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Po osudech Bohumila Konečného pátral 
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Konečného osud - aneb vše co jsem 
měl rád a komunisti mi zakazovali... 

(a Konečného hlava na talíři). Rok 1986.



18  KOKTEJL LEDEN 2017

J
-

bimba -

-

-

„A tak česká dovednost pomohla zase jednou k vítězství borcům jiných národů.“ 
Prorocká slova z divadelní hry Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka sice v originále 
glosují tretry koniášky českého všeuměla a vynálezce, ale jakoby vypadla z příběhu 
o jiné velké mystifikaci, za kterou stojí našinci. Co také čekat od národa, který si 
za největšího Čecha zvolí fiktivního genia Járu Cimrmana.

SETKÁNÍ S BATLIČKOU

V redakci vznikla ideální dvojka: 
Bohumil Konečný a Otakar Batlička

 Oblíbená tematika Bohumila Konečného – krocení koní. Malba je z 80. let.
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GENIÁLNÍ LHÁŘ
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Konečný ve svém ateliéru ve Zlíně 
s originály svých děl.

 Předobrazem 
svých kreseb byl často on sám. 
Zde na snímku se svojí budoucí 

ženou Evou. 
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 a  Korespondence s Jaroslavem 

Foglarem o obálce knihy Přístav volá 

a originální malba. 
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 a  Budovatelské a reklamní plakáty z 50. let. 
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 Amazona B. Konečného překreslená na Octobrianu. 

 Rocker Billy Idol s tetováním sovětské hrdinky. 

 Petr Sadecký na údajné schůzce organizace 

Progresivní politická pornografie v Kyjevě. 
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DAVID BOWIE: Mirabelle Diaries
O Oktobrianě se zmiňuje i dnes již zesnulý zpěvák David Bowie ve svých DENÍKOVÝCH ZÁPISCÍCH psaných v 70. letech pro časopis Mirabelle.

Musím vám říct vše o úžasných nových projektech, do kterých jsem se zapojil. Budu produkovat film 
s názvem Octobriana. Ptáte se, co je Octobriana? No, Octobriana je kdo, a ne co, a je to nádherná blon-
dýna, superhrdinka z velmi slavného ruského undergroundového komiksu. Dostal jsem knihu kreslených 
příběhů Octobriana jako dárek – a při jejich čtení mě najednou napadlo, že by to byla báječná věc, udělat 
z Octobriany skutečnou bytost a zfilmovat všechny její eskapády. Rádi bychom je dokonce přenesli 
do současnosti, a zatímco ona by byla stále exotická, ruská, její dobrodružství by se odehrávala po celém 
světě a snad by dokonce občas končila ve vesmíru. Pak jsem se zarazil. Kdo na světě by mohl hrát roli 
této neporazitelné, nezničitelné hrdinky? Naštěstí jsem nemusel chodit příliš daleko pro odpověď na tuto 
otázku. Dokonalou osobou je Amanda Lear. Amanda je blondýna s velmi ohnivým temperamentem, 

stejně jako ona dáma, a také má skutečně ruské předky. Je jí absolutně souzeno hrát Octobrianu. Když jsem to řekl Amandě, byla nadšená, a hned 
jsme začali pracovat na scénáři. Samozřejmě, že jsem neodolal nenapsat alespoň malou roli pro sebe. Musíme udělat část 
nazvanou „Octobriana potkává Starmana“ nebo něco takového. Cokoliv, co dostane fascinujícího Bowieho do téhle show! 
Mimochodem, Amandu ta role tak baví, že nechce být známá již nikdy jinak. Jak sama říká, „Amanda je minulost, dnešek 
patří Octobrianě“. Říká to s tak bezvadným ruským přízvukem, takže respektujeme její přání. Také nás úžasně baví navr-
hování kostýmů pro Octobrianu. Zatím pro Octobrianu plánujeme oblečení vyrobené ze zvířecí kůže, vysoké boty na nohou 
a ponese nablýskanou šavli. Ta holka to myslí opravdu vážně. Zní to zajímavě, ne?

V blízké budoucnosti také vyjde album s písněmi pro Octobrianu. Vypráví o všech jejích dobrodružstvích i milencích, 
a v produkování budu mít prsty zase já! Nebude to snadné vytvořit rovnocenného partnera posledního velkého super-
hrdiny světa, Ziggyho Stardusta, ale Octobriana je ve velmi dobrých rukou.

David Bowie, 14. 9. 1974
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Zájem o pozapomenutou tvorbu znovuobnovila dvojice 

 

Nejen pro levicové intelektuály 
měl SSSR velký sex-appeal


