká na déšť, který prý přijde jen jednou za deset let; tak aby bylo jasno, v tomto
opukariu žádnou ropu ani plyn nenajdete a zalévat byste je rozhodně měli o něco častěji, ale jinak... je to místo
plné očekávání – a když si je nečekaně pořídíte, rozkvete vám přímo před očima ☺

Kartáč

Ježaté ani chlupaté toto opukarium není, drsné však ano – a především je schopno vydrhnout váš zrak a vrátit
vašemu pohledu jas a čistotu, se kterými se dívaly na svět kdysi dávno, když ještě sníh byl bělejší, tráva
zelenější, voda mokřejší a lidé lidštější; neudělá to však násilím ani surově; jen vám pokaždé, když se na ně
podíváte, jemně připomene, že... je třeba zalít květiny, které pro vás střeží ☺

Kasa

Jako každý, i vy jistě máte nějaké tajemství, něco hluboce důvěrného, s čím byste jen neradi předstoupili před
ostatní, ale co současně nechcete a nedokážete držet ukryté v sobě, kde vám to překáží a tíží vás to tam; pak by
se vám možná hodilo tohle opukarium, které může a dovede fungovat jako skrýš pro taková tajemství; ani je
nemusíte šeptat nebo psát na papír a ukrývat v něm; ono je na vás pozná – a schová je v sobě stejně pečlivě,
jako se vy postaráte o jeho maskovací květinový závoj ☺

King

Je to pán, tváří se jako pán, vypadá jako pán a chová se… nenápadně, to je pravda, protože toto opukarium
nemá vůbec potřebu sebe a svou důležitost zdůrazňovat; jsou vládci, co vládnou mečem, a jsou takoví, co
vládnou intrikami a podvody, a jiní zase hrozbami a krutostí, ale pak jsou i tací, kteří vládnou, aniž by museli
cokoli udělat či vyslovit; vládnou prostě tím, že jsou takoví, jací jsou; pravda, velké říše se takhle vybudovat
nedají – ale cosi krásného pod jejich vládou vyrůst může ☺

Klaun

Jedinečně veselé, téměř až legrační je toto opukarium, ačkoli nikdo netuší, jak ani čím toho dosahuje, že se při
pohledu na ně většina tváří rozšíří do širokého úsměvu; tak širokého a tak milého, že se ihned šíří do okolí, na
další a další, stále vzdálenější tváře, až se jednou, za čas, možná, budou lidé v celém širokém okolí krásně
usmívat, aniž by vůbec tušili, že jejich úsměv pochází od tohoto vašeho opukaria ☺

Kleofáš

Jiskřit ohněm toto opukarium rozhodně nebude, ovšem kdo ví, jestli poslové pekla byli obklopení plameny;
vždyť možná, třeba mohli být pouze jako kámen, hrubí a drsní; a není také vyloučeno ani to, že si mohli být
podobní s posly Božími podobně, jako si je podobný tento kousek se svým dvojčetem Archandělem – a že se
lišili pouze obsahem svých myšlenek a činů, jako se mají tato dvě opukaria také lišit pouze obsahem, jen
květenou, jíž je naplníte ☺

Klient

Jeden každý obchodník miluje své odběratele, většinou sice jen platonicky, ale vztah mezi nimi je téměř až
milostný, neboť oba berou a oba dávají, i když každý jinak a každý něco jiného; s tímto opukariem pak sice
nevstoupíte do milostného ani do obchodního vztahu, ale cosi mezi vámi vznikne, jakási obdoba vztahu, kde
oba berou a oba dávají – neboť pokud je náležitě obdarujete, ono vám to tisíckrát vrátí ☺

Klokan

Jak jinak, než složitě lze vysvětlit jméno tohoto opukaria, které neskáče, nepochází od protinožců a není ani
chlupaté; má ovšem cosi jako kapsu, do které může pojmout „svůj“ poklad a chránit jej tak před
nebezpečenstvími okolního světa, což je dobrý začátek; redukce toho zvířete na pouhou kapsu by se ovšem
mohla zdát přílišnou, kdyby… redukce tohoto opukaria na pouhou kapsu nebyla stejně přísná, takže už sama
tato nepřiměřenost obojí sbližuje až na dotek – což je dobrý konec vysvětlování ☺

Kníže

Jeho jasnost, tak mu nejspíš říkat nebudete, ovšem, možná by se hodilo k tomuto opukariu přistupovat s jakousi
úctou, obzvlášť pokud je doplníte nějakou vzácnější květenou, která završí a umocní vznešený dojem, jímž na
své okolí působí; ano, jeho jasnost bude panovat svému okolí a blahosklonně svým poddaným předávat odlesk
své výjimečnosti, ať už to budou betonové truhlíky nebo jiná opukaria, neboť ono TO v sobě prostě má – a s
vaším přispěním toho bude mít v sobě ještě víc ☺

Kočka

Jaké zvíře se méně podobá kameni, mohlo by vás napadnout – a měli byste částečnou pravdu, jenže pravda je
potvůrka a vypadá jinak zleva a jinak zprava, jinak shora a jinak zespoda – a pojmenování tohoto opukaria se
opírá o pohled, v němž se vaše námitka mýlí, neboť nejde o podobnost vizuální, to především, a za druhé jde o
kočku dvounohou a její mámivou přitažlivost pro opačné pohlaví – tedy čistě a jen o přitažlivost estetickou,
samozřejmě ☺

Kokos

Jasné, naprosto jasné je spojení tvrdého plodu s měkkou dužinou a tohoto opukaria, které má podobně tvrdý
povrch a v nitru ukrývá měkké, byť nikoli tekuté jádro; podobnost však jde ještě dál, neboť po naplnění
vnitřního prostoru bude toto opukarium v sobě mít výživnou hmotu, vzdáleně podobnou obsahu pravého plodu
tohoto jména – a vy budete mít dekoraci vzdáleně podobnou pravému plodu tohoto jména, jen ještě mnohem
krásnější ☺

Kolega

Jak kdo má se spolupracovníky zkušenost dobrou či špatnou, ale když se to podaří a nemáte vedle sebe
žádného vymaštěnce nebo blbku, je všechno hned snadnější; tohle opukarium vám sice s žádnou prací
nepomůže, ovšem na druhou stranu vám žádnou ani nepokazí, ale co je podstatné, půjde vám s ním, nebo vedle
něj všechno lépe; ani se nepohne, nepromluví, nic nepodá – a pomůže vám; a neptejte se, jak to udělá, protože
neudělá nic; to všechno vy sami ☺

Kometa

Jistota, že zítra vyjde slunce, se velmi podobá jistotě, že se vesmírná vlasatice vrátí a přesně ve svůj čas proletí
kolem, zamává plynovým ohonem a znovu se ztratí kdesi v nesmírných vesmírných dálavách, aby se po létech,
nebo desetiletích či staletích znovu předvedla v celé své kráse; no, je dobré moci se na něco spolehnout – ale
ještě o něco lepší a příjemnější je nacházet svou jistotu každé ráno v celé její kráse na tom samém místě ☺

Komora

Jaké to kouzelné místo bývalo v chalupách nedávno minulých věků, kam se odkládaly věci právě zbytné a kde
se tak s postupem času obvykle shromáždily naprosté poklady, o kterých už majitelé někdy nevěděli ani, že je
mají, ani k čemu měly sloužit; od tohoto opukaria až taková překvapení nečekejte, avšak místem, kde pokaždé
najdete důvod k příjemnému spočinutí, kde vás na chvíli opustí shon a stres a vy se necháte unášet fantazií, tím
by se vám mohlo stát ☺

Koník

Jankovité jako on asi toto opukarium není, i když... vlastně proč ne, pokud jankovitost nebudeme chápat pouze
pohybově a význam toho slova přeneseme o kus dál, jinam, stranou, tam, kde obsáhne i prostý vzhled, co není
spořádaný a pravidelný, ale skáče křivkami sem a tam, láme je, ohýbá a převrací tak, že ani nestačíme jeho
dovádění sledovat; ano, právě takové je toto opukarium – a je jen na vás, jestli mu nasadíte ohlávku ze
spořádanějších květin, a nebo jeho divokost ještě umocníte květinami podobně jankovitými ☺

Kopyto

Jistě, na intelektuální práci by kopyto používal leda nějaký pazneht, ale krása, jak všichni víme, nemá
intelektuální ukotvení, jelikož dovede oslovit stejně debila jako filosofa; nebo, možná toho prvního dokonce
víc a silněji; takže ačkoli se toto opukarium jmenuje tak, jak se občas nazývá člověk nešikovný a připitomělý,
nehledejte v něm hloupost ani patlavost, neboť jde pouze o náznak faktu, že nechce a nemá jinou úlohu a jiný
cíl, než oslovit vaše emoce a vaše estetické cítění ☺

Kořen

Jsouce člověkem, kořeny – ty skutečné – nepotřebujete; jsouce člověkem, potřebujete kořeny imaginární,
virtuální, hyperbolické dalo by se také možná říct; potřebujete prostě jistotu a trvalost, pevnost a neměnnost,
abyste si mohli se stoickým klidem užívat všechny ty dnešní změny a chaos; takže pokud vám trvalé kořeny
chybí, pořiďte si toto opukarium – a vaše děti už je mohou mít za pevný bod svého dětství ☺

Kouzelník

Jasnozřivým zrakem vás prohlédne – a ví všechno; ano, ne, takovými schopnostmi toto opukarium nevládne,
ovšem... podíváte-li se na ně, kdesi uvnitř vás se něco pohne a vy pojednou budete vědět; jen si nebudete jistí,
co že to vlastně víte, ale... nevadí, tak to prostě bývá, když nás osloví nadpřirozené jevy; tak snad ještě na závěr
a pro jistotu malou poznámku, že nejdřív je musíte okouzlit vy; květinami ☺

Kovboj

Jistá ruka a přesné smysly, tak nějak by šlo charakterizovat postavu, jíž se toto opukarium chce podobat; jisté
tvary a přesné spáry, tak nějak by se mohlo samo charakterizovat ve strukturovaném profesním životopisu;
přesná muška a pevný stisk, tak nějak by mohla pokračovat charakteristika oné inspirující postavy; přesné
jádro a pevná skořápka, tak by mohl znít popis dalších jejich podobností, takže ač by tomuto opukariu mezi
kravami rozhodně nebylo dobře, najdete-li pro ně suchý a prašný kout, bude se tam vyjímat naprosto dokonale
☺

Kraken

Je pravděpodobné, že znát předem výklad jména, popisující bájného obřího hlavonožce schopného potápět celé
lodě, dostalo by se tomuto opukariu jiného pojmenování; nicméně stalo se a pozdě bycha honiti, jak by řekli
staří latiníci, takže zbývá jediná možnost, a sice najít jiný, lepší a přijatelnější výklad toho jména, ve kterém se
například onen bájný hlavonožec schopný potápět celé lodě promění ve skalní příšerku, schopnou vaši hlavu
zaplavit nevyřčenými bájemi o sobě samé ☺

Krakonoš

Jeho zahrádka je pojem; neupravená a rozevlátá podobně, jako i toto opukarium, a stejně tak je krásná a oku
lahodící, pokud vaše oko nedává přednost střihům podle pravítka a barvám podle vzorníku; vaše zahrádka jistě
nemusí být zpustlá a zanedbaná, aby byla krásná; vaší zahrádce stačí přijmout namísto sádrového trpaslíka
nebo plastového větrníku toto opukarium, aby v něm dostala svéráznou, samorostlou figuru, jíž se rádo podřídí,
neboť ona mu umí, bude a musí s láskou vládnout ☺

Král

Jeho veličenstvo bylo tak milostivo, že ráčilo sestoupit mezi prosté, vesměs plebejské jedince, spolu s nimiž
vystavilo svou tělesnou schránku zkoumavým pohledům zákazníků; jeho veličenstvo totiž netrpí přehnanou
pýchou ani přehnaným studem a ví, že je vládcem a tak tomu je a musí být a bude vždy a všude; přijměte tedy
jako fakt a holou skutečnost, že na vás bude toto opukarium ze svého místa shovívavě shlížet a hodnotit vás
stejně, jako vy teď soudíte je ☺

Královna

Jednoznačně je nejkrásnější z celého království, i kdyby se vám víc líbil bedýnka z podhradí; toto opukarium je
musí být takové, když k tomu dostalo předpoklady, jako vznešený historický původ nebo fakt, že umí stát hrdě
zpříma a raději se nechá zlomit, než by se ohnulo, a je odhodláno vám odnosit potomstva, kolik zasadíte,
takového, jaké zasadíte, a rozkvete vám s ním a díky němu do té nejkrásnější podoby, jakou nenajdete jinde v
celém království ☺

Kraslice

Jsou vejce – a pak jsou kraslice; ta první jsou jistě užitečnější, ale ty druhé… jsou k ničemu, ale jsou také
mnohem milejší, příjemnější a přitažlivější na pohled, jakkoli se nemusí každému líbit každá a některé jsou
opravdu... krásné až moc, až příliš kýčovitě; pohled na ně ale vždy potěší a vyvolá úsměv – a přiznejme, že
není co si přát lepšího, než abychom se na sebe navzájem, a na své květiny, vždy jen krásně usmívali ☺

Krokodýl

Ježí-li se vám chlupy při vyslovení jména zvířete, co prý žere lidi na potkání, tak můžete chlupy zase zklidnit,
jelikož toto opukarium nemá zuby a nemá chuť ani potřebu se na vás vrhnout; toto opukarium má s oním
tvorem společný jen tvrdý, zvrásněný povrch – a nic víc; neválí se v bahně, nevymrští se po kořisti a nevyděsí
vás vyceněnými zuby – vlastně to pro vás bude takový nevelký a velmi milý domácí mazlíček se strašidelným
jménem ☺

Krusta

Je to holka nebo kluk, napadá snad i někoho dalšího zajímavá otázka, na kterou lze odpovědět moderně, že na
tom vůbec nezáleží – ovšem s nemoderním dodatkem, že u lidí je tomu jinak; a jelikož toto opukarium není
člověk a je už od pohledu tvrdé jako kámen a křehké téměř jako sklo, a protože je o něm známo, že má měkké
jádro, ukryté pod tvrdou kamennou slupkou, a tak trochu i proto, že je chlapsky ženské, dostalo své jméno, se
kterým si troufne kamkoli a do čehokoli, pokud tam bude hezky ☺

Kruton

Jako osmažený kousek pečiva do polévek či salátů toto opukarium asi nevypadá a nemělo by působit ani
nemilosrdně či krvežíznivě, takže vysvětlení, jak ke svému jménu přišlo, se hledá těžko; jedině snad, že by
bylo částečně onou křupavou dobrůtkou a částečně čímsi drsně zlým, co by mohlo budit až nepříjemný dojem,
nebýt jeho první, dobré až dobrotivé tváře; takže pro vás, kdo máte rádi nejednoznačnost a ladění protikladů,
pro vás bude výzdoba tohoto opukaria květinami rozkošným oříškem ☺

Křapáč

Jídlo sem nepatří, ovšem křapáč není pouhé jídlo, křapáč je zvukomalebný opis přípravy i výsledného díla; u
opukaria tedy jen toho druhého, při jeho tvorbě nic neprskalo ani nepraskalo, i tak je ovšem vhodné to jméno
použít, neboť se pravému křapáči neskutečně podobá jak barvou, tak i množstvím prasklin a prohlubní – a jiné
je pouze v tom, že je můžete ještě zkrášlit a že vám vydrží mnohem déle ☺

Křapice

Je slovo nepříliš libozvučné, navíc jde o jazykový paskvil, ovšem proti oběma výhradám stojí neotřesitelná
pravda, že jde o přiléhavé a velmi výstižné označení tohoto opukaria; ne snad proto, že by mělo také být
disharmonickým paskvilem, ale nutno přiznat, že opravdu není spořádaně úhledné ani dokonalé – a právě proto
je krásné a právě proto bude skvělým doplňkem pro vaše spořádaně úhledné a dokonalé květiny ☺

Křehotinka

Jasně, že toto opukarium není měkké, teplé a vonící, jako takové bytosti bývají, když je tvrdé a studené – ale
vonící ano, vonící bude, jakmile je vybavíte tím posledním, co mu ještě chybí, aby se pak s vašimi květinami
stalo bytostí, na kterou musíte být opatrní opatrní a ke které musíte být vlídní; ne, nerozpadne se, když na ně
zakřičíte, ale mohlo by v něm všechno krásné popraskat, tak je raději láskyplně hýčkejte ☺

Křehule

Jaký protivný chlap vymyslel to slovo – pokud ho tedy nevymyslel nějaký dobrák nevymyslel v dobrém, aby
vyjádřil svou náklonnost spolu se svou lingvistickou nedostatečností; to slovo opravdu nezní laskavě, avšak
nedejte se klamat zvukem a věřte jeho smyslu – to slovo je zemitě vlídné a podobně křehké, jako je toto
opukarium; to slovo nabádá k opatrnosti a jemnému nakládání, tak mu věřte a rozumějte ☺

Křepelka

Jestli si někdo myslí, že toto opukarium není jako onen plachý, poměrně zavalitý pták, tak by své myšlenky
mohl snadno prodávat, protože toto opukarium nemá být plachou ani zavalitou slepicí, nýbrž má svým
vzhledem přitáhnout vaši pozornost, jako ten pták svým hlasem – takže pokud cítíte nutkání vzít je k sobě,
uložit, naplnit hlínou a osadit květinami, abyste pak mohli spokojeně sledovat, jak se mu daří a jak vedle vás
prospívá, nebuďte plaší a křepce po něm sáhněte, protože kdo zaváhá, nesází ☺

Křivka

Jistě není nijak objevné, pojmenovat toto opukarium podle množství křivolakých linií, které padnou každému
do oka hned na první pohled; jenže hrany kamenů nevytvářejí hladké a oblé linie – a přesto na jejich obrysech
vznikají sice hrubé a drsné, místy snad až ostré – ale krásně zakřivené čáry, nad nimiž si každý okamžitě
představí a uvědomí, jak bezvadně budou ladit s hladkými tvary listů a květin ☺

Křivule

Je-li symetrie estetikou idiotů, jak prý hlásal Julian Tuwim ještě před Friedrichem Hundertwasserem, pak toto
opukarium je etalonem estetiky přemýšlivých samorostů, ovšem těch skutečných a nikoli těch z kavárenských
žvaníren; a je-li pro vás křivolakost intelektuálně vzrušující, pak se jí doma dávejte unést spíš jen střídmě,
abyste pro samé myšlení a hloubání nezapomínali vnímat okolní svět ☺

Kšilt

Jasné sluneční světlo vítá tohle opukarium s pomocí jednoho takového... kamenného stínítka na horní obrubě;
ten kámen poznáte na první pohled, a na druhý vám dojde, že jeho umístění je jaksi nepatřičné, když se jím
vrhaný stín bude ztrácet pod příkrovem listů a květů, kterými toto opukarium v krátké době zaplníte – což ale
vůbec nevadí, protože jde pouze o dočasnou ozdobu, o dekoraci pro dekoraci před dekorováním ☺

Kukla

Jako schránka pro vaše květiny, nebo přesněji pro kořeny vašich rostlin, právě tak chce toto opukarium
fungovat, aby se v něm, nebo přesněji z něj vylíhly a vyrostly a rozvinuly se do voňavé krásy jejich květy; aby
jim bylo příjemným domovem a bezpečným útočištěm; aby měly ty nejlepší podmínky pro své zrání; aby byly
chráněny před nepřízní vnějšího světa, který budou posléze krášlit a zjemňovat – neboť proto k vám přijdou a
proto jsou na světě ☺

Kyklop

Jedno oko bylo pro mytické postavy tohoto jména charakteristické, však řecké kyklopos také znamená kruhové
oko; ale co teď s tím, nabízí se otázka, když opukaria kruhová nejsou a oči nemají; odpověď je přitom tak
jednoduchá – neboť kyklopové byli hromotluci přebývající ve skalních jeskyních, kdežto opukarium není
hromotluk a nepřebývá ve skalních jeskyních – a přesto jsou si navzájem blízcí ☺

Kyselka

Jemně perlivé toto opukarium není, ani nalít do sklenice si je nemůžete, avšak obsahem minerálních látek a
zdravotní prospěšností tyhle drobné rozdílnosti hravě vyrovnává – a navíc je snad každému jasné, že jde o
nadsázku, eufemismus, synekdochu nebo paralelu, možná všechno zčásti a dohromady, co má odkazovat na
nevlídně strnulý výraz, kterým toto opukarium shlíží na okolní svět a díky němuž ať vyberete jakoukoli
květinu, bude v takové společnosti působit jemně a sladce – i kdyby to byl jen šťovík ☺

Kyzylkum

Ještě jste možná neslyšeli o uzbecké červené poušti, jejíž barva pochází od trav a keříků, co rychle vyrostou a
ještě rychleji uschnou – a to vám budiž varováním, že každá rostlina potřebuje pravidelně zalévat, ať je venku
nebo doma, na slunci nebo ve stínu, v otevřené hlíně nebo v tomto opukariu, jehož dvojče nese jméno
Karakum; kdekoli a vždy potřebují vláhu bez které uschnou a ztratí svůj půvab, neboť s uschlými květinami
může být krásná jedině uzbecká červená poušť ☺

Labyrint

Jistě, že pravý Minotaur by neměl žádný problém bludiště cest mezi kameny tohoto opuakaria rozdrtit pouhým
šlápnutím svého kopyta a při tom se hezky po lidsku smát, což ovšem nic neubírá na křivolaké spletitosti těch
mezer, na které by možná byl pyšný i sám Daidalos a možná by s nimi u svého krále tenkrát uspěl podobně,
jako uspěl se svým bludištěm – takže by s nimi toto opukarium mohlo uspět i u vás a maličko vám zamotat
hlavu ☺

Ládínek

Jestliže nevíte, že toto jméno zní maďarsky Aladár, pak zřejmě neznáte animovaný seriál o rodině Smolíkově a
vůbec netušíte, jak jemná a přitom dravá byla tahle postavička; jak strohá a přitom hravá byla, jak neuvěřitelná
a přitom pravá; a podobně i toto opukarium je harmonickou směsí protikladů, které společně vytvářejí
okouzlující dojem – a navíc, což je také důležité, je samo protikladem vašim svěže jemným květinám, které se
díky tomu stanou ještě krásnějšími ☺

Lama

Jestli se někdo domnívá, že toto pojmenování je synonymem pro slovo „blb“, zaslouží si drobné upřesnění, že
ve skutečnosti se týká dvou rodů, Lama a Vikuiňa, patřících do čeledi velbloudovití, podřádu mozolochodci,
řádu sudokopytníci a třídy savci, podobně jako člověk – a člověk, na tom se jistě shodneme, obecně není žádný
blb; ovšem lama – podobně jako toto krásné opukarium – obecně není žádný intelektuál, to je dobré také
přiznat ☺

Lambda

Jistě jste poznali název jednoho ze znaků řecké abecedy, psaného „λ“, který se vám tu ve zhmotnělé podobě
nabízí spolu s dalšími kousky, tvořícími společně slovo λουλούδι, čili po našem květina; toto opukarium pak
dodává účinku celé skupiny nadhled a šířku, tolik důležité pro celkový účinek této malé sbírky květinových
truhlíků; sbírky moderní provedením a přitom věkovité na pohled, která by mohla zkrášlit veřejná i soukromá
prostranství jak ve vaší ulici, tak ve starém Řecku – prostě kdekoli, kde si rozum s citem rozumí ☺

Larva

Jako nedospělé stadium živočicha s nepřímým vývojem, tak nějak se tváří toto opukarium a podobně jako ono
čeká na svůj další vývoj, kdy se z tvora ještě ne zcela dokonalého promění v kvetoucí ozdobu vámi zvoleného
místa; zatím je pouze jakýmsi polotovarem, který až vy dovedete k dokonalé úplnosti, takové, jaká bude
nejlépe odpovídat vašim představám a nárokům; zatím ještě není hotové a nemá všechno, čeho je mu třeba –
ale má všechno, co ještě schází vašim květinám ☺

Lastura

Jeví se vám toto opukarium jako mořská mušle, tvor s měkkým nitrem a tvrdou slupkou, a nebo se vám ten
tvor zdá být podobný tomuto opukariu, jehož tvrdá slupka chrání nejen měkké jádro, které vlastně žádnou
ochranu nepotřebuje, ale především pečuje o jádro jádra, o živou zeminu a její ještě živější rostlinné
nájemníky, a nebo se vám takové otázky zdají být zbytečné a toto opukarium se vám prostě líbí i se svým
jménem – a přemýšlíte už jen o tom, jaké perly vám z něj porostou ☺

Lemur

Je líná poloopice, čili toto opukarium nemá, nemůže a nebude působit nijak divoce ani rozumně; může a bude
však pro vaši zahradu roztomilým zpestřením, která se vám tam vlastně bude jen tak líně povalovat a i
kdybyste je vybavili těmi nejpestřejšími květinami, zůstane pořád jen tou roztomile vláčnou potvůrkou – takže
pokud máte doma dost temperamentních divochů a máte jich plné zuby, je pro vás jako stvořené ☺

Lentilka

Jednobarevné a s hrubým povrchem nepůsobí toto opukarium příliš jako ony lesklé bonbónky, leč i tak nese
jejich jméno, neboť mezi svými vrstevníky vyniká lákavě sladkým vzhledem a proměnlivostí svého povrchu;
je prostě jiné než ostatní, a je jiné způsobem, který možná vzdáleně, ale přece jen evokuje hladké, sladké a
barevné bonbónky – kterým se bude podobat ještě mnohem víc, až je doplníte květinami ☺

Leo

Jako lidé, narození v tomto znamení, jež se českým jménem zove Lev, stejně charismatické a v centru
pozornosti si libující je i toto opukarium; rozhodně neprohloupíte, umístíte-li je na výsadní místo, kde ještě
více zkrásní; snad jediné nebezpečí by mohlo hrozit, pokud byste je často podrobovali kritice a nebo mu
nevěnovali svou pozornost, neboť pak by mohlo zšednout, zhořknout a ztratit svůj půvab; ovšem věnujete-li
mu občas třeba jen drobný úsměv, nikdy vás nezklame ☺

Leon

Jestliže má toto opukarium být lvem zahrad, pak jedině lvem ochočeným, zdomácnělým a přátelským, jací se
zřejmě ani v zoologických zahradách nevyskytují; kdyby ovšem existovali, stal by se svět o malý chloupek
lepším místem k žití; takže ano, toto opukarium je od pohledu dravcem, ovšem s jeho skutečnou dravostí to
není tak ostré, neboť jde spíš o šelmu – manekýna, který si víc než na síle dává záležet na vzhledu a dojmu,
jakým působí – takže ho klidně můžete krmit květinami ☺

Leona

Jiné než ostatní kamenná děvčata, takové je toto opukarium; drsné i hladké, jemné i hrubé, pravidelné i
roztříštěné, prostě jednota a boj protikladů, jak by se mohl odvážný filosof vyjádřit o podstatě ženství u
kamenných květinových truhlíků; jestli se vám líbí, budete je mít rádi, a jestli se vám nelíbí, můžete si je o to
víc zamilovat, ač vám to zpočátku bude znít neuvěřitelně; má totiž své žensky jedinečné kouzlo, kterým
dovede svět převracet naruby – tou lepší stranou ven ☺

Leontýna

Jemná, křehká a něžná jako vánek, jako mihotavý odraz, jako duch, taková byla slečna Brtníková z Brtníku a
takové není ani v nejmenším toto opukarium, které je přesto jejím odrazem a obrazem, byť výrazně zkresleným
a mnohem reálnějším, zřetelnějším a hmotnějším; ale proč by duchovní princezna nemohla mít svou
zkamenělou připomínku, sice nikoli jemnou něžnou jako vánek, avšak stejně křehkou a tajemnou – a s vašimi
květinami pak už téměř dokonalou ☺

Lesněnka

Jistá svou krásou a půvabem tančí lesní víla jen tak, jen sama pro sebe a také pro celý les, pro radost a pro
potěšení všech, kdo jsou a vidí a vnímají; tancem vás toto opukarium zřejmě neoslní, v tom se od lesních žínek
odlišuje, ovšem jinak je s nimi jako z jednoho paloučku, jako by mu žilách proudila jejich krev – kdyby mělo
žíly a cosi v nich; ačkoli jsou na tom víly v tomto ohledu nejspíš podobně a krve byste se v nich nedopátrali;
možná je maličko těžkopádné a nepohyblivé, ovšem je tu – jako ony – pro radost a pro potěšení všech, kdo
jsou a vidí a vnímají ☺

Ležák

Jakmile se toto opukarium dostane na své místo, jakmile zaujme svou pozici a přijme od vás květinové víčko,
se kterým bude pyšně vystavovat své hrany, tak poté přijde relativně krátká doba zrání, během níž se vlivem
určitých chemických procesů uvnitř i navenek částečně promění, jeho obsah dozraje, vyzraje a uzraje, aby vás
posléze omámilo vůněmi a chutí... ne, o to víc ale estetickým osvěžením a potěšením ☺

Libra

Jako lidé narození v tomto znamení, jež se českým jménem zove Váhy, stejně klidné, jemné a usilující o
rovnováhu je i toto opukarium, které už svou vahou jasně napovídá, že se nedá unést žádnými rozmary a je
odhodláno stát pevně na svém; místě; snad i díky příslovečné nerozhodnosti, jež se danému znamení připisuje
a která nám říká, že toto opukarium bude nejšťastnější a nejkrásnější tehdy, pokud mu určíte jedno pevné místo
a dáte mu jednou provždy ten nejlepší a jedinečný květinový příčesek ☺

Listonoš

Jako pošťák by se toto opukarium jistě neuživilo a chudáci adresáti by marně čekali na svou zásilku, ovšem
pokud to jméno maličko posuneme a z pošťáka uděláme nosiče listů, začne důvod tohoto pojmenování
dostávat zřetelnější obrysy; ale pohleďme ještě z další strany, odkud vidíme pošťáka coby nosiče radosti a
potěšení, jakým chce být a je i toto opukarium; a za třetí je toto opukarium i vaší pošťáckou brašnou, do které
si zasadíte překvapení – a pak už se jen díváte a divíte ☺

Luigino

Jen se tak vznáší pamětí, kam pronikl kdysi dávno z Liduščiných vyprávění, chlapík dosti zženštilý a lehce
přitažlivý, nebo možná naopak, a voněl prý jako rozkvetlá zahrada a když se na něj člověk podíval, v hlavě mu
náhle zašumělo a zůstal tam jen on, tedy člověku citlivému na tyhle primitivní fígle, jak se valej holkám šrouby
do hlavy – které tady vůbec nehrozí, tady zůstanete vždy jen u příjemného okouzlení ☺

Luna

Jednoduše Měsíc, ale latinsky, takový je původ pojmenování tohoto opukaria, které má jistě k prašnému
prostředí vládnoucímu té planetce docela blízko; ono jednoduché latinské pojmenování je ovšem také hluboce
básnickým výrazem, který umí šedavě prašnou skutečnost ozvláštnit a zkrášlit tak, aby vás při pohledu na toto
opukarium přepadla jedna jediná myšlenka a potřeba – mít je, aby na vaší zahradě zazářilo jako měsíc na noční
obloze ☺

Malamut

Je-li toto opukarium stejně, nebo alespoň podobně roztomilé jako psisko, od kterého si půjčilo své jméno, pak
nevadí, že není stejně hebce chlupaté, neskočí na vás a ani vás neolízne; pokud tedy stojíte o takové projevy,
pořiďte si domů kozu; ovšem pokud toužíte po mazlíkovi, který vám nerozhryže boty a nevyhrabe stromky a
jen vás čistě okouzlí, snad byste mohli v tomto opukariu něco z onoho psa objevit – a pokud ne, nevadí; až je
osadíte, najdete v něm za čas něco ještě mnohem lepšího ☺

Malvína

Jako víla z pohádky, jen drsně hranaté, tak působí opukarium nesoucí toto krásné, řídce užívané ženské jméno
nejasného původu a významu; ale co je nám po původu a významu, když vidíme, cítíme a vnímáme, odkud
přišlo, k čemu je dobré a jak je použít; když vidíme, cítíme a vnímáme, jak nás pohled na ně oslovuje a jak nám
jako víla z drsně hranaté pohádky proniká do mysli, usazuje se tam a šíří kolem sebe plány, jak udělat svět
lepším – nebo jak zkrášlit alespoň své okolí ☺

Mamut

Již dávno vyhynulý – a přece pořád s námi, tak by se dal naznačit smysl jména tohoto opukaria, které snad není
úplně prehistorickým monstrem, ovšem trochu prehistorické a trochu monstrum to je a kdyby se proti vám
rozběhlo, šel by z něj pořádný strach; jenže ono stojí, stojí a stojí, ani se nepohne, jen listy a květy nad ním ve
vašich představách už teď tiše ševelí – jednoduše prehistorické monstrum v dekorativním provedení ☺

Mandlička

Jasná spojitost jména s pojmenovaným chybí, to je sice pravda, ovšem to zároveň není nic výjimečného, nad
čím by bylo třeba se trápit, když máme všude kolem sebe dost a dost jiných důvodů ke trápení – čili tady se
můžeme jednoduše radovat, že toto opukarium má jméno, navíc krásné jméno, takové, co mu dodává tajemství
– a to je mnohem víc než jen prostý popis dobře viditelných a poznatelných vlastností ☺

Mandolína

Jasný zvuk toho nástroje sice vaše uši neuslyší, ovšem jako by se stalo, jako by se kolem vás rozezněly jakési
tóny, jakmile na toto opukarium pohlédnete, a když se jimi dáte unést mimo všednodenní prázdnotu tam, kde
zvuky zní bez nástrojů a obrazy vznikají a zanikají rozumem nepoznány, tak ucítíte, že je vám takový svět
blízký a že se vám líbí i toto opukarium – a vy se zalíbíte jemu a bude vám hrát o to jasněji a barevněji, oč
jasnějšími a barevnějšími květinami je zkrášlíte ☺

Mars

Jedináček je chudák, ovšem devět sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je cvrkot; Země je jasná,
kolem ní se všechno točí, a pak máme toto opukarium, zastupující z osmi ostatních právě tu planetu, která má
být symbolem sebejistoty, agresivity, sexuality, energie, síly, výbušnosti a tak dále, prostě má zastupovat moc
nižších, čili hmotných potencí; jste-li tedy ochotni dát své prostory všanc takovýmto vlivům a nemáte strach,
že se z vás potom stane nespoutaně šovinistické prase, tak směle do toho ☺

Mařena

Jedna obzvlášť povedená historka vypráví o dívčině, která byla ostrá jako břitva a lehká jako vánek, co
nadzvedává sukýnky, a jakkoli toto opukarium je mnohem těžší než vánek, co nadzvedává sukýnky, a ostré
jako břitva také není, něco společného s ní rozhodně má, jelikož mu to jméno sedlo jako sukýnka, zatímco
všechna ostatní po něm drhla a drnčela a syčela a praskala a vzpírala se použití, jen tohle jediné sedlo a zaseklo
se a drželo a odmítlo se pustit ☺

Maska

Jistě by vás zajímalo, co a kde má být překryto či zastřeno; snad byste chtěli vědět, jak a k čemu má takové
maskování být; možná ani netušíte, koho a proč je jím třeba zmást, podvést nebo oklamat; přitom jsou ale
všechny ty otázky zbytečné a odpověď je průhledně jednoduchá, neboť toto opukarium nic nemaskuje ani
nezastírá, jen dává hlíně a kořenům vašich květin tvar a tvář, aby na ně byl krásnější pohled – a aby se
nerozsypaly do trávy ☺

Maskot

Jestli vaší zahradě cosi chybělo, nějaký bonus, ozvláštnění nebo vizitka, cosi jako třešnička na dortu, tak jste to
právě našli, neboť kamkoli toto opukarium usadíte, jen se široce rozhlédne a s neodvolatelnou samozřejmostí
tam rozprostře své kouzlo, aby vše před ním i za ním, vedle něj, pod ním i nad ním rázem zkrásnělo a dostalo
jasnější barvy a živější vzhled, i kdyby se tam předtím rozprostírala jen nuda a šeď; i kdybyste vůbec nic jiného
neudělali, stane se vaše zahrada jinou a krásnější ☺

Master

Jen jeden může správně vést, jen jeden může dobře vládnout, jen jeden může přesně rozhodnout, dokud tedy
rozhodování nekomplikují další dva, tři nebo celý parlament lidí; u zahrad je to podobné, i tam může mít
autoritu jen jeden; v nejlepším případě ten nejlepší, což se ale podaří jen výjimečně i u lidí; většinou to pak
bývá jedinec vynikající pouze v určitém směru – jako toto drsné opukarium, které se díky své výjimečnosti
může stát vůdcem, vládcem a rozhodující autoritou vaší zahrady ☺

Maškara

Jakýsi výstřední až téměř směšný převlek jako by na sobě toto opukarium mělo nést, který z něj dělá zvláštně
legrační figuru; stále kamennou a čtverhrannou a shora otevřenou, aby se v ní mohlo usídlit a rozrůst cosi
krásného, co jí dodá na vážnosti a přitažlivosti; pořád hranatou a drsnou, s nepravidelným, výstředně
pokřiveným povrchem, takovým, aby se teprve nad ní s ní staly vaše květiny vážně a výstředně krásnými ☺

Matouš

Jistě je každému (staršímu) člověku jasné, že toto opukarium je úplné jedině v páru se svým parťákem
Šimonem, se kterým teprve bude jeho účinek úplný a dokonalý; mladším generacím snad ještě nápovědu, že
tento byl z oněch dvou větší a silnější, podobně jako je toto opukarium větší a mohutnější než jeho společník, a
budou mu tedy slušet květiny spíše plné a rozložité – a nejlépe možná dokonce masožravé ☺

Max

Jeho vzor byl šílený, ovšem toto opukarium je spíš jen divoce rozevláté, neuspořádané a nespoutané víc než
ostatní, mnohem víc, naprosto, bezmezně až maximálně, jako by nic než volnost tvarů a svoboda křivek nebylo
podstatné a na ničem jiném a na ničem víc nezáleželo; cítíte-li to podobně ctíte-li volnost a svobodu nade
všechno a přede vším, pak můžete toto opukarium brát jako nastavené zrcadlo, ve kterém se uvidíte maličko
nadsazení a pokřivení – a o mnoho krásnější, pokud svůj obraz doplníte správnými květinami ☺

Mazel

Je jako vy, s ostrými drápky, které neumí používat, a s drsnou slupkou, pod níž ukrývá měkké a vlídné srdce;
ale... možná by bylo dobré přiznat, že tyto řádky bývají lehce nadsazené a místy říkají víc než jen pravdu; ve
skutečnosti se k vám toto opukarium nikdy nepřitulí a nikdy vás nepohladí, než snad jedině na duši, když se na
ně podíváte, jak mu to s vašimi květinami sluší – a pak dostanete chuť přitulit se k někomu, kdo to umí ☺

Mechuřina

Jistě vás napadlo slovo „měchuřina“, jenže tady nejde o „měch“, nýbrž o „mech“; opukaria sice obvykle
nebývají ani měchovitá, ani obrostlá mechem, ovšem při bližším ohledání tohoto kousku snadno zjistíte, že
cosi mechu podobného se na povrchu některých jeho kamenů nachází, a protože jde o neobvyklost hodnou
zaznamenání a zviditelnění, zůstane už napořád ve jméně vašeho opukaria – i kdyby se „to“ nakonec nějak
vytratilo ☺

Mentalista

Jeden takový chlapík sotva na vás pohlédne, už ví, co jste měli k snídani a jakou budete mít zítra stolici; ale
nemějte strach, toto opukarium nemá jeho schopnosti, toto opukarium pouze umí ovlivnit vaši náladu a zaplašit
to, co ji kazí, nebo povzbudit, co jí prospívá; ne snad, že byste po pohledu na ně rázem viděli místo orezavělé
boudy stříbřitý altánek, ale možná vám najednou začne barva rzi připadat krásná – a když tuhle jeho schopnost
umocníte ještě květinami, začnou se k vám z té barvy možná linout naprosto rajské vůně ☺

Merkur

Jedináček je chudák, ovšem devatero sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je cvrkot; Země je daná,
kolem ní se všechno točí, ale z osmi dalších zastupuje toto opukarium planetu, která dostala jméno po bohu
obchodu, cestování a šikovných zlodějů, což je na dnešní dobu až překvapivě výstižná, přesná a nezastřená
charakteristika určitých lidí; ovšem přijmete-li je a přizpůsobíte se mu, stane se pro vás překvapivě příjemným
společníkem, který na vás bude mít osvobozující vliv – pokud vy pro ně budete mít krásný květinový úplatek
☺

Měšťák

Jen tak mezi námi, toto opukarium je maličko nafoukané a trošičku zpychlé, ale opravdu jen maličko a
trošičku, jen tak, aby se ty vlastnosti mohly na jeho vzhledu provokativně odrazit, ale nebyly vůbec protivné; a
jen tak mezi námi je toto opukarium vlastně venkovský balík, nezkažený a přirozený, jen lehce zastřený
pravidelnou, obdélníkovou fazonou, tak, aby navenek mělo všechno, jak to má být – tedy s výjimkou
květinové kštice, s níž se teprve stane dokonalým ☺

Minaret

Jako by se z tohoto opukaria linul zpěv, který vám sice nic neříká, ani mu nerozumíte, má však v sobě cosi
poutavého, co vzbuzuje váš zájem; jako byste náhle slyšeli táhlé houpavé kvílení a zvědavě kroutili hlavou, co
se to děje a proč se to děje a jaký to má smysl; jako by se kolem něj šířila zvláštní tajemná vůně, jakési vlny
nebo záření, pod jejichž vlivem se člověk začíná kolem sebe dívat jinak – a jakmile se oči přizpůsobí, tak mysl
pochopí, že chápat není třeba ☺

Mistr

Jediné a nejlepší je toto opukarium, pro všechna ostatní je vzorem a zdrojem poučení, jak vypadat a jak působit
a jak stát, aby dojem byl dokonalý; jediné a nejdokonalejší je toto opukarium, pro všechna ostatní inspirací a
vodítkem k nejvyšším metám sebeprezentace a umění působit na své okolí; jedno jediné je toto opukarium – a
jakkoli je zvyklé na samotu výjimečných, rozhodně mu uděláte radost, když mu pořídíte milenku; nebo
milence ☺

Model

Jiné pojmenování tohoto opukaria by bylo zavádějící, když při pohledu na ně zdola i shora, zleva i zprava, z
odstupu i zblízka, odevšad a kdykoli a komukoli přijde naprosto bezvadné, téměř až dokonalé – a přitom
působí tak lehce a ledabyle, jako by nebylo ničím výjimečné, jako by takhle vypadalo každé normální
opukarium ve dne i v noci, na slunci i za deště – a ve společnosti krásných voňavých květin ještě lépe ☺

Modelka

Jen se pohnout, jen se zavlnit a usmát, právě taková drobná změna chybí, abyste toto opukarium vnímali jako
vyslankyni ženské krásy; sice maličko strnulé a poněkud hrubších tvarů, přesto však úchvatné a okouzlující, s
bezvadným držením těla, skvělými křivkami, smyslným výrazem – prostě ztělesněná přitažlivost, která navíc
také čeká jen na váš příspěvek, aby se ještě více rozvinulo a zkrásnělo ☺

Modul

Jen mimochodem poznámku, že toto opukarium je součástí většího celku světa, v jehož soukolí je sice
drobným, ovšem nikoli bezvýznamným dílkem; dále pak pokračujme konstatováním, že tento element se
teprve spojením se zeminou a květinami stane ještě mnohem důležitějším, abychom plynule dospěli k závěru,
že jakkoli může a dokáže fungovat samo, bylo by mu každopádně lépe ve společnosti podobných, jen jinak
pojmenovaných kamenných součástí celku světa ☺

Moon

Jaký že mihotavý půvab přinesl tomuto opukariu jméno z kosmických výšin; která že stříbřitá vlastnost měla
zásluhu, že toto opukarium nese vzdálené poselství; čím že se přihodilo, aby jen shovívavě shlíželo na naše
nepodstatné pozemské starosti; všem takovým a jiným podobným otázkám budiž odpovědí, že toto opukarium
si nechce hrát na žádnou vzdálenou planetku, toto opukarium chce, abyste si s ním vyhráli vy sami – a je na
vás, jak si s tím poradíte ☺

Most

Jistě máte, jako všichni lidé, nějakou svoji touhu, potřebu nebo skrytou představu, k níž se tu a tam upínáte a za
kterou byste rádi vyrazili, kdyby vám v cestě nestálo tolik povinností a jiných překážek, které sice můžete
překročit nebo obejít, ale pak se váš život navždy rozpadne a změní; toto opukarium vám nepomůže vzít si své
povinnosti daleko za touhami, ale bude vám spojnicí do světa tužeb, představ a snů, se kterou se snadno a
rychle dostanete tam a stejně snadno a rychle zpátky, aniž byste se při tom pohnuli – a přece se vrátíte bohatší
o několik příjemných pocitů ☺

Motrjoška

Jedna figurka ukrývající v sobě mnoho dalších, to není úplně přesný popis tohoto opukaria, ovšem s trochou
velkorysé nadsázky přijmeme, že s každým odloupnutím tenké kamenné slupky se jeho vzhled mírně změní a
stane se i maličko, sotva znatelně menším, menším a ještě menším, jako ty figurky, a protože u opuky se
kousky kamene nezřídka loupou, jistě se s tím setkáte i u tohoto opukaria – a budete jich tedy mít v jednom
postupně několik ☺

Mountain

Jistě, jasně a jednoznačně je toto jméno opukariím jako na míru ušité, obzvlášť těm, jejichž kameny jsou tak
hrubě vyklenuté, až působí jako zmenšený model několika rozlehlých pohoří; kromě skalisek a horských
vrcholů má však toto opukarium navíc potenciál obsáhnout i cosi, co žádným velehorám není vlastní – a sice
překrásnou květinovou oblohu, již nad nimi a kolem nich vy sami rozprostřete ☺

Mračen

Jaké podivně zachmuřené slovo, které tak bezvadně padne tomuto milému opukariu, které vás ovšem nebude
truchlivě deptat, to vůbec ne; bude se na vás jen tak rozverně mračit, prostě proto, že jeho smích je a vypadá
vážný a přemýšlivý; ne aby vám zkazil náladu, ale proto, že bezstarostně hravé budou a mají být vaše květiny,
jimiž toto opukarium doplníte a jejichž zářivý půvab nad ním pak ještě mnohem lépe vynikne ☺

Mrakota

Je třeba hned na začátku vysvětlit, že toto jméno nepochází od zamračeného obličeje, ale od mraků, co plují po
obloze – a dráždí odtud naši fantazii a probouzejí v nás dávno zapomenuté vzpomínky, z čehož všeho pak naše
mysl ráda vytváří kouzelné představy, podobné těm, jimiž vás může překvapit tohle opukarium, pokud se na ně
upřeně zahledíte a nedáte se rozptylovat ničím a nikým protivným ☺

Mustr

Jadrné označení pro vzor, ano, přesně tak je míněno pojmenování tohoto zemitě drsného opukaria, vedle něhož
bude každé druhé vypadat jako jeho dvojník, nebo jeho imitace, pouhá napodobenina nedostižného vzoru,
neboť toto opukarium v sobě má… ale však se podívejte sami, jak výrazné má tvary a jak dokonale jsou na
něm patrné všechny charakteristické znaky květinového truhlíku obloženého přírodní opukou ☺

Mušle

Jestliže od opukaria nesoucího toto pojmenování čekáte perly, tak se nedočkáte, tedy pokud máte na mysli ony
třpytivě bílé kuličky; jestli ovšem čekáte perly v přeneseném významu, tedy cosi vzácného a krásného, tak
vězte, že jste na dobré cestě, a pakliže máte v úmyslu do něj cosi vzácného a krásného zasadit a pak se o to
patřičně starat, po čase budou vaše rozzářené oči těmi nejvzácnějšími a nejkrásnějšími perlami na světě ☺

Myšák

Je to on, ovšem nikoli ten s kulatýma ušima a kulatýma očima a vůbec vším tak nějak zaobleným; toto
opukarium bude živé opravdu a ne jen jako, jen na obrazovce, tedy jakmile je vybavíte životem, který teprve v
jeho náruči dostane správně pestrý temperament; ano, proč by to malé šedivé zvířátko nemohlo alespoň na
chvíli ztratit svou nechutnou pověst, proč bychom se na ně nemohli jednou podívat jako na roztomilou
potvůrku, když je z kamene a nic vám nesežere – a ještě vám pohlídá květiny ☺

Myška

Jen málo lidí miluje tohle zvířátko – a ještě méně je mezi nimi žen, čili představa, že kteréhosi milovníka
květin přiměje takové pojmenování pořídit toto opukarium coby pevný základ pro jejich další růst a rozvoj, se
zdá být pošetilá; je ovšem známo, že většina pokroku a změn, které dnes vnímáme jako samozřejmý standard.
stojí na pošetilých myšlenkách – a navíc, opukarium nepřijde ani do spíže, ani do ložnice, a někde venku se
jistě najde hezké místo pro tuhle myš-Lenku, co používá zkrácenou podobu svého jména ☺

Mýval

Jakkoli je prý tento medvídek spíše škodnou, pro vaše oči rozhodně zůstane přítulným domácím mazlíčkem, a
podobně i toto opukarium bude vašim očím vždy a napořád příjemným spočinutím, navíc od něj nehrozí žádné
škody a vašim květinám bude vždy jen prospívat, takže byste se mohli výměnou smířit s tím, že se od něj
nedočkáte ničeho mazlivého nebo přítulného – když to vynahradí vašim květinám ☺

Nácek

Jestli se vám toto opukarium zdá být jaksi drsnější, než jste ochotní akceptovat; pokud vám přijde až přehnaně
provokativní, ale tak nějak víc a jinak, než jste ochotní akceptovat; pakliže má podle vás vzhled agresivní tak
moc a podezřele, že to nejste ochotní akceptovat – tak máte právě teď výjimečnou příležitost poznat svůj omyl
a z blízka se přesvědčit, jak zdání klame a pod zlověstnou nálepkou že se mnohdy skrývají ty nejkřehčí a
nejcitlivější duše ☺

Neptun

Jedináček je chudák, ovšem devatero sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je cvrkot; Země je
jasná, kolem ní se všechno točí, a toto opukarium zastupuje z oněch osmi dalších planetu, která je svou
podstatou transpersonální, což v tomto případě znamená, že vám pomůže překročit vaše vlastní hranice,
rozpustí je a dá vám za ně nahlédnout, což vám může znít hrozivě, ale žádné obavy, protože v blízkosti tohoto
opukaria se vaše já stane lepším – a za hranicemi vašeho já bude vše v líbezně květinovém oparu ☺

Nietzsche

Jak pravil Zarathustra se od tohoto opukaria nedozvíte, ovšem něco o síle a vůli byste mohli odkoukat, a nad to
i cosi o kráse světa a věčném návratu téhož, což zde spočívá v nekonečném cyklu rašení, růstu, kvetení a
usychání, z něhož lze uniknout jen částečně, koncentrací do sebe sama, do své hodnoty a do své cesty k vyšším
metám – když metou nejvyšší je v tomto případě schopnost dát svou sílu ve prospěch (cizí) krásy ☺

Nirvana

Je nezrozené, nevzniklé, nezformované a nestvořené, k čemuž směřujeme od zrozeného, vzniklého,
zformovaného, stvořeného, v čemž se odehrávají naše pozemské životy – a toto opukarium naznačuje cestu od
druhého k prvnímu, k oproštění se z chamtivé nesnášenlivosti, k vyhasnutí všech vášní a strastí; jistě asi ne
každého láká stát se vyhaslým šutrem, ale občas je, možná, dobré si připomenout pomíjivost všeho kolem nás –
a pak se vrátit do zrozeného, vzniklého, zformovaného a stvořeného světa zalít květiny ☺

Nomen

Je neúplným dílkem, jen polovicí celku, který ve své úplnosti říká, že jméno je znamením, co o svém nositeli
vypovídá víc, než nositel o něm; toto opukarium je první částí páru, prvním slovem sousloví, které sama o sobě
ještě nemá hluboký význam, ovšem jakmile se mu na blízku objeví jeho druhá část, pojmenovaná Omen,
rozezní se zvony a obě zapějí chorál, který sice neuslyšíte, ale cítit jej budete každým kouskem, každou částí
svého těla ☺

Nosič

Jistě se nikdo nemá domnívat, že takto pojmenované opukarium bude jakýmsi slouhou, otrokem určeným k
přemisťování nákladů; nikoli, vůbec a právě naopak; jakkoli se může někomu zdát nízké a bezvýznamné být
pouhým prostředníkem, jen doplňkem, podstavcem a pomocníkem, tak toto opukarium je na svůj úděl pyšné a
nese jej hrdě už ve jméně – stejně, jako hrdě a se ctí ponese už brzy křehkou krásu vašich květin ☺

Nymfa

Jedinečně; ano, toto opukarium je jedinečně uzpůsobené k tomu, aby rozproudilo ve svém okolí zpěv, tanec a
bujaré veselí; kdo ví, jak to dělá, ale umí v každém, kdo se mu ocitne nablízku, vzbudit jiskrné pocity a vyvolat
hořlavé myšlenky, takové ty nespoutaně divoké, za které se občas stydíme, když nás kdesi ovládnou a hýbou
naším tělem za nás; takové, bez kterých by náš život byl podstatně chudší a nudnější ☺

Jak se zdá, toto opukarium nebude žádný zdrženlivý troškař nebo troškařka, co se spokojí s málem a je mu
lhostejné, čím a jak často je obšťastníte; dokonce by se dalo říci, že čím častěji v něm budete kypřit půdu a čím
Nymfomanka
častěji do něj budete sázet nové a nové rostliny, tím bude spokojenější a krásnější, jako pak budou lépe růst a
prospívat i vaše květiny – a jako budete v takové společnosti spokojenější a krásnější i vy ☺

Oáza

Jestli toužíte po občerstvení, oddychu a vysvobození, může vám toto opukarium být základním vodítkem,
první vlaštovkou, která vám pomůže se uvolnit a přenést – tedy alespoň duchem – jinam, kde vás namísto
vyprahl prázdné písečné pustiny čeká bohatství tvarů a křivek, nad nímž se budou – kromě svěžího uvolnění –
vznášet zelené listy a pestré květy, to vše navzájem tak propletené, abyste nechtěli, nemuseli a nemohli vnímat
nic než sami sebe, kdesi v jiném světě ☺

Obraz

Jemným štětcem vymalované, s pečlivě naznačenými konturami, takové je toto opukarium a taková je jeho
viditelná podoba, takový je jeho výraz a takový je jeho účinek, tonalita a kompozice; nemůžete je brát jako
věc, jako prostý předmět; zkuste je vnímat jako součin vlivů a účinků, jako součet vloženého s přijatým, jako
průnik představ a snů, jako nedokončené dílo, kterému chybí posledních pár tahů štětcem – a nebo vašima
rukama, jež vnoříte do hlíny, aby se nad ní vyklenuly korunovační květy ☺

Obzor

Jako, že dál už vidět nepotřebujete, že celé vaše zorné pole pokrývá toto opukarium, tak – možná maličko
pyšně – je míněno toto jméno, neboť když se na ně zahledíte pozorněji, najdete všechno, co si budete přát – a
co nenajdete, to si z jeho tvarů snadno domyslíte, neboť hranice nosíme každý v sobě a kdo se jimi nechce dát
svázat, pustí své myšlenky dál; a když je osadíte květinami, nebudou vám třeba žádné podpůrné halucinogeny,
aby se váš obzor vznesl vysoko nad vaši obvyklou představivost ☺

Odraz

Jiskřivě třpytivý a rozechvěle nepřesný je obraz tohoto opukaria, leč o to lépe a krásněji vám přináší podobu
světa kolem vás, zkreslenou jeho roztřesenými obrysy a zvrásněným povrchem, přesto však výmluvnou a
dobře odpovídající na vaše zvídavé otázky; třpytivě jiskřivý a mihotavě se tetelící, jako odlesky slunečních
paprsků na vodní hladině... ano, zní to neuvěřitelně, ale tohle všechno můžete opravdu vidět při pohledu na toto
opukarium – s dostatečně přimhouřenýma očima ☺

Olgoj

Jako mytický písečný červ, tedy jen jeho část, jeho první půlka, tak nějak se tváří tento kousek přirozeně
neuspořádaného světa; ovšem na rozdíl od písečného červa, který nebyl nikdy spatřen, tohle opukarium budete
mít na očích pořád; a zatímco po zásahu mytické příšery vše žloutne a zmírá vlivem prudkého jedu, tato jeho
kamenná napodobenina je krásně žlutá prostě jen tak, aby se vám líbila ☺

Omen

Jen sám je neúplný, je pouhou polovicí celku, který po spojení říká, že jméno je znamením, co o svém nositeli
vypovídá víc, než nositel o něm; tento druhý díl do páru, tato druhá část sousloví sama o sobě nemá nijak
hluboký význam – ovšem jakmile se na blízku objeví jeho první dílek, slůvko Nomen, rozezní se zvony a tato
dvě opukaria spolu zazní pronikavým chorálem, který sice neuslyšíte, ale cítit jej budete každým kouskem
svého těla ☺

Omikron

Jistě jste poznali název jednoho ze znaků řecké abecedy, psaného „ο“, který se vám tu ve zhmotnělé podobě
nabízí spolu s dalšími kousky, tvořícími společně slovo λουλούδι, čili po našem květina; toto opukarium pak
pak onu malou sbírku květinových truhlíků sceluje, uzavírá a zpevňuje, aby lépe a silněji vyzněl kontrast jejího
moderního provedení s archaickým vzhledem, když ta kombinace by mohla krášlit jakékoli veřejné či
soukromé prostranství jak ve starém Řecku, tak i ve vaší ulici – prostě kdekoli, kde si rozum s citem rozumí ☺

Opuklina

Jak že k tomu podivnému jménu přišlo, chtěl by se možná kdosi jazykově přecitlivělý ptát, čím si je toto
opukarium vysloužilo; ovšem pokud se smíříme s tím, že věci jsou takové, jaké jsou, a žádné řeči na tom nic
nezmění, dojde nám, že tyto květinové truhlíky jsou vlastně jen popraskanými, neboli opukanými kameny,
přičemž tento kus je opukaný a popraskaný víc a zřetelněji než ostatní – čímž se stává ještě krásnější ozdobou
vaší zahrady a výraznější základnou pro vaše květiny ☺

Orbit

Jakási myšlená oběžná linie neboli čára, po níž menší těleso putuje kolem většího, že má být předlohou či
vzorem tomuto skutečnému, hrubě masivnímu opukariu, ve kterém se usídlí, vyraší a rozkvetou vaše květiny,
aby se jejich pestré květy ve větru komíhaly sem a tam, a kolem tohoto nevelkého tělesa budete putovat vy,
mnohem větší a mocnější, abyste se mohli ze všech stran důkladně pokochat jejich společnou krásou ☺

Orion

Jako postava z řecké mytologie byl bojovný a velmi... řekněme náruživý ve vztahu k opačnému pohlaví; jako
opukarium je ovšem učiněný beránek s velmi... řekněme blízkým vztahem k něžnému pohlaví, byť
proměněným do čistě platonické podoby – což některým bude znít kladně a jiným jako nedostatek; v mýtech
byl vyzvednut na nebesa a září tam coby souhvězdí, zatímco jako opukarium má a bude zářit u vás jako
soustava kamenů, kterým ve svádění pozornosti pomáhají namísto bájí vaše květiny ☺

Orloj

Již mnoho staletí je tu s námi a stále nás udivuje svou propracovaností a kouzlem, jímž dýchal na lidi v
dávných dobách a stejně působí i dnes; toto opukarium má do jeho složitosti velmi daleko a ani stářím se mu
nemůže rovnat, tedy pomineme-li stáří kamenů, které ovšem můžeme jen stěží přehlédnout, když na nich stojí
celý jeho vzhled a účinek – ale bude na nich stát jen, než je doplníte květinami, které jeho působení zcela
promění a ono na vás bude od té doby dýchat mladistvě svěžím vánkem ☺

Ornament

Jedna, dvě, tři čtyři... tisíc vzájemně propletených linií dohromady na tomto opukariu vytváří jeden, dva, tři,
čtyři... tisíc vzájemně propojených obrazců a motivů, ze kterých si každé oko může podle svého vybrat jedno,
dvě, tři, čtyři... tisíc podobenství nebo významů, souladů či kontrapunktů, líbivých a nebo rušivých prvků – ale
to vše také prostě jen tvoří pevný podklad pro tetelící se chomáče vašich květin ☺

Ořech

Jihneme při různých myšlenkách, na děti a na minulost, na děti a na budoucnost, na děti a co jim předchází, ale
těžko se nám někdy stane, abychom zjihli při vzpomínce na prostý ořech, ať už byl vlašský, kokosový nebo
jakýkoli jiný; tenhle je ovšem jiný a může být a jistě bude mnohokrát svědkem takových situací, na jaké se
nezapomíná – a vy pak, sotva přivoníte k jeho květinám, rozpomenete se a srdce vám zaplesá kouzelnou
vzpomínkou ☺

Oscar

Jasně zlatá barva a nehynoucí sláva od západu k východu a od severu k jihu jsou ve filmovém světě spojeny s
tímto jménem; do světa zahrad a květinových truhlíků pak přináší barvu jen mírně nazlátlou a ze slávy spíš jen
drobnou, o to však milejší a trvanlivější radost; toto opukarium vás nechce a nemůže přenést na titulní stránky
lifestylových magazínů ani na večírky u nejmocnějších filmových producentů, toto opukarium vám toliko
naznačí, že pro své okolí jste tou nejzářivější a nejvzácnější hvězdou ☺

Ostrov

Jen taková malá pevnina, drobné zákoutí, ve kterém můžete být sami sebou, bez protivného strachu ze selhání
nebo vybočení z normálu; toto opukarium se vám nestane novým domovem, ale nabídne vám útočiště, ničím
nesešněrovaný prostor, ve kterém budete moci kdykoli zabloudit a netrápit se hledáním zpáteční cesty; bude
vám nejen bodem v dáli, k němuž se toužebně upíná zrak, ale i místem nejbližším, kam stačí udělat malý
krůček – abyste se ocitli ve stínu vlastních snů a květin ☺

Oukropek

Jednoznačně, a to nade všechnu pochybnost, si právě prohlížíte snad nejmenší, nejméně nápadné a nejlehčí
opukarium; prostě drobečka, který vám ze zahrady neudělá výstavní galerii a nestrhne k sobě pozornost
každého, i téměř slepého oka; jakmile k němu ovšem jakýsi zvídavější a pozornější pohled zabloudí,
jednoznačně v něm najde zalíbení a rád se k němu bude vracet – jako vy právě teď, když jste se rozhodli tohoto
malého drobečka adoptovat ☺

Ozzy

Jurodivý chlapík, tak trochu šílený, dosti svérázný a především osobitě svůj, velmi osobitě, ale proč ne, proč by
nemohlo i toto opukarium být svérázné a osobitě zvláštní, odlišné od všech ostatních, jakkoli se jim podobá a
je ustrojeno stejně jako ony; je takové, jaké je, a pokud se vám takové nelíbí, je to vaše chyba a vy se tím o
mnohé připravujete; je jaké je – a pokud se vám takové líbí, máte skvělou příležitost se obohatit a přispět svou
troškou květin do tajemného mlýna jeho zvláštní krásy ☺

Palcát

Jako by toto opukarium hrozilo úderem, drtivě prudkou ranou, mohlo by se podle názvu zdát, ovšem
skutečnost je zjemněná výkladem, podle něhož byl ten předmět víc odznakem a ozdobou než skutečnou zbraní;
zní to možná podivně, berme ovšem jako fakt, že toto opukarium je mnohem víc ozdobou a odznakem než
zbraní, i když by se zbraní klidně mohlo stát, kdyby toho někdy bylo třeba – a pokud by tím neutrpěly úhonu
vaše květiny, jež se brzy stanou odznakem a ozdobou tohoto opukaria ☺

Panna

Jistě nevypadá tak, jak se jmenuje, to je pravda, ale cosi ze svého jména v sobě toto opukarium má – a není
toho právě málo; například je neposkvrněné a zatím ještě nedotčené čímkoli nečistým, co je v budoucnu čeká,
jako například hlína a brouci a slimáci a tak dále, ovšem na druhou stranu je proto zatím ošizené o vůni květin,
které v něm vyrostou, a také o radost, již bude kolem sebe šířit – takže směle do toho, uveďte je do skutečného
života ☺

Paradox

Pardál

Jaksi překvapivé je toto opukarium mezi ostatními potřebami pro zahradu; jakkoli nečekané, přesto ovšem
dává uprostřed zeleně a spolu s ní nečekaně smysluplný celek; prostě čekejte nečekané a dočkáte se, neboť
teprve s vašimi květinami a po umístění mezi jiné zahradní dekorace vynikne jeho zvláštní, nevzhledná
ladnost; nedejte se zmást tím, jak divně a hrubě teď působí, neboť je to pouze doxa, jen zdání – a jeho pravý,
dokonalý účinek přijde až daleko později; ale přijde jistě ☺
Jo, to je přesně on, divoch a dravec, samý sval a samá šlacha, temný pohled a tesáky, co mluví tím nejjasnějším
jazykem na světě; ano, stojí přímo před vámi a – vy ho nejspíš nepoznáváte, neboť vaše oči vidí toto
opukarium a váš mozek věří vašim očím a vy věříte svému mozku a přijde vám nesmyslné, aby tohle bylo
přesně on; a přece je to tak – jen zuby necení pro výstrahu, ale z radostného očekávání, až mu hřbet ozdobíte
květinami ☺

Pastelka

Jednobarevné, nebo téměř jednobarevné, to ano, ovšem hrající v mnoha odstínech té barvy, takové je toto
opukarium; nijak křiklavě pestré, jen prostá barevnost, ale povýšená bezvadnou harmonií a souladem odstínů,
tónů, sytostí, jasů, kontrastů a přechodů; je silné účinkem a přitom působí nenásilně; je velmi dobře zřetelné a
přitom nikoli dráždivé – prostě bude dokonalým podkladem a pozadím pro vaše květiny ☺

Pašák

Jen někteří lidé a pouze málo kamenů se zalíbí všem, a ti, co k tomu mají dispozice, jsou brzy všeobecným
zájmem a obdivem otrávení a znechucení; kamenům ale takové pocity nejsou vlastní a snesou zájmu a obdivu
tolik, kolik by žádný člověk nevydržel, a mnohdy ještě víc; toto opukarium se tedy může stát výjimkou mezi
výjimkami, a rovněž má předpoklady zůstat stále stejně bezvadné a nepopraskat pýchou, i kdyby k tomu denně
dostalo tisíc důvodů ☺

Pašík

Jo, tedy vlastně ano, je to tak, že tohle opukarium patří k osobám nevyznávajícím žádné z blízkovýchodních
náboženství, neboť je určeno lidem, kteří zde byli, jsou a budou doma, kteří mají kladný vztah ke světu
vezdejšímu a chtějí a dokážou a chtějí si jej užít všemi smysly, tedy i žaludkem, ale současně nechtějí jen žrát
nebo tančit a dovedou se radovat i z předmětu, který selátko připomíná snad jen svou vahou ☺

Pedro

Jižní temperament je příznačný pro toto opukarium; tedy ne, že by juchalo a skákalo a tančilo, ale cosi
energického, cosi pronikavě živočišného v něm je a sálá to z něj i na pohled, i když jen tak leží na svém místě a
netečně přijímá obdivné pohledy; má to v sobě a neškudlí s tím; má to v sobě a štědře se s vámi o svůj náboj
podělí, třeba už jen tím, jak nad ním budou vaše květiny působit mnohem živěji a barevněji a jak se vy budete
díky nim mnohem častěji usmívat – a možná i juchat, skákat a tančit ☺

Pelech

Jistě by zdrobnělé pelíšek znělo lépe, ovšem předmětu tak drsnému a hrubému by takový zženštile jemný
název rozhodně neslušel; obsah, účel a význam souhlasí a zůstává, to ano, ovšem toto opukarium má být a
bude vašim rostlinám pevným příbytkem, kam bezpečně uloží své kořeny a odkud budou každé ráno zvedat
své kvetoucí hlavy vzhůru ke slunci; je to základna, grunt a útočiště – ale žádný žvatlavý pelíšek ☺

Pepa

Jak přátelsky to zní, jak blízce a téměř rodinně, i když v té své žádného chlapa toho jména nemáte, stejně vás
oslovuje, jako byste je slýchali odjakživa a měli s ním spojená dětská tajemství, pubertální dobrodružství nebo
stůl na růžku; je to prostě jeden z nás, patří mezi nás a vedle něj se cítíme dobře, i když je to drsný a nemoderní
hrubián – a nebo právě proto, že je takový a přesto umí být stejně kouzelný, jako toto opukarium ☺

Pisces

Jako lidé, narození v tomto znamení, jež se česky zove Ryby, stejně citlivé, vnímavé a ochotné pomáhat
druhým je i toto opukarium; i ono si může, samozřejmě, myslet o květinách, jimiž je zkrášlíte a doplníte, cosi
nelichotivého, ovšem na rozdíl od jiných si svůj názor nechá pro sebe a vašim květům dá takovou péči a takové
zázemí, jakého jim bude třeba, aby dobře prospívaly – dáváte-li tedy jemnosti, klidu a harmonii přednost před
hašteřivou rozpustilostí, nemusíte už dál hledat ani vybírat ☺

Piškot

Jako by se vám mělo oživit a připomenout dětství s jeho radostmi, mezi nimiž čestné místo patřilo pokrmům,
mezi nimiž čestné místo zaujímaly dobroty, mezi nimiž na čestném místě stály žlutavé a chrupavé polštářky;
toto opukarium sice nevypadá úplně jako ony, ani po zakousnutí do kamenů by se dojem nevylepšil – ale proč
a k čemu blízký dojem, když vám toto opukarium může jednoduše připomenout, že každý příjemný dojem a
všechny krásné pocity pramení kdesi v těch dobách ☺

Plastika

Jasně a zřetelně propracovaná napodobenina rozvalin pod skalním masivem, tak se jeví toto opukarium, avšak
rozvalin stylizovaných, symbolicky zpracovaných, aby se vám při pohledu na ně vybavilo bezstarostné dětství,
nebo žhavé mládí, nebo naplněný střední věk, nebo shovívavé stáří, nebo prosté rozvaliny pod skalním
masivem – ovšem ne ledajaké, ale takové, co vás osloví a připomenou vám, že i rozvaliny pod skalním
masivem mají své kouzlo, obzvlášť ty esteticky završené vašimi květinami ☺

Platón

Jméno, které je pouze pseudonymem filosofa zvaného původně Aristoklés, toho, který svá pojednání psal
formou rozpravy, podobně jako s vámi bude rozmlouvat i toto opukarium, když vás nejprve osloví svým
vzhledem a uvítá vaše odpovědi v podobě péče a úsměvů, jimiž projevíte své poznání, že dobro vždy bylo, je a
bude ve vás a ne v žádných knihách ani domech; a jakmile na to přijdete, začnete mu odpovídat šířeji a pestřeji
a barevněji, neboť se v jeho společnosti stane každé vaše slovo... květinou ☺

Pluto

Jedináček je chudák, ovšem devět sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je pořádný cvrkot; Země je
jasná, kolem ní se všechno točí, a kdesi daleko pak stojí toto opukarium, zastupující tu planetu z oněch osmi
ostatních, která je ze všech nejmenší, tak malinká, že vlastně ani planetou vůbec není; na tom ale nezáleží,
neboť tento její pozemský obraz, jakkoli prostorově nepříliš výrazný, je rovnocenným souputníkem všem svým
ostatním kolegům – a v něčem je dokonce i předčí; maličko a nevýrazně ☺

Pomněnka

Jako jedle, stejně ztepilé a zvrásněné je toto opukarium, ovšem pouze na první a velmi povrchní pohled a soud,
který by hned vzápětí vzal za své, překryt následujícími dojmy a vjemy, jež v tomto opukariu nalézají křehkou
jemnost, barevnou čistotu a nevtíravou krásu; kde že to nacházejí lze jen těžko slovy vypovědět, ovšem je to
tam a je to znát – a lze to ještě zvýraznit květinami podobného založení ☺

Popelka

Jakoby nenápadné a zcela obyčejné může se zdát toto opukarium předtím, než odhalíte a odkryjete jeho skryté
kouzlo a než vám dojde, jak nesmírně přitažlivý má v sobě potenciál a jak krásným se může stát... když mu
pomůžete; vypadá zatím možná poněkud zanedbaně omšelé, ale věřte, že takové není – a jakkoli to může
dokázat i samo, mnohem lépe a zřetelněji to předvede s vaším přispěním, až vám před očima celé zkrásní a
rozkvete ☺

Porthos

Je druhým ze tří mušketýrů, co pak byli čtyři, a podobně i toto opukarium je druhým ze čtveřice, která k sobě
neodmyslitelně patří, jakkoli každé je naprosto jiné – když tomuto například překynuly rozměry a je širší v
bocích a vůbec nějak robustnější než ostatní, tvrdší, hrubší a dokonce snad i pevnější; je prostě od pohledu a od
přirozenosti velké a velkorysé – a je připraveno své prostorové bohatství nabídnout jakékoli veselé květinové
společnosti, kterou bude chránit klidně samo proti všemu a všem ☺

Prášil

Jakýkoli kámen postupem času oprýská a odrolí se z něj a opráší malá zrnka i větší kousky, až z něj nakonec
nic nezbude; jenže nakonec takhle skončíme všichni a všechno, i naší sluneční soustava a celý vesmír, byť tam
je třeba si nejdřív ujasnit, co je nic; toto opukarium ovšem rozhodně je něčím, a to vůbec ne obyčejným, neboť
je jednak štědrou zásobárnou drobných zrníček, o která se rádo podělí – aniž by přitom samo nějak znatelně
zchudlo, a za druhé bude štědrou zásobárnou dobré nálady, o kterou se s vámi podělí ještě raději ☺

Princezna

Jemná tvář, plavný krok a zvonivý smích; ano, je to krásné, ale není to opukarium; tahle kráska vás neokouzlí
svým ksichtíkem, chůzí a ani hlasem, protože tak trochu zkameněla, zhrubla a zdrsněla, což ale nevadí, jelikož
ten druh krásy, kterým působí, může být zajímavější a pestřejší a hlavně trvalejší než ten obvyklý, jemný,
plavný a zvonivý, jakého jsou plné ulice – protože tenhle jen tak někde nepotkáte ☺

Provence

Jakmile toto jméno zazní, každému se před očima – správně – objeví jihovýchodní Francie, oblast, která
okouzlila mnohá srdce; neméně přiléhavá je ovšem také představa francouzské bitevní lodi třídy Bretagne,
která se účastnila bojů první světové války – a konečně je tu třetí – rovněž správný – výklad, podle kterého se
za tímto pojmenováním skrývá něco mezi bitevní lodí a francouzským venkovem, a sice toto opukarium, které
ovšem svou bojovnost záhy ztratí, jakmile je vystrojíte květinami ☺

Průsmyk

Jako by čnělo kdesi vysoko nad vámi, nedostupné a přesto lákavé, drsné a přesto líbivé; sáhněte po něm do
jiného světa, do jiné dimenze, kam není snadné se dostat; toto opukarium vás přenese za obzor a otevře vám
neznámý svět, ve kterém je všechno jiné a přesto známé, kde vás jiné cesty zavedou kamsi do neznámých
výšek a dálek, ale vy už dál hledat nebudete a zapustíte kořeny vašich květin do zdejší půdy, mezi kameny, aby
tam vyrostly do barevné krásy, vedle níž ztratí všechny vzdálené obzory svou přitažlivost ☺

Převozník

Jestli máte chuť někam na chvíli vyrazit, někam úplně jinam než se obvykle z domu na chvíli pouštíte, pak
máte dobrou příležitost si pro takové výlety pořídit pomocníka, který vás přepraví do jiných časů a světů,
prostě kamkoli si budete přát a kamkoli se vaše představivost odváží; jakmile ucítíte potřebu se vzdálit, ztratit a
zmizet pryč, toto opukarium vám ukáže směr – a současně pro vás zůstane pevným bodem, ke kterému se opět
vrátíte, až potřeba zmizí a touha se nasytí ☺

Puberťačka

Ještě trochu nedospělé, ale po fyzické stránce již úplné a bezvadně funkční je toto opukarium; zatím ještě
nevyhraněné co do zájmů, preferencí, názorů a představ o své vlastní budoucnosti, ovšem skálopevně
přesvědčené, že ví, co chce, že umí všechno a dosáhne čehokoli, takže na vás bude vrhat kamenné ksichty a
květinám odsekávat listy a jinak jim škodit, aby je vzápětí nadšeně hýčkalo a div se nezačalo vlnit a drolit, aby
měly lepší a kypřejší a půdu – ale nakonec, a to je naprosto jisté, se vám stane skvělou společností ☺

Puberťák

Ještě tak trochu nedospělé, ale po fyzické stránce již bezvadně funkční je toto opukarium, možná dokonce
funkčnější víc, než je třeba; zatím ale ještě nezkušené a nevyzrálé co do používání svých funkčních dovedností
a ochotné přijmout a zkusit jakoukoli vaši volbu květin, třeba i naprosto šílenou, proč ne, bude jako vítr a
blesk, hned se vším hotové a odhodlané pustiti se do nových zkušeností – ale nakonec, a to je naprosto jisté,
nakonec se zklidní a bude vašim květinám skvělou společností ☺

Pudr

Jemné a voňavé toto opukarium není, alespoň zatím ne – ovšem už brzy se kolem něj začne vznášet pyl a
opojná vůně květů, jimiž je vybavíte, a když se na ně potom znovu podíváte, začne ve vašich očích být i stejně
jemné jako ten prášek, od kterého dostalo své jméno, neboť jakkoli se skládá ze samých drsných a tvrdých
kamenů, dokáže – věřte mi nebo ne – s vašimi květinami splynout v jeden hebounký celek ☺

Puklina

Je tam a není možno ji přehlédnout; oblá táhlá škvíra v klenutém kameni, která dala tomuto opukariu jméno i
punc osobité nezaměnitelnosti; možná ucítíte potřebu se jí dotknout, přejet po ní prsty a ohmatat její tvar;
možná se vám bude zdát provokativní a možná se vám bude zdát nepatřičná; možná ji vnímáte jako vadu, jenže
bez ní by toto opukarium nebylo úplné, bez ní by ztratilo své kouzlo – a bez kouzla by bylo tak obyčejné, jako
rozhodně není ☺

Pulec

Jasně, na velikosti nezáleží a malé opukarium dokáže taky zahrát pořádně velké divadlo a rozvinout před vámi
divokou hru na proměny a překvapení, tedy pokud je neutopíte v moři a dáte mu vyniknout v přiměřeně malém
jezírku, kam správně zapadne a kde jej doplníte pestrým květinovým závojem, pod kterým se tento malý tvor
před vašima očima nečekaně promění v tu nejkrásnější (žabí) princeznu ☺

Queen

Jestli vám to zní v uších, tak jste na správné vlně; toto opukarium v sobě jednak promění vodu v královskou
krev, ale především z něj jakýmisi tajemnými vibracemi vzlínají slavné tóny a melodie, které sice nepatří do
pop music, ovšem byla a jsou natolik populární, že se staly kategorií sama pro sebe – a pro vás, co máte
vytříbený hudební vkus a dovedete jej projevit i při pořizování zahradních dekorací ☺

Quido

Jistě, jasně, samozřejmě, že je to on, i když je to vlastně ono a zatím si ještě vůbec není jisté ani samo sebou,
ani svou budoucností; tenhle kamenný chlapík, co je ono, má v sobě, na sobě a kolem sebe cosi výjimečného a
specifického, s čím se jinde nesetkáte a co vás osloví tak jasně a zřetelně, že si budete okamžitě jistí – přestože
vůbec nebudete vědět, čím jste si jistí, ale přesto si ten dojem odnesete domů spolu s tímto opukariem ☺

Radosta

Jiskrný pohled a kouzelný úsměv by mělo toto opukarium, mít kdesi na svém těle oči ke koukání a ústa ke
smíchu; nemá je však a tedy můžeme jen odhadovat z jeho tvarů a linií, s jakou jiskrou a s jakým smíchem se
na nás obrací; však se dívejte a nedejte se mýlit jeho strnulostí, která je plná radosti, a jakmile ji zkrášlí jemné
chvění listů a pohyby květin, kterými tohle veselé opukarium doplníte, možná jeho nakažlivý smích
zaslechnete na vlastní uši; možná vám v nich začne sám znít ☺

Radovan

Je snad příhodnější jméno pro toto opukarium, ze kterého přímo čiší dobrá nálada a bezelstný optimismus,
obojí sice maličko přikryté tvrdou slupkou a drsným vzhledem, obojí však zřejmé a zjevné už na první letmý
pohled, po němž se vaší tváří okamžitě rozlije kouzelný úsměv a budete si jistí, že ať už se rozhodnete tohle
opukarium vybavit pestrobarevnými květy nebo třeba zeleným mechem, ono je s radostí přijme a bude je i vás
na oplátku sytit svým optimismem ☺

Rainbow

Jinou barevnou škálou dosahuje toto opukarium podobného účinku, alespoň v tom smyslu, že objeví-li se vám
před očima někde tam, kde předtím byla jen zelená tráva nebo tvrdý beton, spočinete na chvíli a se zalíbením k
němu upřete svůj zrak; a ono nezmizí a neobjeví se jindy zase jinde, protože nic není dokonalé a dokonalost je
nudná, jak všichni vědí – a toto opukarium rozhodně nechce být nudně dokonalým ☺

Raketa

Ještě posledních pár okamžiků odpočítávání – a toto opukarium odstartuje na cestu; vyrazí správnou rychlostí
pod přesným úhlem takovým směrem, aby přistálo tam, kde zůstane už navždy jako připomínka dlouhé pouti
od primitivních čar ke složitě zalomeným křivkám, od přízemní všednosti ke vzdáleně neurčitým obzorům, od
bezduché líbivosti ke kráse nejistoty a neuchopitelnosti; ještě pár posledních okamžiků odpočítávání – a bude u
vás a bude vaše ☺

Rampelník

Jurodivý skřítek, potměšilý až zlomyslný, tak by se toto opukarium zřejmě jevilo a chovalo, mít svou vlastní
vůli a své vlastní jednání; ono však pouze je a pouze vypadá, ale žádné zákeřnosti a protivné úlety od něj
nečekejte; můžete je vlastně brát jako zkroceného zlého skřítka, jako jeho masku, jako jeho obraz nebo sošku,
naprosto neškodnou a navíc zkrášlenou květinami, jež do něj umístíte – a uznejte, co může být lepšího než zlo,
pokorně sloužící kráse ☺

Rampušák

Jedněm tuzemským horám vládl, takovým menším, vhodným spíš pro turisty než pro horolezce, a toto
opukarium jako by jim i jemu z oka vypadlo; tedy ne, že by byli jako ono kamenní se čtverhrannou základnou,
ale ono je jako oni nevelké a drsné jen lehce, vhodné spíš jako příjemné zpestření než jako základna pro dech
beroucí rozložitou nádheru; maličko jakoby zasněné, přitom ale pořád spíš domácké – s jiskrou v květech a
luční trávou za kameny ☺

Rasista

Jen se na toto opukarium podívejte, jak se tváří a jak se pokouší vzbudit dojem, že opuka je jiná – a lepší – než
všechny ostatní kameny, a že všechny ostatní kameny jsou jiné – a horší – než opuka; že nebýt právě z toho
kamene, vypadalo by úplně jinak a mělo by jiné vlastnosti a jiný vzhled a jinou váhu, jinak by působilo na vás
a jinak by na ně působil vítr a voda, slušely by mu jiné květiny a … no jen se podívejte, jak zkoumavě na vás
hledí, jestli mu rozumíte, a jak udiveně se tváří, že to není všem jasné ☺

Reliéf

Jemný i hrubý, mělký i hluboký, ostrý i hladký, takový je povrch tohoto opukaria a taková je jeho tvář, jíž se k
vám obrací a usmívá se na vás i mračí, to podle vaší nálady, jejíž odraz na něm vždy najdete, buď pohledem
očí nebo dotykem prstů, neboť toto opukarium je stejně výmluvné na pohled i na dotek, když promlouvá svými
rýhami a hranami a prohlubněmi a hrbolky – však se zaposlouchejte svýma očima i dlaněmi, co vám o vás
milého poví ☺

Revizor

Je jako on, ale ne protivný dráb, co číhá za tyčkou, aby vás zkasíroval; tohle opukarium má ze svého jména
toliko posedlost kontrolou a dohlížením, která však nedrtí a netrestá, ale rozdává svým působením radost, když
například zjistí, že kořínkům dochází vláha, nebo že se listům nedostává prostoru, nebo že rostlinám chybí ty
správné živiny a květy nemají správnou barvu, prostě vám to najevo – a vy se postaráte o nápravu ☺

Ritter

Jako německý středověký hrdina, bojovník, ochránce žen a spravedlnosti, tak nějak by na vás mělo toto
opukarium působit, když je nebudete mít právě před očima; a když se na ně budete dívat, uvidíte v hrubých
profilech tvary, obrysy a křivky dávného reka, válečníka a ochránce žen a květin, který se vám z těch kamenů
sám v mysli poskládá – a ten dojem ve vás zůstane a vaše mysl jej kdykoli přetaví do podoby... ale, však to
zkuste sami ☺

Robot

Je to stroj na péči o květiny, takový jednoduchý, nepříliš důmyslný a vůbec ne multifunkční, ovšem jednu
skvělou vlastnost toto opukarium má, že totiž je přitažlivé na pohled, a v těsném závěsu je druhá jeho zásadní
vlastnost, že totiž funguje, i když jen stojí, i když jen leží a vůbec se nehýbe a nic nedělá, pořád bezvadně
funguje; je to vlastně primitiv odkázaný jen se tak válet a nevyvíjet žádnou viditelnou ani neviditelnou aktivitu
– ale vašim květinám to s ním bude ohromně svědčit ☺

Romeo

Jak jistě víte, bez své Julie nebyl a nechtěl být ničím, podobně jako ona bez něj nechtěla žít; tak extrémní vztah
mezi sebou naše dvě stejně pojmenovaná opukaria sice nemají, ale pohled na ně by i ve vás mohl vzbudit vaše
už dávno ztracené romantické představy, které jste v sobě nahradili přísně realistickým pohledem na okolní
svět – a právě teď máte možnost si znovu připomenout naivní kouzlo a barevnost, jakou vaše okolí kdysi
mívalo ☺

Roucho

Jemně hřejivým se toto opukarium nejeví být, ovšem jakmile si uvědomíte, že nejde o péči o vaši postavu, ale
o pečlivé zahalení zeminy kolem kořínků vašich květin, kterými nasadíte tomuto opukariu korunu dokonalosti,
rázem se z pojmy jemné a hřejivé snadno ztotožníte, obzvlášť poté, co si ujasníme, že jemné nemá v tomto
případě být měkkým, nýbrž dokonale padnoucím – právě tak, aby se toto opukarium i s vašimi květinami u vás
zaskvělo téměř jako třešnička na dortu ☺

Roztoč

Jeden obzvlášť vykutálený kousek; ne snad, že by se vám měl s vrtivou poťouchlostí potulovat zahradou, to
rozhodně ne, protože toto opukarium zůstane hezky a způsobně tam, kam je postavíte, ale vzhled a postavení
jeho kamenů si takové jméno jednoduše vyžádaly, protože... no, však se dobře podívejte, jak vypadají, a
pochopíte, na co asi myslel ten, kdo přišel se souslovím valící – čili roztočené – kameny ☺

Rübezahl

Rubín

Jeden z vládců našich hor, a zrovna těch nejvyšších, co se mu česky říká Krakonoš, ovšem takhle to zní drsněji
a tajemněji, právě tak, jak tajemně drsné je i toto opukarium, které sice nemá ambice vládnout ani tomu
nejmenšímu ze zdejších pohoří, nicméně jevit se jako mytický vládce a hrát si na jeho zahrádku bez problémů
zvládne – tedy pokud je maličko podpoříte a budete se jednak tvářit, že mu jeho roli věříte, a pokud mu za
druhé přilepšíte nějakou příhodně zahradní květenou ☺
Jistě, nebudeme se přít, že tohle není růžový ani červený drahokam sestávající převážně z korundu, s barvící
příměsí chromu; ano, ne, není; avšak navzdory tomu si toto opukarium, jiné barvou, jiné vzhledem a jiné i
složením, takové jméno zaslouží, protože ať si kdo chce, co chce říká, to jméno je krásné jako jeho kamenný
nositel – a jelikož podobnost nepodobného se nedá slovem popsat ani vyjádřit, musíte ji vycítit, poznat a
přijmout sami, takovou, jaká je ☺

Rumburak

Jako čaroděj druhé kategorie, takové je toto opukarium, ovšem první co do snahy vyniknout a prosadit se; sice
nijak výjimečné velikostí ani vahou, nijak zvláštní provedením nebo členitostí, přesto však na první pohled
upoutá a nepustí; toto opukarium je prostě jako čaroděj druhé kategorie – chce být první a ta chuť a touha z něj
přímo sálá, takže, ač ničím nevyniká, přesto si je zapamatujete – a zamilujete ☺

Rusalka

Jistě jen málo pohádkových bytostí by chtělo dát své jméno čemusi studeně kamennému, co nenese žádný
příběh ani poselství, natož jakési ponaučení; ovšem tahle bledá postava, co se na ní zelenavě odrážejí lesní
hvozdy, ta je jiná a váží si vyznamenání a cti, jakých se jí tím dostalo; čili toto opukarium nese příběh o tom, že
ač netančí rosou na lesních paloučcích, přesto se stalo lesní žínkou, a ponaučení pro všechny budiž takové, že i
studený kámen může zahřát ☺

Rustico

Jakoby selské, obracející se k původnímu, venkovskému způsobu života, tak nějak působí toto opukarium,
které si nechce na nic hrát a bude vždy jen takové, jaké je, hrubé a nepravidelné, drsné a křivolace rozprýskané,
právě takové, jaké bývaly dlaně dávných sedláků a zdi jejich stodol a chlévů; máte-li k nepřikrášlené
přirozenosti kladný vztah, pak se díváte správně a toto opukarium pro vás bude ujištěním, že opravdová krása
je mnohem starší než moderní materiály ☺

Rýbrcoul

Je vládcem našich nejvyšších hor, jimiž se v doprovodu sojky prochází, obrostlý mechem a opřený o sukovitou
hůl, maličko ztuhlý a strnulý, podobně jako ty hory, a stejně tak drsný a studený; i toto opukarium má jejich
tvary a jejich tvář, kamennou a plnou vrásek, přesto však je příjemné na pohled a dokáže svým studeným
srdcem hřát a rozdávat život – a bude se na vás také radostně smát vašimi překrásnými květinami ☺

Řemen

Jeho jméno nechápejte jako výhrůžku, toto opukarium nemá nic společného s (dříve) obvyklým bicím
nástrojem, sloužícím ke zušlechťování potomstva; název tohoto opukaria je odvozen a od jiné vlastnosti toho
předmětu – a sice té, že jejím úkolem bývá držet pohromadě beztvarou hmotu a dávat jí líbivý tvar; ovšem toto
opukarium nejen, že bude svůj jednoduchý úkol plnit – ono jej splní s nečekaným šarmem a grácií ☺

Sagittarius

Jako lidé, narození v tomto znamení, jež se česky zove Střelec, stejně ohnivě přímé a idealisticky založené je i
toto opukarium, které vám okamžitě a s bezelstnou upřímností dá najevo, že vaše květiny mu nesluší, pokud
mu opravdu slušet nebudou; ale ještě mnohem ohnivější než při odmítání bude, pokud se vám podaří je dobře
odhadnout a vybavit správnými květinami; pak se vám na zahradě celé rozzáří a vy nejen, že z něj nebudete
moci spustit zrak, ale vy se od něj nebudete chtít ani na chvíli vzdálit ☺

Salma

Jemné jako vánek a drsné jako vítr, takové chce být toto opukarium; pro kamennou nádobu na květiny je to
ovšem stěží dosažitelný cíl, respektive byl by nedosažitelný, kdyby pravidla pro tuto hru se jmény výslovně
nepřipouštěla možnost pomoci od kohokoli, komu na osudu tohoto opukaria záleží – takže pokud vám na
tomto opukariu záleží a rozhodnete se zjemnit je svými květinami, bude rázem a na vždy jen vaše ☺

Salón

Jemné a vznešeně zdobné jest toto opukarium; ani z části, ani v detailech a ani z odstupu se nejeví být všedním,
průměrným ani obyčejným; současně však není ani náhodou, ani maličko a ani náznakem snobské, naduté či
nechutně překrášlené; ano, ze všech úhlů a ze všech stran jest přiměřené a filigránsky propracované, neboť
jeho jediným smyslem, cílem, touhou a potřebou je, aby vám při něm, s ním a vedle něj bylo krásně ☺

Sámo

Jen jakýmsi obyčejným franským kupcem byl – a kým se pro nás stal, jaká stopa po něm zůstala a kolik změn
přinesl, většinou asi podstatně významnějších, než jaké k vám přijdou s tímto novým opukariem, ale... bude-li
pro vás prvním květinovým truhlíkem s jedinečnou podobou a povahou, nápadně odlišným od všech ostatních,
který dá vašim prostorám nový řád a vašim květinám jinou úroveň života, pak ano, pak nese toto opukarium
své jméno právem ☺

Saturn

Jedináček je chudák, ale devět sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je cvrkot; Země je jasná,
kolem ní se všechno točí, a z oněch osmi dalších planet zastupuje toto opukarium právě tu, která je výjimečná
svým prstencem, který je u tohoto opukaria znázorněn sice poněkud méně hmotnou, o to však kouzelnější
aurou, šířící se jako vůně do všech směrů a prostupující svým příjemně opojným účinkem do všeho a do všech,
takže se vám možná někdy až hlava do prstence zatočí ☺

Scorpio

Jako lidé, narození v tomto znamení, jež se českým jménem zove Štír, stejně hluboké, stabilní a vytrvalé je i
toto opukarium; není snadné je vyvést z místa ani z míry, umí dlouho a vytrvale čekat na pravou chvíli, v níž se
mu konečně dostane správných rostlin, se kterými a pro které uvolní svou skrytou energii, aby mohly vyrůst a
rozkvést a zkrásnět do té nejlíbeznější podoby; ano, na první pohled se může zdát přízemní a nepříliš nápadné
– ale dejte mu příležitost – a uvidíte ☺

Sebastian

Jako onen malý chlapec z francouzských Alp, co tolik přilnul k fence Belle (již zde můžete najít také), i toto
opukarium je tak trochu výlučné a pro svou jinakost nedokáže zapadnout mezi ostatní, ačkoli se vám může
zdát s nimi téměř stejné; a jako ten malý chlapec přilnul k divokému psovi, tak se tento jeho kamenný
jmenovec těší na blízkost kamenného jmenovce oné fenky – a oba se pak nemohou dočkat jemných doteků
vašich květin, se kterými se teprve stanou celými a úplnými ☺

Semiramis

Jméno znamenající syrsky „holubice“ patří opukarium, které nelétá ani nenosí urgentní poštu, ale má být
malým odkazem na velké babylonské zahrady, vystavěné prý, aby se královně tolik nestýskalo po rodném
horském prostředí; toto opukarium tedy má být a je drobným vzorkem jednoho z divů světa, který přinášel
radost a potěšení; má být a je připomínkou čehosi, co vám bývalo blízké; má pro vás být spojením s krásnou
minulostí, zpestřením nejisté současnosti a předzvěstí (rozkvetlé) budoucnosti ☺

Sépie

Je to k nevíře, ale sépie prý mění barvy podle okolního prostředí, nebo podle nálady; takovou vymožeností vás
toto opukarium sice nepřekvapí, ale proč by jeho pojmenování nemohlo být právě naopak důvodem a inspirací
k pravidelným změnám barevnosti květů, jimiž toto opukarium zkrášlíte – takže záleží a bude záležet jen na
vás, na vaší náladě a pocitech, jak pestrou a barevně vitální mořskou potvůrkou se stane ☺

Sestra

Jestli to nevíte, tak mít sestru je pro každého bratra tou nejlepší školou pro život, ve které se mu objeví svět z té
krásnější stránky a naučí se v ní spousty krásně nesmyslných zbytečností; toto opukarium je prostě jemnějším,
křehčím a krásnějším odrazem svého dvojčete jménem Bratr; mimo kladů je ovšem také nestálejší a méně
předvídatelné v náladách a stavech, takže vám někdy možná připraví nečekané starosti a překvapení – když v
něm například vyrostou jiné květiny, než jste sami zasadili ☺

Sexista

Jedinečný borec je toto opukarium, které, ač nemá co nabídnout, přesto kolem sebe šíří jakési podivně
vzrušující vlny, zvláštně opojnou energii, která, ač nemá co nabídnout, přesto vás rozruší a rozechvěje, rozjasní
a rozehřeje, a dalo by se s tou předponou doplnit ještě víc ještě výmluvnějších slov, která, ač nemají co
nabídnout, otevřou vám oči a vypustí na záda mrazivé chvění, a nejen na záda, dalo by se dodat, a vy zatoužíte
dotknout se květů, co se vám míhají před očima, a ty oči možná rovnou zavřete ☺

Sezam

Jako vstup do prostor zaplněných nejcennějšími poklady, tak nějak by mělo fungovat toto opukarium, s
drobným upřesněním, že poklady nebudou ze zlata a nebudou se třpytit perlami ani drahým kamením; jako
vstup, který se vám otevře pokaždé, kdy zatoužíte na chvíli proniknout do jiného světa, ve kterém nic nemá
pevný tvar a všechno se vám před očima kouzelně proměňuje a přitom zůstává tím, čím to chcete mít ☺

Sfinx

Již tisíce let jsou tu s námi jako symbol záhadnosti, když přitom není nic jednoduššího a průzračnějšího než
fakt, že tento mýtický tvor s tělem lva a hlavou berana, sokola nebo člověka, je prostě jen zvláštní potvůrkou,
která má, podobně jako toto opukarium v méně nápadném měřítku, v lidech probouzet smíšené pocity, tedy
pocity smíšené z touhy po nedostupné kráse, z nejistoty před drsným chladem a úžasu nad skrytou vnitřní
energií – kterou, pravda, v tomto případě musíte nejdřív sami zasadit ☺

Shark

Jiskřící hladina proříznutá ostrým trojúhelníkem ploutve vám nejspíš rozbuší srdce úzkostí a dech se vám
zatají, i kdybyste seděli v bezpečí vysoko na palubě, protože co kdyby náhodou; ale za sklem, za nerozbitným
a naprosto bezpečným sklem to vnímáte jinak – a s trochou nadsázky vám stejný pocit může přinést i toto
opukarium, které sice nemá charakteristickou ploutev, ale ostrých hran má skoro stejně, jako žralok zubů ☺

Showman

Jasná volba pro lidi extravagantní, přátelské a upovídané; toto opukarium sice bude mlčet a nepřekvapí vás ani
žádnými pohybovými kreacemi, uvnitř však je nesmírně družné a společenské, uvnitř je to gejzír nápadů a
energie, uvnitř má pro každého připraveno tisíc neobvyklých překvapení a zážitků, které vám sice neukáže, ani
vás nezavalí přívalem vysvětlujících slov, ale dívejte se – a uvidíte, že to v sobě najdete ☺

Je tak trochu pesimista a svět se v jeho očích chová hloupě; toto opukarium nemá svůj vlastní názor na svět a
nejspíš je ani netrápí žádná neblahá tušení, ale, a to je podstatné, rádo by ovlivnilo váš způsob nazírání na svět
Schopenhauer
zahrad a zahrádek v tom smyslu, že není a nemá být všechno lesklé, hladké a rovné, jako není a nemá být
všechno bezvadně funkční a moderní – a především, že náš svět je a má být krásný; svým způsobem ☺

Schrank

Jedno staré německé přísloví říká, že každá skříň má v sobě překvapení; a jakkoli se můžeme přít o původu
toho přísloví, zcela nesporně přináší výstižný opis vzrušující vlastnosti tohoto opukaria, která je zatím ještě
neviditelná, ovšem dala by se dopovědět i lehce filosoficky, že toto opukarium v sobě, jaksi v možnosti ukrývá
nekonečné množství potenciálních překvapení – a vám připadne jedinečný úkol probouzet ony potence ke
skutečnému životu ☺

Sibyla

Jako ta ženština, co v antických dobách předvídala budoucí, stejně i toto opukarium může ukázat, co vás v čeká
v časech příštích, tedy pokud na ně budete opravdu dobře hledět a pokud dokážete z jeho tvarů a křivek ono
sdělení správně přečíst; není to vůbec jednoduché, ale jde to; především však je toto opukarium sice staré a
svraštělé jako ona ženština, ovšem na rozdíl od ní je i v téhle podobě krásné, takže vás potěší, i když jeho
poselství nerozluštíte – nebo možná právě proto ☺

Signatura

Jasný podpis a jasnou značku přírodního původu tohoto opukaria bylo třeba vetknout do samého jména, neboť
jakkoli jsou všechna opukaria pokryta přírodní opukou, toto jediné svým tvarem a svou podobou, svým
vzhledem a svou členitostí připomíná a vyjadřuje do všech detailů a ve všech směrech, že je toho nejlepšího
původu a patří do té nejvybranější společnosti – tedy k vám, a vašim květinám ☺

Signorina

Jeví se být už starší než mladé, v nitru je to ovšem pořád svěží slečna, takové nevinné poupě, co se teprve
chystá vyrazit do světa a dobýt jej svým kouzlem; křehké bude pořád, a mladistvě svěžím i na pohled se stane
vzápětí poté, co je zkrášlíte svými květinami, se kterými ještě více zkrásní, tedy pokud vycítí vaši náklonnost a
pozná, že vám není lhostejné a že byste na jeho místě nesnesli žádný jiný květináč – teprve pak vám rozkvete
do zralé krásy ☺

Silueta

Jakkoli bývá obrys květinového truhlíku většinou nepodstatný, silueta Siluety důležitá je, neboť vám
připomíná to jedno jediné a nejkouzelnější místo na celém světě; samozřejmě jen tehdy, pokud se díváte ze
správné strany a pod správným úhlem, pokud máte dosti bujnou fantazii a pak také jen tehdy, pokud to
nejkouzelnější místo na světě nosíte zasuté kdesi ve svém srdci – pak ano, pak je tam uvidíte ☺

Siréna

Je bytostí z antické mytologie, jež vždy ve skupině lákaly svým neodolatelným hlasem námořníky do záhuby;
toto opukarium je však toho jména jediné a tedy nemusíte mít strach, že vás přivede do neštěstí, i kdyby na vás
začalo nějak houkat; se stejnojmennými bájnými postavami má ale společnou schopnost upoutat a přitáhnout k
sobě pozornost, na rozdíl od nich ovšem bez nekalých úmyslů; k úplnému štěstí mu vlastně postačí, když si ho
všimnete – a když mu přinesete květiny ☺

Sirius

Jasné a výrazné jako psí hvězda, což je jiný název pro nejsvětelnější objekt souhvězdí Velkého psa; stejně
jasné a výrazné je i toto opukarium, byť samo nezáří, na noční obloze je nenajdete a ani se psem dosud nemělo
nic společného; ovšem jakmile si vaše prostory představíte coby noční oblohu, pak ano, pak sotva se tam
objeví, zazáří jako hvězda a strhne k sobě tolik pozornosti, že i sousedův pes bude tiše zírat ☺

Sisyfos

Jeden člověk, jeden kámen – a zábava na celou věčnost; tady je kamenů o něco víc a zábava by neměla být tak
krutě fádní, jakou zažíval rek tohoto jména, když kámen valil vzhůru na kopec – aby se mu vždy pod vrcholem
vysmekl a skulil nazpět k úpatí, a pak znovu a znovu, pořád dokola; ne, ne a ne, tady se vám z vrchu dolů nic
kulit nebude, toto opukarium se na příběh dívá z pohledu kamene – a pobaveně se nad lidským osudem usmívá
☺

Skalák

Jelikož na tomto opukariu ční do různých stran několik malých skalních vrcholků, jeho vzhled si o toto
pojmenování sám řekl; několik větrem a deštěm ošlehaných hrotů, zaštiťujících horninu pod sebou, jedny
pevné a jiné rozpraskané a drolící se stejně, jako kameny vystavené napospas krutým vysokohorským
podmínkám; připomínají je a podobají se jim, jako je pískoviště blízké poušti a nitro ledničky polární pustině –
a záleží jen na vás, zda se budou víc než poušti nebo ledničce podobat rajské zahradě ☺

Skalka

Je to jasné jako facka, že opukarium je truhlík – tedy chlap, a přesto mívá ženská jména, která mu většinou
dokonce sluší mnohem víc a hodí se k němu lépe než ta mužská; každému je jasné jako pohlazení, že tenhle
květinový truhlík se stane jemným a voňavým zákoutím a nikoli beztvarou hromadou ostrých šutrů, jak by se
kdosi mohl neznale domnívat; tenhle truhlík je prostě holka-skalka, i když to může jazykově maličko tahat za
uši ☺

Skalník

Je to jasné jako facka, že opukarium je truhlík – tedy chlap, a přestože mívá často krásná ženská jména, je to
pořád chlap jako kámen, jako šutr – a správné, pravé a výstižné může být jen takové jméno, které vystihne jeho
podstatu, jeho mužný šarm a strohou ostrost jeho rysů; není, nechce být a nikdy nebude hladce jemné ani
hřejivé na dotek; je takové, jaké je, a jeho jméno bude vždy a každému připomínat, že toto opukarium je hrubý
kamenný truhlík – tedy chlap ☺

Skyscraper

Jaký to mrako-dráp se před vámi rozkládá nelogicky spíš do šířky, namísto aby strměl vzhůru; jaká to podivná
hříčka, nazvat tento přízemní objekt jménem tak výrazně jiným, dalo by se namítat až do chvíle poznání, že i
toto opukarium dovede mraky roztrhnout na kusy a pustit je oblohou každý jiným směrem; umí to však jen
tehdy, když se k němu mraky samy snesou a nastaví svá bachratá břicha, aby se jich konečně zbavily ☺

Sluníčkář

Jinoch takový jakýsi, veselý a vlídný ke všemu živému i neživému, přátelský ke svým nepřátelům a úzkostně
nedůtklivý ke všemu a všem, kdo vidí svět jinak než on; právě takový človíček byl předlohou tomuto opukariu,
ve kterém budou proto i kaktusy budou vypadat měkce a krásně, neboť se na nich odrazí jeho snově pohádkově
založení, a i kdybyste v něm chtěli mít kamenožravou rostlinu, ono ji bude milovat – ovšem vy raději mějte
rozum a nezkoušejte to ☺

Smajlík

Jiskrný úsměv a rozzářená očka na tomto opukariu nehledejte, to byste měli hledat a nacházet na sobě
navzájem; ale možná byste na něm objevili jakousi křivku připomínající svým tvarem rozesmátá ústa, a nejspíš
byste objevili i takovou, která by se podobala široce otevřeným očím; i kdybyste však hledali marně, jakmile
na něm spočinete pohledem, náhle ucítíte a přijmete usměvavou náladu, již kolem sebe šíří – neboť toto
opukarium se na vás bude i v úplné tmě zářivě usmívat ☺

Sněhurka

Jestliže se domníváte, že takové jméno se vůbec nehodí pro květinový truhlík, vzpomeňte si, že pohádková
bytost tohoto jména byla především neobyčejně krásná – a podívejte se na toto opukarium; pozorně a ze všech
stran si je prohlédněte, i dotykem je vyzkoušejte, a můžete i poklepem a poslechem, jako byste zkoumali onu
pohádkovou postavičku – a pak si představte, jak pohádkově „to“ bude vypadat, až se nad kameny a kolem
nich budou houpat a vznášet vaše květiny ☺

Sókratés

Je těžké se tvářit jako filosof a být přitom tvrdý jako kámen a navíc vlastně i dutý; když se to ovšem podaří,
jako se to povedlo tomuto opukariu, tak výsledek svádí k úvahám o smyslu života, o podstatě světa, o věčnosti
a o tom, jestli by vaše prostory nebyly s ním ještě krásnější, jakmile by od vás dostalo květinovou náplň – s níž
by vás pak svádělo přízemnějším otázkám a myšlenkám, a dokonce možná až k závěru, že víte, že nic nevíte –
a je vám to právě teď jedno ☺

Soudek

Jeví-li se vám toto opukarium lehce odulé, plnější, naducané, zavalité či korpulentní, pak vaše fantazie jednak
umí skutečnost dobře obrousit, a za druhé díky tomu jistě chápete důvody takového pojmenování; no, a pokud
se vám nezdá být o nic tlustější než jsou jiná opukaria, tak vám jeho jméno nesedí, což ale není problém,
protože jiné vysvětlení říká, že jako zraje v dubových sudech a soudcích víno, tak v tomto kamenném budou
do krásy zrát a růst vaše květiny – aby vám přinášely opojnou radost ☺

Spirit

Jasnozřivě pronikavý pohled neviditelných očí tohoto opukaria napovídá cosi o jeho nadpřirozených
vlastnostech a schopnostech; ano, nedostanete v něm pouze obyčejné, líbivě sestavené kameny, ani v něm
nedostanete pouhou hmotu, ale přijde k vám celý soubor účinků, sil a energií, které sice okem nespatříte a
nesáhnete si na ně, o to však mocnější bude jejich vliv na vás, který ucítíte, aniž byste něco cítili – než snad jen
příjemnou vůni květů ☺

Star

Jestli vám tohle opukarium bude na zahradě jen svítit, nebo ji celou prozáří, to se nedá předem odhadnout – už
teď je ovšem jisté, že, ač původem je čistě domácí, jeho jas, jeho aura a lesk jsou bezvýhradně univerzální a
světové, asi tak, jako je všem lidem společná radost; přesto ale nemá žádné hvězdné manýry a svou
výjimečnost nijak nezdůrazňuje – než snad jedině tím, že vám neuhne z cesty, i kdybyste byli anglická
královna ☺

Steiner

Jasně, napadne vás možná hned, že tohle jméno sedí, abyste ovšem hned vzápětí zaváhali, proč cosi tak ryze
českého nese tak hrubě německé jméno; protože ale dobře cítíte, jak ostřeji, rázněji, řízněji a důrazněji zní věty
v němčině než v jakémkoli jiném jazyce, budete shovívavě velkorysí a přijmete světovost tohoto domácího a
domáckého předmětu, kterému jeho název ponechává určitou neurčitost – nutnou k tomu, aby se tenhle ostrý,
rázný, řízný a důrazný šutr mohl stát krásnou dekorací ☺

Stone

Jak jinak by se měla jmenovat kamenná dekorace toužící po zviditelnění a úspěchu ve světě, který česká slova
nezná a neuznává; jistě se nabízí spousta fajnových cizojazyčných názvů, jenže cizinec není našinec a a krása
je v jednoduchosti, jak pravili klasikové – takže toto oopukarium zazáří barvitou a fajnově pestrou krásou samo
až tam, kam je uložíte, aby tam svému jednoduchému jménu dalo několik nových rozměrů, tvarů, významů a
vůní ☺

Stoneface

Jaký to kamenný ksicht tu na vás hledí, zírá, civí, nebo jen tak kouká, možná maličko zvídavě, což ale není
poznat, když se tváří tak strnule, pořád stejně, jako by neměl žádné pocity ani emoce, když má stále stejnou,
kamennou tvář, ze které nemůžete ani odhadnout, jakou má náladu a jestli se mu líbíte, nebo zda by raději
skončilo u někoho jiného, třeba u vašeho souseda; toto opukarium je prostě tajůplné – ale na jedno se můžete
spolehnout, že jakmile je doplníte květinami, ono zjihne, rozkvete a stane se viditelně přátelským ☺

Sultán

Jednoznačný význam slova říká o tomto opukariu, že má v sobě absolutní panovnickou moc, tudíž máte-li ve
svém okolí jiný předmět s podobnými ambicemi, ušetřete se zbytečného váhání a přesouvání a rozhodování, a
staré věci se zbavte, abyste uvolnili místo nové, orientální krvi, která je vlídná, přátelská a přívětivá, dokud se s
ní nedostanete do sporů – což ale v tomto případě nehrozí, neboť opukaria vládnou tiše, samozřejmě a
nesporně ☺

Sumec

Jistě máloco krásného touží být přirovnáváno k téhle slizké obludě; ovšem jak všichni dobře víme, máloco
krásného má tolik rozumu, aby si dokázalo uvědomit, že je rozhodně lepší – a hezčí – taková podvodní obluda,
než nějaká nepovedená dekorace, a že je dokonce možná mnohdy taková pořádná obluda dokonce i lepší než
leckterá podařená nepořádná ozdoba, z čehož logicky vyplývá, že je v každém případě nejlepší podařená
dekorace v podobě pořádné obludy – přinejmenším proto, že vůbec jako obluda nevypadá ☺

Sunny

Jižansky zlatavě zbarvené a letně rozverných tvarů je toto opukarium, na pohled veselé a přátelské, vstřícné a
ochotné udělat, co vám na očích uvidí, bude-li to v jeho možnostech; ale i když toho nebude schopné, vy mu to
s úsměvem odpustíte, osvíceni jeho přirozenou bezprostředností, vedle které se i ty nejsložitější věci rázem
stávají banalitami a všechny nepříjemnosti ztrácejí svou tíhu – a se kterou je každý, i ten sebetmavší stín
zlatavě zbarvený a hravě rozverný ☺

Sunshine

Jako by se do něj slunce opíralo i v noci, jako by z něj sálaly sluneční paprsky, tak vlídně hřejivé je toto
opukarium nejen svou barvou, ale i svým povrchem, který vás zahřeje, kdykoli na něj pohlédnete; jako odlitek
ze žlutých pouštních písků, ošlehaný horkými větry a oprýskaný slunečním žárem, takové je toto opukarium a
zůstane takovým i poté, co se zazelená, rozkošatí a zkrásní vašimi květinami – v jejichž stínu bude dál planout
svým hřejivým úsměvem ☺

Sushi

Je přímo k sežrání; tedy pardon, sežrání není vhodný výraz, když speciality toho jména se nežerou, ale...
vychutnávají, neboť jde o lahůdky, zvláštní, vybrané a speciální, jako je i toto opukarium zvláštním, vybraným
a speciálním pamlskem pro vaše oči, ovšem nikoli pro chuť, to je třeba zdůraznit dřív, než si na něm kdosi
vyláme zuby a bude vymáhat odškodnění pro klamavou reklamu – ale vlastně proč ne, jen ať to zkusí, když
ono je vážně přímo k sežrání ☺

Swing

Jazzový, a tedy striktními pravidly nesvázaný hudební styl plný improvizace a zdánlivého chaosu, který však
působí celistvě a uspořádaně, tak právě takový popis je příhodný k tomuto opukariu, bohémsky rozevlátému a
současně pevnému, dokonale provázanému a přitom trčící do všech tvarů a směrů; bude vám znít v uších i v
očích takové, jaké je, zatím ještě bez květinové koruny, kterou nad ním vy sami teprve rozevřete jako finální
harmonický akord ☺

Symbol

Symfonie

Sysel

Šampion

Jen taková maličkost; nic přehnaně výrazného ani významného, nic ohromného nebo dech beroucího, takové je
toto opukarium, a přesto se s ním každý prostor zcela zásadně promění; ano, je to spíš drobnost, ale taková, se
kterou u vás zavládne duch přirozeně beztvaré nedokonalosti, krásnější a trvanlivější než všechny přesné
geometrické obrazce dohromady – alespoň tedy pro oči, kterým je tvarová neurčitost blízká a zosobňuje jim
původní, přirozeně krásný svět ☺
Je cyklická hudební forma sonátové typu pro hafo nástrojů, řekl by wikipedií proškolený laik, který by pak k
tomuto opukariu dodal, že se v něm prolíná několik základních tvarových motivů, které se v přehršli
kamenných provedení cyklicky opakují po celém jeho obvodu, a tím vzniknuvší proměnlivá harmonická
skladba přináší každému posluchači, respektive divákovi zcela osobní, nepřenosný a neopakovatelný zážitek,
jaké bychom marně hledali i u světově proslulých těles podobného zaměření ☺
Jak se stane květinový truhlík hlodavcem, to by bylo na dlouhé vyprávění, ovšem pokud si hlodání odmyslíme,
rázem je vysvětlování téměř zbytečné, neboť toto opukarium viditelně působí, jako by mělo naduté tváře, pod
nimiž neuchovává zrní, ale něco pro zahradní účely mnohem zajímavějšího a použitelnějšího – takže nemějte
strach, tenhle hlodavec nebude syslit pro sebe, ale pro vaše květiny ☺
Jasný favorit pro každé závody, tak by se dalo charakterizovat toto opukarium, větší než většina ostatních,
vyšší než většina ostatních, hranatější než většina ostatních, těžší než většina ostatních a možná i kamennější
než většina ostatních; má prostě stavbu a vzhled vítěze, má předpoklady k tomu, aby ostatní pokořilo a
přesvědčilo o své výjimečnosti, a je mu lhostejné, zda je doplníte překrásnými květinami, nebo je odbudete
prostou travinou – ať tak nebo tak, bude vždy vypadat hrdě a sebevědomě ☺

Šašek

Jeden by nevěřil, jak vesele dokáže působit sestava žlutavě barevných kamenů, když se dobře sejdou; když se
sejdou tak dobře, jako se sešly na tomto opukariu, od kterého sice nemůžete očekávat legrační gagy ani vtipné
historky z natáčení, ovšem pokud máte alespoň elementární smysl pro absurdní humor, rozhodně se vám po
tváři rozleze pobavený úsměv, přinejmenším poté, co mu nasadíte legrační květinovou čapku ☺

Šelma

Je dravé a přitom nikoli nebezpečné; je ostré a divoké, přitom ale z něj ani o ně nemusíte mít strach, protože
vám neuteče kamsi do divoké přírody, ani na vás v nestřeženém okamžiku nezaútočí; vypadá trochu jako
krvežíznivá potvora, ovšem je naprosto bez žízně, natož po čísi krvi; má v sobě náboj dravce a je to na něm
vidět, ale stačí, když je nakrmíte kvalitní hlínou a krásnými květinami, a bude vám v zahradě příst jako malé
koťátko ☺

Šimon

Jemnější do páru s Matoušem, tak by se dalo charakterizovat toto opukarium; ani ne tak jemnější co do
velikosti, protože velký s malým, to by nebyla dobrá obchodní značka, ale jemnější co do vzhledu a provedení,
bez drsných kamenů a hrubých výčnělků, prostě jen tak vyhrocený, jak je to třeba, aby mohlo vzniknout
požadované kouzlo kontrastu mezi hebkou krásou květin a tímto – drsně jemným – kouskem ☺

Škeble

Jako posel z jižních, nebo možná i severních moří je toto opukarium, ke kterému jakmile přiložíte ucho, zazní
vám v něm šumění mořských vln a možná i křik racků, pískání velryb a skučení větrů tříštících se o skály na
pobřeží; a když k němu přiložíte oko, možná uvidíte palmy a zpěněné vlny na pobřeží a jakousi mořskou havěť
pod kouzelně modrou oblohu s několika bílými mráčky, což ale není jisté a možná ani pravděpodobné; co však
uvidíte jistě, to jsou překrásně barevné květy – hned poté, co je zasadíte ☺

Škvíra

Jestli to jméno pochází z nejdůležitější vlastnosti, o tom by se dalo úspěšně pochybovat, že má ovšem původ ve
vlastnosti nejvýraznější, to je zřejmé na první pohled, přičemž na druhý pohled zjistíte, že ta vlastnost je
společná všem opukariím; což je sice pravda, ovšem třetí pohled vás přesvědčí, že právě a jen tohle opukarium
si takový název zaslouží víc než ostatní – a všechny další pohledy vás již budou jen utvrzovat, že jste si vybrali
dobře ☺

Šmudla

Jeden ze sedmi stačí, protože všech sedm kamenných trpaslíků by už bylo příliš; ovšem jedno takové
pohádkové opukarium bude pro každou výjimečnou zahradu přiměřené tak akorát, aby zazářilo, ale současně
aby příliš neobtěžovalo svou ne-umělou krásou; jeden stačí, abyste si pohledem na něj mohli kdykoli
zpříjemnit čas – a pokud jeho přirozenou krásu završíte květinovou čapkou, stane se pod ní z tohoto opukaria
ten nejmilejší kamenný trpaslík na světě ☺

Štěrbina

Jistě, každý kámen je plný prasklin, prohlubní a drážek, ovšem nese-li takové jméno celá sestava různě
zvrásněných kamenů, musí to mít hlubší význam; přinejmenším tak hluboký, jako ty nejhlubší mezery, škvíry a
průrvy na tomto opukariu; ovšem hlubší než všechny významy je pocit, že to jméno je pro takové opukarium
prostě nejvýstižnější a nejpřiléhavější ze všech; jen pouhý dojem – a pak také ona nápadná drážka, co se na
něm vyzývavě roztahuje ☺

Štramák

Jistojistě je samo se sebou nanejvýš spokojené; se svým vzhledem, se svým tělem i s tím, jak na vás působí a
jak se odráží ve vašich očích; nemá o sobě žádnou pochybnost a netrápí se úvahami o možných vylepšeních a
nemožných nedostatcích, jakkoli si uvědomuje samozřejmost jejich existence; je takové, jaké je, a je s tím
úplně spokojené a dokonce je rádo, že je takové, jaké je – takže i kdybyste je doplnili těmi nejméně vhodnými
květinami, nemůžete na něm nic pokazit ☺

Talisman

Jako druhá strana jedné mince, takové je toto opukarium, vyrobené do páru s Amuletem, který vás ochrání před
zlými vlivy, zatímco tento květinový truhlík k vám bude vábit všechno dobré; chce být a bude pro vás zdrojem
radosti, nebo alespoň prostředníkem, jakýmsi katalyzátorem, skrze který se vám studená plískanice promění ve
vzrušující dobrodružství, protivná hádka v povznášející výměnu názorů, nudný večer v příležitost ke
hloubavému spočinutí, zběsilé ráno v jiskřivý nástup nových cílů a… prostě všechno už pro vás bude jen
příjemné ☺

Taška

Jaký to přízemní název květinového lůžka, namítl by možná jakýsi poeta, ovšem na druhou stranu, kdo se rád
utápí v jemnosloví, může si počkat třeba na Jarní vánek – tedy, až přijdou na řadu opukaria s víceslovnými
názvy, to za prvé, a za druhé a přede vším si opukarium s tímto strohým pojmenováním může zamilovat někdo
racionální, kdo si nerad komplikuje život zbytečně vzletnými názvy ☺

Taurus

Jako lidé, narození v tomto znamení, jež se českým jménem zove býk, stejně pevné a silné je toto opukarium, a
stejně výmluvné a mnohoznačné je jeho působení, a stejně krásný a poutavý je jeho vzhled; a jako by toho
nebylo dost, je navíc také klidné, mírné a připravené vzít k sobě jakékoli vám milé rostliny a nést je na hřbetě,
předvádět je a ukazovat, jako by se vzneslo ke svému znamení kamsi vzhůru, a nebo jako by to souhvězdí
navždy zkamenělo do podoby květinového truhlíku ☺

Terminátor

Jen si to představte, jak se vám prohání zahradou kamenná příšera a likviduje vaše květiny a vaše nepřátele; ale
ne, tohle opukarium vám nebude nikde běhat a nic vám nezničí, jen se usadí tam, kam je umístíte, a bude tam
krásně zlověstné; ano krásně, a ano, zlověstné, neboť toto opukarium skutečně má vzhled drsně válečnický,
krásně válečnický, nutno zdůraznit – jen než je doplníte nějakou kvetoucí zelení, může působit maličko drsněji
☺

Terra

Jakkoli každé opukarium pochází ze země naší vezdejší, pouze jedno jediné smí nést toto výmluvné
pojmenování a musí mít cosi výjimečného, čím si je zaslouží; musí – ale nemá; tak jednoduché to je, neboť své
jméno dostalo jednoduše pro svůj tak trochu přízemní vzhled; čistě proto, že působí jako jakési pars pro toto,
jako malá výmluvná část velkého zemského celku; část, která v sobě nese náznak skalnatých hřebenů i
úrodných údolí – a od vás k tomu ještě dostane i nádhernou, stvrzující květinovou pečeť ☺

Tootsie

Jeden význam toho slova prý má být „nožička“, druhý, přenesený pak má označovat hezkou, milou, ale
především celkem snadno přístupnou mladou ženu; první význam se lehce vzpírá, nemá-li toto opukarium být
pro vaše květiny pouze nosným podstavcem; ovšem druhý význam je natolik výmluvný a natolik srozumitelný,
že bude lépe jej nijak neopisovat a nevysvětlovat, aby si mohl každý sám ujasnit, jak s tou přístupností naloží
☺

Trajekt

Ještě řekněte, že se vám to jméno nelíbí, když z něj sálá ochota přepravovat náklady mezi dvěma břehy; i když,
možná nebylo hned zřejmé, že jde o náklady imaginární a těmi dvěma břehy že je míněno neomezené množství
míst, mezi nimiž se ony virtuální náklady mohou přemisťovat, přičemž nehmotnými náklady mají být
především pozitivní emoce a výchozími a konečnými body, mezi nimiž je bude toto opukarium přemisťovat,
máte být vy a vaši blízcí ☺

Trendy

Je přesně takové, aby zapadlo mezi všechno, co frčí a je „free“, co je boží a „cool“ a mega nejvíc „in“ a tak dál;
tedy pokud ve vašich představách nefrčí spíš věci lesklé a sytě barevné, protože toto opukarium se přiklání spíš
k trendu přirozené krásy a nikoli tam, kde chtějí vytvářet umělý a jakoby dokonalý svět; ale podívejte se sami –
a jestliže jste dosud neměli jasno, tak... si ujasněte, co se vám doopravdy líbí ☺

Trevor

Jen čtyři lidé od konce války nosili u nás to jméno, takže chcete-li mít něco opravdu vzácného, pořiďte si tohle
opukarium, výjimečné jednak tím, jaké je samo sobě, chlapsky robustní až hranatý kousek s ostře řezanými
rysy a pevnou stavbou těla, přitom ale s jemnou a křehkou duší; kousek nesoucí za druhé výjimečné a vzácné
jméno – a především kousek svolný a přístupný jakémukoli zkrášlujícímu použití ☺

Trezor

Jak pevná a trvanlivá musí být každá schránka na cennosti, tak pevné a trvanlivé je i toto opukarium, a jak
vzácný a důležitý je obsah takové skříňky, tak vzácné a ušlechtilé budou jistě i květiny, kterými toto
opukarium naplníte – ovšem na rozdíl od pevně uzamčeného boxu, který dal tomuto opukariu název, zůstanou
jeho květiny viditelné a přístupné, jen v základu budou dobře chráněné, skoro jako kdesi v temných sejfech ☺

Trial

Jistě toto opukarium nebude a nemůže závodit a překonávat překážky, ovšem je a může se samo stát
závodištěm, jakýmsi terénem plným proláklin, zlomů, hrbolů a jiných nerovností, mezi nimiž se vaše oči
mohou prohánět a potrápit se jejich zdoláváním; vypusťte je na svou zahradu a dejte svým očím příležitost
bloudit mezi jeho soutěskami a planinami, roklemi a průrvami a stezkami a římsami – ale buďte na ně hodní a
připravte jim na vrcholku malou květinovou oázu – jako odměnu za jejich úsilí ☺

Uran

Jedináček je chudák, ale devět sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je cvrkot; Země je jasná,
kolem ní se všechno točí, a toto opukarium zastupuje z oněch osmi ostatních právě tu planetu, která zvěstuje
náhlé, nečekané a radikální změny, jež v tomto případě mohou být výhradně kladné a zčásti se dají lehce
odhadnout, jako například blížící se proměna tohoto opukaria z chladné kamenné dekorace v kouzelně
rozkvetlou oázu ☺

Uwe

Jméno s nejistým významem, který by snad prý mohl mít cosi společného s hranou meče, dává tomuto
opukariu starogermánskou sílu, pevnost a ostrost, která je ovšem zmírněná nejistotou výkladu a může být
zjemněna ještě víc tím, čím je sami doplníte a osázíte, takže k vám s ním může přibýt jak tvrdý válečník, pokud
do něj zasadíte třeba kaktus, tak i vcelku milý zbrojnoš, pokud jej zkrášlíte například čímkoli jiným ☺

Vanessa

Jestli vám to jméno zní mile, pak jistě najdete zalíbení i v tomto opukariu, které sice na první pohled působí
odtažitě a nepřístupně, ovšem to je pouhé zdání, které se bude s každým novým mrknutím očí zvolna vytrácet,
aby vám záhy došlo, jak je vám milé a blízké svou otevřeností přijmout a chránit květiny, jimiž je obdaříte;
takže pokud vám to jméno zní mile, můžete si být jistí, že vám bude každý pohled na toto opukarium ještě
milejší, až je u vás doma zabydlíte ☺

Velbloud

Jak známo, mají tato zvířata na zádech jeden až dva hrby, ve kterých se jim suší voda na horší časy; toto
opukarium pak ke svému jménu přišlo tou zvláštní úvahou, podle které jestliže ta zvířata získala proslulost
díky hnusným, škodlivým a smradlavým cigaretám, je na čase jim dopřát alespoň drobné zviditelnění a
zadostiučinění také prostřednictvím krásného – a brzy také voňavě kvetoucího předmětu ☺

Vendelín

Jako on, postava ze slavné dětské knihy, stejně korpulentní je i toto opukarium, sice nikoli tak oblé a kypré,
rozhodně však robustní a silné, a stejně jako on také s potřebou se něčím cpát, plnit a sytit, takže neváhejte a
nakrmte je výživným zahradnickým substrátem, a nebo klidně jen suchým pískem, to podle druhu květin,
kterými se rozhodnete je uctít, prostě mu dejte všeho tolik, co se do něj vejde, a uvidíte, jak mu to prospěje ☺

Venuše

Jedináček je chudák, ale devět sourozenců, devět planetárních souputníků, to už je cvrkot; Země je jasná,
kolem ní se všechno točí, a toto opukarium pak z oněch osmi ostatních zastupuje právě tu planetu, která je
symbolem ženství, v tomto případě poněkud hranatého a zkamenělého, ale proč ne, když dnes máme moderní
dobu, tak proč by toto opukarium nemohlo být symbolem moderního, poněkud hranatého a zkamenělého
ženství, které i přesto zůstává přitažlivým... když se po staromilsku zkrášlí květinou ☺

Vévoda

Jste-li dostatečně silnou osobností, nemáte problém mít vedle sebe jinou silnou… no, osobnost asi ne, to je
pravda, ovšem proč vlastně ne, když má tohle opukarium kouzlo, které se při troše dobré vůle dá označit jako
kouzlo osobnosti, byť neosobní, neboť si jej všimnete i v davu jiných květinových truhlíků, protože je jiné než
ostatní; prostě vás přinutí, abyste si ho všimli a abyste ho vzali na vědomí – nebo rovnou domů ☺

Vigvam

Jestli to nevíte, tak jde o příbytek indiánů, podobně jako tee-pee, ovšem zatímco tee-pee obývali indiáni
prérijní, tohle používali ti žijící v lesích subarktické oblasti; toto opukarium je sice pokryto pravou
východočeskou opukou a nikoli březovou kůrou, proutím ani rohožemi, ale má tak trochu indiánskou povahu a
vypadá, jako by vyrůstalo v lese – a s trochou vaší péče se z něj stane exoticky divoké obydlí pro květiny z
jakékoli podnební oblasti ☺

Vikýř

Víla

Jedno místo v domě vás dostane blíž nebi a hvězdám, tedy jiné než komín, kterým se ven nepodíváte; tento
malý otvor nahoře váš pohled zavede nahoru a bude to nejspíš podobně vzrušující, jako jako pohled na toto
opukarium, které vašim očím sice neotevře cestu k nebeské báni, jak by možná řekl básník – staromilec, leč
umožní vám podívat se a vidět svět mega hustě jinak, než zíráte normálně, jak by možná řekl básník –
novomilec ☺
Jestli jste nevěděli, že tento slovanský výraz pochází od slova viliti - neboli být posedlý, bláznivý, tak teď to
víte; bylo by však dobré doplnit, čím je praštěné toto opukarium, že si takové jméno vysloužilo; takže posedlé
ani bláznivé není ničím a své jméno dostalo proto, že má kouzelnou moc vás očarovat, uhranout a zmámit tak,
abyste zapomněli na všechny překážky a byli byli jako posedlí touhou rozdávat radost; nebo alespoň sázet do
něj květiny ☺

Vilibald

Jsou mezi pohádkovými hrdiny postavy, jejichž úkolem je pouze dělat ty důležitější lepšími, a princ tohoto
jména by mohl být jejich nedostižným vzorem, neboť jakkoli byl vždy v pozadí, přesto se neztratil kdesi v
zapomnění; a podobně i toto opukarium nebude a nemá mít hlavní roli, ovšem bez něj by se vaše květiny
neměly oč opřít a nad čím vyniknout; navíc pak má toto opukarium své nenápadné kouzlo, se kterým se
Arabela a Xenie – tedy jeho dvě výraznější kolegyně – teprve stanou dokonalou ozdobou vašeho dvora ☺

Vincek

Je možná už maličko ztracené v čase, že původní význam tohoto jména byl „Vítězný“, k čemuž se jasnou
asociací pojí slovo „oblouk“, evokující kamennou pařížskou stavbu vystavěnou pro sálu Napoleonových
úspěchů; toto opukarium nechce do takových asociací nijak výrazně zasahovat, jsouce si vědomo svého
plebejského původu; ovšem pokud jde o triumf nádhery, jemuž se brzy stane domovem, je si naprosto jisté, že
má nač být hrdé ☺

Viola

Jasné tóny, které jako by se linuly a rozléhaly kolem tohoto opukaria, jasné, táhlé a zvučné, jakými se dá
příjemně probouzet i sladce uspávat; zní kdesi uvnitř, ve vaší hlavě, nebo v celém těle, přelévají se a kloužou
sem a tam, přestože uši zůstávají hluché; podívejte se a potom zavřete oči, a jestliže se vám za nimi
nerozezvučí smyčce a neudělá se vám sladce mdlo, tak... oči otevřete a podívejte se ještě jednou ☺

Virgo 1

Jako panna čisté jest toto opukarium, byť snad může být i lehce ošoupané a zaprášené, dokonce byste na něm
tu i onde mohli nalézt jakousi špínu; ale to se může stát i u skutečných panen, jež přesto zůstávají čisté, i kdyby
se na povrchu skvrnami jen hemžily; je čisté jako panna a jako ona je také připravené pojmout do sebe nový
život a dát mu ty nejlepší podmínky k rozvoji – a vůbec nejkrásnější na tom je, že se to může opakovat každý
rok ☺

Virgo 2

Jako lidé, narození v tomto znamení, jež se českým jménem zove panna, stojí i toto opukarium „nohama“ na
zemi a je pro ně důležité zdraví, čistota a pořádek, takže by mu nejlépe mohla slušet nějaká léčivá bylina,
nejlépe taková, co kvete ve spořádaně pravidelných tvarech; máte-li však v plánu je zkášlit čímsi onačejším a
váháte, pak obavy stranou a směle do toho – budete-li pracovat s logickým rozmyslem a budete-li pečliví a
trpěliví, nemůžete se minout ☺

Virgule

Jde o pomůcku pro zesílení reakce organismu na účinky gravitačního, elektrického či magnetického pole,
infrazvuků nebo koncentrace iontů, tedy v tomto případě jde o květinový truhlík obložený přírodní opukou,
který umocní vliv květin, jež do něj pečlivě uložíte, na váš organismus, na vaše smyslové i mimosmyslové
vnímání, neboť tady jde rozum stranou a vy se dostáváte přímo do kouzelných sfér ☺

Vivien

Jen lehce přepásat stužkou pro zdůraznění tvaru a mohlo by se toto opukarium vydat do ulic, aby tam uhranulo
svého prince; jen mírně překrýt květinami pro zvýraznění křivek a mohlo by se toto opukarium směle postavit
mezi ty nejušlechtilejší jedince, jakkoli je původu nepříliš vznešeného; jen jemně přesunout do nového
prostředí a může se toto opukariem stát vaší pýchou a vy se můžete těšit z jeho přítomnosti tak často a tak
dlouho, jak vám síly postačí ☺

Vlastička

Jihnete možná už při pouhém vyslovení toho jména, tedy pokud je nemáte spojené s jednou poněkud přísnější
učitelkou deskriptivní geometrie; ale ano, v klidu jihněte, tak je to správně, protože to jméno nemá se
sadismem ani s deskriptivní geometrií nic společného; to jméno je – a má být – esencí krásy a jemnosti; zatím
tedy ne úplně, ovšem jakmile doplníte květiny, tak to padne naprosto bezvadně ☺

Vlastík

Jinoch jakýsi, ostrých rysů a pevného držení těla, takové je toto opukarium a žádný žádná zženštilá chlapína,
jakých jsou dnes plné ulice; ovšem není to žádný bezcitný hromotluk, hrouda testosteronu bez empatie a
pochopení pro křivky vašich myšlenek; toto opukarium je tvrdé a drsné, přitom ale umí také jemně obejmout,
zahřát a přikrýt vaše květiny – a především si odpustí bezcitné poznámky k jejich tělesným kvalitám a přijme
každou, kterou mu svěříte do péče ☺

Vopice

Jadrné, současně však i láskyplné je toto označení, zahrnující v sobě jednak něžnou náklonnost, ale také
dráždivou výhradu; toto opukarium je mnohem víc dráždivé než něžné a každý na něm jistě najde jakousi pihu
na kráse, nebo sedm pih, když bude hledat obzvlášť důkladně, ale i kdyby jich našel sedmdesát sedm, nic to
nezmění na faktu, že na ně bude vždy hledět s mile vstřícným úsměvem a každý z jeho drobných nedostatků si
zamiluje ☺

Vořech

Jistě v tom jméně nacházíte jakési pouliční psisko, které marně hledáte ve stejně pojmenovaném opukariu; a
máte částečně pravdu, protože na něm žádné psisko nemůžete najít; přesto však jméno sedí a vy hledáte špatně,
neboť je to jasný Vořech, protože je jako on, křížencem různých vzorů a zdrojů a vlivů, tak trochu chaotická
všehochuť, ovšem když se s ním doma sblížíte, stane se vám nejvěrnějším přítelem ☺

Vzorek

Jen si nemyslete, že toto opukarium je pouze jakýmsi pokusem, nedodělkem, ve spěchu odbytou ukázkou;
nikoli a vůbec ne, protože ono má být a je výmluvnou a všeříkající částí za celek ostatních; je souhrnem jejich
vlastností a krás, rozprostřených mezi jednotlivými kousky; je za všechny a ode všech má v sobě něco, alespoň
křivku nebo hranu, linii nebo zvrásnění – a již brzy od vás dostane jen svou a jedinečnou květinou korunu ☺

Wolf

Jako dravec, jako šelma s krvelačnými úmysly vypadá toto opukarium, když ve skutečnosti by ani mouše
neublížilo, ani maličko, ani květinou by ji neuhodilo; jako by vás pokoutně sledovalo, možná úplně cítíte, jak v
něm narůstá napětí a celé se chvěje nashromážděnou energií, ale ve skutečnosti se nemůže dočkat, až je
ochočíte a dáte mu květinový obojek, se kterým se z něj potom stane i ve vašich očích přívětivý, rozkošně
nazdobený ratlík ☺

Xenie

Jen málokterá postava z říše pohádek se vám v paměti uchová i se svým osobitým charakterem; jen málokteré
opukarium vás osloví tak jedinečným kouzlem, složeným z líbivých i méně přitažlivých zákoutí; ale ne,
nepátrejte po nich přijměte je takové, jaké je – a nebo je takové odmítněte, pokud dáváte přednost nejsladším
představám; ano, toto opukarium vás může zaskočit a překvapit, ale právě proto se může – spolu s Arabelou a
Vilibaldem – stát vzrušující ozdobou vašeho dvora ☺

Ypsilon

Jestli jste poznali název jednoho ze znaků řecké abecedy, psaného „υ“, tak máte důvtipu na rozdávání; jeho
zhmotnělý nositel v podobě tohoto opukaria dodává celé skupině pevný základ, na kterém stojí a ze kterého se
odvíjí účinek malé sbírky květinových truhlíků, tvořících společně slovo λουλούδι, čili po našem květina;
sbírky moderní provedením a věkovité na pohled; sbírky, která by slušela veřejným i soukromým
prostranstvím jak ve starém Řecku, tak i ve vaší ulici – prostě kdekoli, kde si rozum s citem rozumí ☺

Zámotek

Je vyloučeno, aby se z tohoto opukaria cokoli vylíhlo; ani motýl, ani pavouk, ani červ; přesto však to jméno
sedí a právem mu přísluší, neboť toto opukarium vašim květinám vytvoří bezpečný útulek, kde budou
chráněny před vlivy a nebezpečími okolního světa; vytvoří jim to nejlepší prostředí k jejich růstu a zrání, aby
se vám rozvinuly před očima v celé své kráse – a jen na vás záleží, jakou ta krása bude mít podobu ☺

Zarathustra

Jak a co pravil Pan filosof se od tohoto opukaria nedozvíte, i když o cestě k metám, jež nás přesahují, by vám
cosi inspirativního mohlo napovědět, byť by musela významně přispět vaše vlastní fantazie, neboť i když toto
opukarium strnulo jednou provždy v dané, neměnné a nezlepšitelné podobě, cosi o růstu a překonávání sebe
sama od něj můžete odkoukat – například, jak dává svou hrubou sílu ve prospěch krásy, což může cíle být nad
všechny jiné ☺

Zvíře

Jakýmkoli a možná i naprosto jiným živým tvorem může být toto opukarium, neboť pouze na vás záleží, jaké
tvary a jaké linie v něm rozpoznáte, jaké vlastnosti a povahu a podobu a sklony a choutky a potřeby mu
přisoudíte; ať takové nebo jiné, ono stejně vždy zůstane nehybnou dekorací, která vám ovšem brzy před očima
obživne květinami – a možná se teprve potom promění na jakéhokoli a možná úplně jiného živočicha ☺

Žabec

Jak jemně a mile to jméno zní, až by se málem zdálo, že se ke svému nositeli nehodí; ale ne, taková mýlka snad
vůbec nehrozí, když musí každý při pohledu na toto malé, jemné a milé opukarium uznat, že vedle svých
soukmenovců působí téměř jako dítě, jako pulec, jako ještě nehotový tvoreček – ačkoli je zcela úplné, hotové a
připravené do sebe pojmout zeminu a do ní pak i vaše podobně jemné a milé květiny ☺

Želva

Ještě mnohem pomalejší než ono zvíře je toto opukarium, které ovšem své jméno nedostalo proto, že stojí stále
na místě; i krunýř má možná tvrdší a museli bychom je dokonce převrátit vzhůru dnem, aby se více podobali,
ani tím se však nedostaneme k nanejvýš jednoduchému důvodu jejich spojení, jímž je prostá snaha zachránit
jednu skutečnou loudavou potvůrku, kdyby snad kohosi náhodou napadlo udělat si z jejího krunýře květináč,
což není vůbec vyloučené, tak aby mohl raději sáhnout po tomto opukariu ☺

