TŘEŠŇÁK SI HRAJE SE SLOVY I LIDMI

Poprvé rozšířilo nakladatelství Galén svou edici netradičních a nekonformních autorů Olivovníky o audioknihu: sáhlo po knížce Vlastimila Třešňáka The Vole - hraboš hrdina. Už její knižní vydání vyvolalo sympatický ohlas pro autorovu hravost a nápaditost, s níž si - pro pobavení kamarádů - podává situace i osoby všem dobře známé.
Příběhy, jež autor řadí do cyklu Konopných pohádek a pro zvukovou podobu je osobně vybral, čte za podpory hudební režie Vladimíra Merty Jan Hartl. Vydalo jim to na více než čtyři hodiny poslechu. A třeba říci, že se ani chvíli posluchač nenudí.
Jak už osobnost autorova naznačuje, nejde samozřejmě o pohádky pro děti na dobrou noc. Je to rozmarné čtení, v němž se hraboši z Hlubočep (už název znamená anglicko-českou hříčku) stali „obětí“ autorovy hry na roztomilou personifikaci. Prožívají lidské a typicky pražské, zároveň ovšem dost „ujeté“ situace - ve svatební den v pátek třináctého se nevěsta Boženka pro svého nastávajícího, udatného hraboše Luboše, oblékla za Adinu Mandlovou, na svatbě jim hraje podzemní kapela The PVC Peoples, při plavbě po Vltavě na svatebčany povykují disidenti, Jiří Kolář je celý ulepený od svých muchláží a Václav Havel s pytlem na zádech píše pro kamarádku Vlastu Babku Kuráž a sbírá materiál na sbírku Recepty Olze...

Vtip a fantazie
Že jde o „konopné pohádky“, jimiž Vlasta Třešňák bavil kamarády, dokládají nejen sem tam levitující hrdinové či obrazy, ale také letmé zmínky o „zeleném balíčku magoráčku“... Dětem by se to všechno nevysvětlovalo snadno, dospělí se ale nepochybně dobře baví. Už jen pro to množství nápadů, jimiž Třešňák vyšperkoval svůj text, pro sledování známých postav a událostí, na něž v každém řádku odkazuje vtipnými variacemi, pro tu schopnost dělat si legraci ze sebe i z přátel a ve zkratce glosovat všechno, s čím se našinec ve veřejném prostoru denně potkává.
Není pochyb o tom, že se v domácím Mertově studiu všichni dobře bavili, v hlase Jana Hartla se to snadno pozná. Audiokniha má navíc proti knižní verzi zábavného textu výhodu mimořádně vhodného hudebního dokreslení. Pro tyto účely se vytvořilo zajímavé trio spřátelených muzikantů: Vlastimil Třešňák hraje na bicí, básník, kritik a jazzman Jan Štolba na tenorsaxofon a také Vladimír Merta se přidal - pro změnu na tamburínu.
Obálku zdobí obraz Vlasty Třešňáka, který se opět projevil jako všestranný, a když se mu chce, tak rozhodně zábavný spisovatel, hudebník i malíř.

