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Milé čtenářky, milí čtenáři,
tak to máme za sebou, knihovny se opět otevřely, snažíme se o „normální“ provoz a pomalu zapomínáme jaké to bylo v době od 12. března do 27. dubna. Kolik zaměstnanců nemohlo chodit do práce, kolik
jich kvůli péči o děti muselo zůstat doma, a kolik jich naopak pravidelně do knihoven docházelo a staralo se o udržení jejich chodu – alespoň vyřizovali poštu, telefony, maily, zabezpečovali budovy a radili se,
jak postupovat dál s ohledem na stále se měnící opatření. Je to za
námi.
A před námi úsporná opatření. Nepíše se mi to lehce – ostatně za to, že tohle číslo Světliku vychází tiskem, musíme (velmi rádi)
poděkovat libereckému knihkupci Martinu Fryčovi. Kvůli škrtům v rozpočtu jsme totiž chtěli vydat Světlik pouze elektronicky. Když se to Martin dozvěděl, rozhodl se toto číslo Světliku
zaplatit. Ještě jednou díky!
O nedostatku peněz ale už psát nechci. Raději o tom, co nám koronavirová krize přinesla. Odhalila to, jací jsme. Obětavost některých zaměstnanců knihoven, naopak neochotu některých z nich, schopnost některých kolegů/kolegyň pracovat do noci z domova, naopak
u jiných neustálé hledání výhod. No, jsme jen lidé. Mile mě překvapila sounáležitost mnoha
ochotných kolegů při přípravě na otevření knihovny koncem dubna. Vzali jsme to za své a dokázali skoro nemožné, všechno zabezpečit a otevřít tak, abychom umožnili našim čtenářům
přijít a jen tak obyčejně vrátit a půjčit si knížku.
Naučili jsme se dorozumívat online – mailem, slovem, ale i obrazem a zvukem přes různé elektronické konference. Ano, šetří to čas, není to složité, můžeme tenhle způsob komunikace používat i dál. Naučili jsme se více nabízet online služby našim čtenářům, i tohle
můžeme nabízet a rozvíjet dál. Ale co naplat – homo sapiens se rád druží – a lidský kontakt
je k nezaplacení. Proto jsme jistě všichni rádi, že nás (věříme) čeká snad už běžný život –
a snad si toho také více vážíme.
Letní dovolená bude letos jiná – tentokrát asi v Čechách, na Moravě nebo v blízkém okolí – užijte si ji ve zdraví a s radostí – a knížky z knihovny si vezměte s sebou!
Blanka Konvalinková, ředitelka
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Z knihovny
Knihovna za časů korony

Informační služby vyřizovali běžné každodenní telefonické dotazy, vzdálenou
registraci čtenářů, prodlužování výpůjční lhůty, výběr knih z biblioboxu, příjem
balíků s objednanými knihami. To vše
v rouškách a rukavicích. Další knihovnické činnosti v budově byly omezeny,
zaměstnanci pracovali většinou z domova, někteří se zapojili do projektu šití
roušek pro Liberecký kraj. Navzájem
jsme byli propojeni elektronicky a připravovali se na dobu, kdy bude knihovna opět otevřená.
Knihovna byla fyzicky uzavřená, ale
pomyslné virtuální brány jsme otevřeli
dokořán. Čtenářům jsme se snažili více
přiblížit naši nabídku virtuálních slu-

Od prosince 2019 celý svět sledoval
dění v Číně, následně v Itálii, nikdo si
nepřipouštěl, že i naše životy mohou
tyto události ovlivnit. A stalo se. Nejenom školy, ale i další organizace sloužící veřejnosti se uzavřely – ve čtvrtek
12. března 2020 se uzavřela i knihovna.
V knihovně bylo najednou prázdno a ticho a nám, knihovníkům, z toho bylo
dost smutno. Ale neznamená to, že se
v ní nic nedělo.
V budově se střídalo několik málo
pracovníků, aby zajistili základní provoz
knihovny, a řešily se nutné objednané
opravy (revize výtahů, oprava halogenových světel, úprava instalace sochy Karla Malicha v atriu knihovny). Pracovníci
2
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preventivní karantény, teprve poté byly
k dispozici pro další čtenáře.
Pro půjčování mohli čtenáři využít
nově instalované samoobslužné pulty,
které byly v knihovně instalovány během
uzavření knihovny (bez ohledu na pandemii a s tím spojená opatřená) v rámci
přechodu na novou, tzv. RFID technologii výpůjčního a bezpečnostního systému.

žeb – značné množství elektronických
knih různých žánrů (česká i světová beletrie, odborné a populárně naučné publikace), naše online databáze obsahově
zaměřené na různé oblasti (denní tisk
z celého světa, poslech hudebních nahrávek, archiv módního časopisu Vogue
nebo odborné články z různých oborů),
rešeršní služby, program pro vytváření
citací apod.
Po cca 6 týdnů trvající uzavírce jsme
v pondělí 27. 4. 2020 mohli na základě nařízení vlády knihovnu opět otevřít.
Otevření knihovny proběhlo v poklidné atmosféře. Setkali jsme se se spoustou našich věrných čtenářů, kterým jsme
podle reakcí udělali radost. Nicméně
bylo patrné, že velká část čtenářů se zatím obávala do knihovny přijít, v knihovně byl neobvyklý klid.
První dny a týdny knihovna fungovala
ve velmi omezeném provozu – návštěvníci mohli využít pouze výpůjční služby, tedy návrat a vypůjčení dokumentů.
Ostatní služby, jako je internet, kopírování, studium, četba časopisů a delší pobývání v knihovně, zatím nebyly možné.
Abychom mohli otevřít a přivítat
v knihovně čtenáře, byli jsme nuceni
učinit řadu organizačních a hygienických opatření. Došlo k úpravě otevírací
doby – knihovna byla otevřena pouze od
9.00 do 17.00 hod., přičemž v době od
9.00 do 11.00 hod. mohli služby využít
pouze senioři a další ohrožené skupiny obyvatel. Sobotní provoz byl zrušen
a s jeho obnovením se počítá až od září
2020. Čtenáři byli žádáni o dodržování
rozestupů a ohleduplnost vůči ostatním
a o použití dezinfekce. Ve vstupní hale
byl zřízen centrální návratový pult – vrácené dokumenty putovaly do třídenní
3
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se nadechla a zase si žije svým životem.
Opět se naplnila spokojenými návštěvníky, milovníky knih a čtení, studenty, rodiči s dětmi… a hlavně příjemným šumem,
který svědčí o tom, že knihovna je pro
Liberečany důležitá a mají ji rádi. Děkujeme všem za podporu v této nelehké
době a těšíme se brzy na viděnou.

Od půlky května a v červnu jsme
mohli postupně začít uvolňovat omezení provozu a opět nabídnout běžné
služby včetně otevření všech našich poboček, rozšířili jsme otevírací dobu. Zároveň jsme s radostí přivítali diváky na
našich kulturních a vzdělávacích akcích.
V době zpracování tohoto vydání Světliku stále platí zvýšená hygienická opatření, ale knihovna si vydechla – resp. znovu

Dana Petrýdesová

Co jste nejvíce četli v době uzavření knihovny
V době uzavření knihovny jste si velmi oblíbili elektronické knihy – zájem
o ně několikanásobn vzrostl. Možná
Vás zajímá, o jaké tituly byl největší zá-

jem. Přinášíme Vám proto žebříček nejpůjčovanějších e-knih, jejichž výpůjčky
jste uskutečnili v době od 1. 3. do 30. 4.
2020.
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Ohlédnutí za rokem 2019

V průběhu letního uzavření knihovny
(1. 6.–31. 8.) se podařilo opravit střešní světlik, kompletně renovovat veřejná
WC, vyměnit koberce a osvětlení v půjčovnách, vybudovat tiché studovny…
Pokračovaly také další aktivity naplánované v projektu. V jarních měsících
proběhla výměna LED tabulí na přední stěně knihovny, probíhalo restaurování a digitalizace. Byla zahájena příprava

V době pandemie a uzavření knihovny
jsme dokončili Zprávu o činnosti knihovny
za rok 2019. Podařilo se realizovat spoustu zajímavých aktivit a projektů, které
není možné na takto omezeném prostoru představit, ale dovolte nám zmínit alespoň ty nejzajímavější.
Plný text výroční zprávy je k dispozici
na webu knihovny: https://www.kvkli.cz/
o-knihovne/zakladni-o-knihovne/vyrocni-zpravy.html.
Renovace prostor knihovny
Nejvýznamnější a nejdůležitější událostí roku 2019 byla realizace stavební části
projektu Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního
fondu a jeho prezentace, ﬁnancovaného
z programu IROP, Výzva 25 – Knihovny.
5
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přechodu na RFID technologii, zakoupilo se nové vybavení do Studijní knihovny
a Knihovny pro děti a mládež a další.
Všechny naplánované činnosti proběhly dle plánu bez zásadnějších komplikací.
Po dvacetiletém fungování knihovny se
podařilo významně zlepšit komfort prostoru knihovny, ve kterém se mohou návštěvníci cítit pohodlně a příjemně.
Metodická centra pro pedagogy
V roce 2019 pokračovala činnost Metodického centra pro podporu čtenářské gramotnosti, které vzniklo v rámci
projektu Libereckého kraje Naplňování
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Metodické centrum v průběhu roku připravilo
4 půldenní praktické workshopy pro pedagogy ZŠ a SŠ, na kterých renomovaní
lektoři prezentovali různorodé způsoby a techniky práce s dětmi a mládeží
v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti – např. Co učit ve čtenářských lekcích,
Fantastické literární dílny nebo Tvořivá
literární výchova a tvořivý sloh.

ály doplněný o materiály naší knihovny.
Další aktivitou je realizace klubu pro děti
a jejich rodiče Kolibřík, který probíhal 2x
v měsíci v prostorách knihovny.
Ocenění pro ředitelku knihovny
Ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci paní Blanka Konvalinková
získala prestižní cenu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2019, která byla udělena
v listopadu v Jelení Hoře. Paní Konvalinková byla oceněna jako osobnost,
která se nejvíce angažuje v přeshraniční spolupráci v Euroregionu Nisa, a to
konkrétně jako vedoucí české části euroregionální skupiny expertů EUREX
Knihovny. Hlavní cenou ve třech kategoriích byly skleněné kapky z dílny desenského skláře Roberta Lennera.

S knížkou do života
V průběhu roku 2019 jsme se aktivně
účastnili celostátního projektu S knížkou do života / Bookstart. Cílovou skupinou projektu jsou nejmladší děti od
narození do cca 3 let, resp. jejich rodiče,
kterým se snažíme ukázat, jak důležité je
s dětmi začít číst již od nejútlejšího věku.
V rámci projektu pokračovala spolupráce
se statutárním městem Liberec, kdy při
slavnostním ceremoniálu u příležitosti
vítání občánků osobně předáváme rodičům dárkový set s projektovými materi-

Vzdělávání
Činnost knihovny byla ve velké míře
ovlivněna snahou rozvíjet vzdělávací
funkci knihovny – ať už formou neformálního vzdělávání určeného mateřským,
základním a středním školám (jako doplnění školní výuky), profesním skupinám
(pedagogové, knihovníci) nebo prostřed6
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nictvím nabídky vzdělávacích cyklů a jednorázových pořadů pro širokou veřejnost.
S velkým zájmem se tradičně setkala nabídka besed a workshopů pro mateřské a základní školy. Součástí této
nabídky byly nejenom základní bibliograﬁcké lekce, ale také čtenářské dílny,
tematické besedy, hudební workshopy
a další typy programů. V průběhu roku
knihovnu navštívily téměř všechny liberecké školy, ale i školy z okolních obcí –
celkem 385 tříd o celkovém počtu 8 237
žáků. Ve větší míře knihovnu navštěvovaly také třídy ze středních škol, kterým
jsme nabídli programy nejenom z oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a literatury, ale také lekce zaměřené na práci
s informacemi a informačními zdroji.
Nesmíme opomenout zmínit konferenci Současnost literatury pro děti a mládež, která každoročně probíhá v liberecké

knihovně, a v roce 2019 se zaměřila na
pohádky. S počtem 150 osob ji lze považovat za velmi úspěšnou. Senioři mohli
navštěvovat kurzy IT dovedností s názvem Nebojte se počítače a internetu
nebo Virtuální univerzitu třetího věku.
Mezi další zajímavé aktivity patřily kurzy IT pro neslyšící, konverzace v němčině pro veřejnost nebo kurzy znakového
jazyka.

Kromě výše uvedeného v průběhu
roku v knihovně proběhlo velké množství dalších různorodých vzdělávacích
a kulturních akcí pro veřejnost, jako jsou
přednášky, worshopy, semináře, výstavy… ale všechny bohužel zmínit nemůžeme.
Knihovnické a informační služby
Nejžádanější službou se staly tradičně
služby výpůjční, které byly poskytovány
v odděleních Všeobecná knihovna, Studijní knihovna a periodika, Knihovna pro
děti a mládež, Hudební knihovna a na
šesti pobočkách (Ruprechtice, Kunratická, Vesec, Králův Háj, Rochlice, Machnín). Statistické informace o vývoji počtu
registrovaných čtenářů, výpůjček a dalších
ukazatelů si můžete prohlédnout ve výroční zprávě. Nicméně uzavření knihovny
7
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ovlivnilo celoroční činnost knihovny,
proto nelze rok 2019 z hlediska statistických ukazatelů objektivně hodnotit. Ale
i tak nabízíme několik čísel:
Počet dokumentů
v knihovním fondu
Nově zakoupené
dokumenty
Počet
registrovaných
čtenářů / z toho
děti do 15 let
Počet výpůjček
všech typů
dokumentů
Počet kulturních
a vzdělávacích akcí

a postupně zavádíme s tím spojené úpravy a nové služby.
Nové studovny, vybavení
do Knihovny pro děti a mládež

1 386 348

Během letního tříměsíčního uzavření
byly vybudovány a vybaveny nové studovny umístěné v 1. patře v prostorách
Studijní knihovny. Prosklené zóny nabízejí komfortní studijní místa vybavená lampičkami a přívodem elektrické

25 176

18 613 / 4 106

573 833
1 138

U většiny sledovaných ukazatelů došlo k poklesu v porovnání s rokem 2018.
Pozitivní je nárůst výpůjček v Knihovně pro děti a mládež a na pobočkách.
Velmi výrazně vzrost zájem o půjčování
elektronických knih, které řada čtenářů začala využívat právě během letního
uzavření.
Příprava na zavedení RFID technologie
V prvním čtvrtletí roku 2019 byl zahájen proces „čipování“, tj. vlepování čipů,
které nahradily zastaralé čárové kódy.
Celý proces byl přípravou na zavedení nové RFID technologie. Ta by měla
umožnit rychlejší a kvalitnější výpůjční
proces, lepší ochranu knihovního fondu
a zároveň nabídne samoobslužné pulty, tzv. selfchecky pro půjčování, vracení
a prodlužování. V době, kdy vychází toto
číslo Světliku, již zařízení s novou technologií používáme v testovacím provozu
8
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energie. Větší studovna je určená pro tiché individuální studium, je v ní k dispozici 22 studijních míst. Menší studovna
s 12 místy slouží mimo jiné pro týmovou
práci. Renovací prošly také dva studijní
boxy. Studovny mohou být využívány
také pro realizaci workshopů a školení, za tím účelem v nich byla instalována promítací plátna a projektory. Nové
studovny i studijní boxy se ihned setkaly
s velkým zájmem ze strany veřejnosti.
Nové moderní vybavení získala také
Knihovna pro děti a mládež. Byl pořízen
designový a po funkční stránce zajímavý
nábytek pro děti do 15 let – sedací a relaxační nábytek, podium, knihovní stěna
se sedacími prvky, stoly na PC, stojany
na vystavování dokumentů a další.

hlavní budovy, kdy pobočky alespoň
částečně v rámci svých možností služby
hlavní budovy nahradily. Jako pozitivní
vnímáme skutečnost, že řada lidí díky
tomuto opatření získala větší povědomí
o existenci poboček a pobočky samotné
si získaly nové příznivce.
Svými aktivitami pobočky významně
obohacují kulturní a vzdělávací program
knihovny pro školy i veřejnost. Několik
poboček připravilo v průběhu roku nové
zajímavé programy (např. Zapomenutá
řemesla, Hustej internet, Trénování paměti pro seniory, Společné čtení ad.).
Nákup dokumentů
V roce 2019 bylo na nákup a zprostředkování (e-výpůjčky, databáze) informačních zdrojů pro hlavní budovu a všechny
pobočky vynaloženo 4 352 556,18 Kč,
z toho 738 174 Kč činilo předplatné online databází a e-výpůjčky. Tato částka se
ve srovnání s předchozím rokem výrazně
nezměnila. Kromě knih, časopisů a denního tisku jsme nakupovali také další
typy dokumentů – audioknihy, hudbu,
ﬁlmy, notové záznamy nebo společenské hry.

Spolupráce se statutárním městem
Liberec – pobočky a městská funkce
knihovny
Na provoz městských poboček a městskou funkci knihovny dlouhodobě přispívá statutární město Liberec (SML). V roce
2019 byla o 300 000 Kč navýšena dotace na provoz poboček, dotace na akvizici pro městskou funkci knihovny zůstala
na velmi pěkné částce 700 000 Kč. Díky
této podpoře jsme mohli po dlouhé době
saturovat potřeby poboček nejenom po
stránce provozní, ale i v oblasti nákupu
nových dokumentů. Nejzajímavější tituly mohly být zakoupeny ve více exemplářích, aby byly k dispozici co největšímu
počtu návštěvníků poboček. Velmi děkujeme zástupcům SML za vstřícný postoj
a snahu podpořit činnost knihovny.
Ze statistik je patrný výrazně zvýšený
zájem o služby poboček. Ten byl částečně způsobený tříměsíční letní uzavírkou

Kulturní a vzdělávací akce
pro veřejnost
V roce 2019 proběhlo v prostorách
knihovny celkem 1 138 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 30 výstav. Programy
navštívilo 33 691 osob všech věkových
kategorií, tj. téměř o 5 500 méně než
v roce 2018. Důvodem je již několikrát
zmíněná uzavírka knihovny, kdy ještě
v září, měsíc po otevření knihovny, probíhal pouze omezený počet akcí.
9
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V tomto výčtu zaujímají významné
postavení akce pro děti a mládež realizované jak v hlavní budově, tak na našich šesti pobočkách – zúčastnilo se jich
téměř 8 500 dětí.
Byly uvedeny pořady a akce s rozmanitou tematikou, které si kladly za
cíl oslovit široké spektrum návštěvníků
knihovny. Proběhly pořady, které zúčastněným nabídly kontakt se současnými
osobnostmi, spojenými s vědou, kulturou
i uměním, nabídly posluchačům možnost
dalšího osobnostního rozvoje. Nelze zde
vyjmenovat všechny kulturní a vzdělávací projekty, nicméně zmíníme alespoň
několik z nich – pravidelné cykly Letem
světem populární hudby, Hudební večer,
Památky kolem nás, Knihovníci a přátelé knihovny cestují, O Jizerských horách
a další. Z jednorázových akcí vzpomeňme na natáčení pořadu Fokus Václava
Moravce nebo na úspěšnou besedu se
spisovatelem Robertem Fulghumem.

a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec.
Staré a vzácné tisky (projekt IROP)

V průběhu letní tříměsíční uzavírky
proběhla rekonstrukce depozitáře starých a vzácných tisků. Byla instalována
funkční klimatizace, která by měla zajistit udržení správné teploty a vlhkosti, tj. důležitých podmínek pro uchování
těchto dokumentů. V roce 2019 bylo
také zahájeno restaurování 21 kusů dokumentů (17 starých tisků a prvotisků,
4 rukopisy a rukopisné zlomky). Po návratu všech restaurovaných dokumentů
zpět do liberecké knihovny proběhne jejich veřejná prezentace.
Projekty, grantová politika
V roce 2019 se podařilo získat dotace nebo sponzorské příspěvky na uskutečnění projektů ve výši 530 700 Kč.
Dalších 244 315 Kč hradila knihovna
z vlastního rozpočtu jako spoluúčast.
V předchozím textu byl již několikrát zmíněn projekt Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění
knihovního fondu a jeho prezentace (stavební práce, restaurování, pořízení vybave-

Knihovna byla vidět i mimo prostory knihovny – představili jsme se pro
nás v netradičním prostředí na hudebním festivalu Benátská, své služby jsme
také prezentovali na Veletrhu vzdělávání
10
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cována první část knihy autorek Aleny
Ježkové a Renáty Fučíkové Staré pověsti
české a moravské.

ní apod.), proto se mu již dále nebudeme
věnovat.

Vydavatelskou činnost knihovny doplnila v pořadí již osmnáctá zvuková
kniha. V rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem byl do zvukové podoby
převeden napínavý příběh Petry Braunové Dům doktora Fišera.
Tyto a další projekty jsme mohli realizovat díky ﬁnančním prostředkům statutárního města Liberec, Ministerstva
kultury ČR a dalších dárců.

V roce 2019 spatřila světlo světa nová
znakokniha – webová aplikace blížící se
hybridní knize, která je určena dětem
i dospělým se sluchovým postižením.
Po titulech Český ráj a jeho tajemství
autorky Lucie Seifertové a Zahrada od
Pavla Čecha se jedná o třetí titul tohoto
projektu. Po konzultaci se ZŠ a MŠ logopedickou Liberec byla vybrána a zpra-

Dana Petrýdesová

Knihovna po prázdninách
seběhly jinak, než jsme si představovali,
nicméně 27. 4., kdy knihovna po šestitýdenní nucené uzavírce opět otevírala, jsme již tuto technologii používali.
Zatím se nacházíme v testovací první
fázi, ale během léta bychom chtěli celý
proces dotáhnout do úspěšného konce.
Co se tedy změnilo a co změna přinese? Zastaralé čárové kódy jsme nahradili
moderními čipy (proces „čipování“ trval
cca 12 měsíců), zároveň byla nahrazena
veškerá technika potřebná pro výpůjční služby – bezpečnostní brány, RFID

Knihovna se postupně vrátila k běžným službám, v červnu proběhlo několik úspěšných akcí. A již nyní pro Vás
začínáme připravovat novinky a akce na
dobu po prázdninách.
Dokončení přechodu na RFID
technologii
Ještě v době před pandemií jsme na
přelom března a dubna měli naplánované týdenní uzavření knihovny a přechod
na novou RFID technologii. Události se
11
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Akce pro veřejnost

desky. Nově jsme také pořídili moderní
samoobslužné pulty, které umožňují velmi jednoduchý a rychlý způsob půjčování
a vracení. Jsou k dispozici ve všech odděleních a setkávají se s pozitivní odezvou
u našich návštěvníků.

Na podzimní měsíce pro Vás opět připravujeme zajímavé přednášky, besedy,
hudební programy, kurzy, výstavy a další akce pro všechny věkové kategorie.
Jejich témata budou postupně zveřejněna, ale určitě nebudou chybět regionální
témata (památky, Jizerské hory), hudba, historické přednášky, pravidelné odpolední programy pro děti, pro seniory
Virtuální univerzita třetího věku a kurzy IT dovedností a řada dalších programů.
Na začátku října proběhne pravidelná
celostátní kampaň Týden knihoven, která si klade za cíl podpořit činnost knihoven a veřejnosti ukázat, že v knihovnách
rozhodně není nuda.
V září 2020 si nenechte ujít Velkou burzu v knihovně, kde si můžete za
malý peníz pořídit spoustu zajímavého
čtení. A navíc svým příspěvkem podpoříte knihovnu. Veškerý zisk z burzy bude
použit na nákup nových titulů pro naše
čtenáře.

Proces půjčování a vracení prostřednictvím RFID technologie je rychlejší a jednodušší a po jeho kompletním
zprovoznění ušetří čas zaměstnancům
knihovny, kteří se tak budou moci více
věnovat čtenářům.
V této chvíli si mohou naši čtenáři samoobslužně půjčovat, dále je k dispozici možnost samoobslužného prodloužení
a vytištění konta čtenáře. Na konci prázdnin zprovozníme samoobslužné návraty
a možnost samoobslužného vyzvednutí
objednaných dokumentů.
Výše uvedené změny se týkají pouze
provozu v hlavní budově, provoz na pobočkách zůstává beze změn. O změnách
budou všichni naši čtenáři informováni
v průběhu prázdnin prostřednictvím informačních e-mailů, dále pak na webu
knihovny a sociálních sítích.

Knihovna oslaví 20. narozeniny
V listopadu 2020
tomu bude již dvacet
let, kdy byla nová budova knihovny předána do užívání knihovníkům a Liberečanům.
Toto významné výročí si chceme společně
s vámi, našimi čtenáři a návštěvníky, připomenout. Můžete se těšit na výstavu,
drobné kulturní akce… na programu začínáme pracovat a těšíme se na setkání.
Dana Petrýdesová
12
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Udělejme si radost – knihou!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, rádi bychom Vám nabídli novou možnost,
jak můžete v této nelehké době podle svého zájmu a možností podpořit naši
knihovnu a jak přitom zároveň přinést radost i sobě a dalším čtenářům.

Chtěli bychom tedy Vám, našim věrným uživatelům, nabídnout možnost
podpory knihovny právě v oblasti nákupu nových knih. Tuto výzvu jsme již
zveřejňovali na několika místech a rádi
bychom se o ni podělili i se čtenáři časopisu Světlik.
Od vyhlášení tohoto projektu nám
čtenáři zakoupili již na 26 nových titulů!
Chtěli bychom tedy naše příznivce vyzvat:
„Udělejme si radost knihou – darujme ji
všem!“ Každým nákupem nové, letos vydané knihy, kterou vyberte zcela dle svého
zájmu a přinesete jako dar knihovně, získáte dárek se symbolem projektu a stanete se naším čestným sponzorem! Pokud
nám pošlete i pěknou fotograﬁi své knihy, rádi se s ní pochlubíme na sociálních
sítích! Máte rádi čtení a knihovnu? Nebojte se to světu ukázat! V případě dotazů piště na sidlofova@kvkli.cz.

Bohužel, nepříjemným, leč nevyhnutelným důsledkem epidemie a celostátní
karantény bude celosvětově citelný hospodářský pokles a všeobecná úsporná
opatření. Tak i naše knihovna stojí nyní
před úkolem vystačit s výrazně nižšími
prostředky na svůj provoz a zajištění služeb.
Pro nás a pro Vás uživatele to fakticky
znamená, že budeme mít v následujícím
období mnohem méně peněz na nákup
nových knih a také na pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů.
Jak je v západních občanských společnostech obvyklé, každý může dle svého
uvážení, svých možností a svých zájmů
podpořit veřejnou organizaci či aktivitu, která svou činností generuje duchovní (kultura, vzdělání, ochrana přírody…)
a nikoliv ﬁnanční zisk. Jednou z možností, jak se s neblahou situací vyrovnat,
by tedy pro nás, knihovnu, mohla být
právě tato cesta.

Kateřina Šidlofová
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Akce v knihovně
Josefa Pekaře Etika historikova soudu
Stejně jako v Turnově i zde v Liberci
jsme chtěli připomenout výročí narození významné regionální osobnosti, která
však hranice regionu přesáhla dokonce
tak daleko, že byla i jedním z kandidátů
na prezidenta Československé republiky.
Ano, jedná se o 150. výročí narození historika a vědce prof. Josefa Pekaře, které
připadlo na duben. Víme však, že mnoho akcí se tou dobou nemohlo konat,
a jsme tomu rádi, že se našel náhradní
termín. 2. června 2020 v 18 hodin se ve
Velkém sále uskutečnil historicko-literární pořad k připomenutí velkého českého historika.
Úvodní životopisnou poznámku přednesl Jiří Bartoloměj Sturz (SHČR), k níž
se také připojil synovec Josefa Pekaře pan
Josef Pekař. Ve druhé části večera vyslechli diváci Skicu k poctě Josefa Pekaře,
jejímž autorem je herec DFXŠ Vojtěch
Ron. Připravil ji pro vědeckou konferenci
Josef Pekař a české dějiny 15.–18. století

konanou 8.–9. dubna 1994 v Turnově
a Sedmihorkách.
Ačkoliv se akce mohlo účastnit pouze 60 lidí, byl sál takto plný. A nás těší,
že první akce po nuceném uzavření měla
hned takový úspěch.
Kateřina Trojanová
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Tvoří knihovníci a přátelé knihovny
Zuzana Bitljanová

Někdy se mi zdá
Že už to stačí
Lehnu si na louku
Pod lesem
Stejně svou vinu ponesem
Ty nepláčeš
Já už taky ne
Stejně nás naděje nemine

BÁSNĚ
Klášter to jistí
Napadané listí
A já zachumlaná do šály
Začátkem léta
Schoulená do trávy
Tráva mě hladí
Sedmikrásky voní
Nevím čí jsem
Co je letos
A co bylo loni
Chomáče chmýří
Zamotané do vlasů
Nepláču
Už se smířím
Že jsem nechaná
Napospas
Plakat nechci
Kdyby šel život snáz
Zalehnu do trávy
Hlavu ponořím do studánky
A svlažím ústa, oči, nos a spánky

Helena Kovalová
USPÁVANKA SE SKŘÍTKEM
Než sundám víčko kalamáře,
dopíšu tuhle uspávanku,
řasy ti dávno cloní tváře.
I pokojík se chystá k spánku.
Skřítek s pláštěnkou z hvězdné záře
drobnými krůčky přicupitá,
prohlédne všechna místa skrytá,
pak usadí se u polštáře.
Jak pastýř ovce tvé sny stráží
a žádná hrozná příšera
obejít se ho neodváží
za tmy, ba ani za šera.
Ten skřítek chrání tvoje spaní
a na špatné sny léčku chystá.
Hlídá a nepohne se z místa,
než ráno mávne bílou dlaní.

Tam kde jsme spolu byli
Rozestlané stráně
Vítr fouká na ně
A hvězdy rozsvítily
Touha ve mně mlčí
Vlasy poletují
Kdo mi za to ručí
Že se nejmenuji
Ztracená
Kdo mi za to ručí
Že nejsem v sobě zamčená
A utopená v pláči

Pak zmizí jako hejno ptačí,
co skrýš si hledá v hradbách mraků.
A musíš počkat do soumraku,
než k tobě zase přiskotačí.
15
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Z regionu
Českolipská knihovna s novou pobočkou

Pobočku na největším českolipském
sídlišti (přibližně 10 tis. obyvatel) umístěnou do objektu bývalé mateřské školy
zde provozujeme od roku 2001. Objekt,
který se skládá ze dvou pavilonů spojených menší propojovací budovou, se
výraznějších oprav za desetiletí své existence nedočkal. Nicméně, knihovna zde
vždy velmi aktivně působila, kromě tradičních knihovních a informačních služeb jsme sem umístili řadu aktivit pro
seniory – od roku 2013 zde funguje Otevřený klub 60+, pro který se každý týden
připravuje program – dílny, vzdělávací
i relaxační přednášky, mozkový jogging,
více než 10 let zde úspěšně probíhá cvičení pro seniory s navazujícím tréninkem

Už více než desetiletí usiluje českolipská knihovna o rekonstrukci, resp. stavbu nové Městské knihovny. Už tolikrát
jsme byli docela blízko, naposledy, když
se v roce 2018 uspořádala architektonická soutěž na přestavbu celého jednoho nelichotivého nároží v centru města
a přebudování na komfortní a atraktivní budovu se všemi atributy moderní
knihovny. Ale znáte to – volby, přehodnocení priorit a začínáme téměř nanovo. Pokolikáté už? Něco ale přece jen
prošlo. Když se zatím nepodařila „velká“
knihovna, pustili jsme se alespoň do sítě
poboček, kterým postupně dáváme nový
obsah a v posledním případě i nový kabát.
16
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konstrukce, podlahy se vykutaly až na
základy. Vlastně se to skoro znovu postavilo a nově vybavilo.

paměti, každý týden se na zdejší zahradě cvičí Falun gong, realizovalo se několik PC školení, úspěšně probíhá i výuka
angličtiny pro seniory. Současně je tato
pobočka místem, kde pravidelně pořádáme program pro maminky s dětmi.
V objektu je také umístěn centrální depozitář našeho knihovního fondu, a aby
toho nebylo málo, část prostor je pronajata Sjednocené organizaci nevidomých
a slabozrakých, která zde postupně vybudovala obdivuhodné zázemí pro své
vzdělávací, kulturní i komunitní aktivity
pro celý okres Česká Lípa.
Přestože prostor půjčoven byl ve srovnání s ostatními provozy naší knihovny
vcelku komfortní, stav budovy byl čím
dál tím víc v žalostném stavu. Část objektu jsme vůbec nemohli využívat a tragický byl především stav okenních výplní
a opláštění. Stále jsme usilovali alespoň
o výměnu oken a zateplení – v létě tu
totiž bylo nedýchatelno – prosklený objekt, v němž čím dál méně oken šlo vůbec otevřít se stával neobyvatelný, v zimě
tu naopak ﬁčelo ze všech stran, okna nedoléhala, táhlo i průduchy mezi panely
a prasklinami ve zdech. Tepelné ztráty
v objektu napojeném na dálkové vytápění byly obrovské.
A pak se to najednou stalo! Jedno totiž nejde bez druhého – když vyměnit
okna a zateplit, tak vyměnit celý topný
systém, když topný systém, tak rozvody vody, když rozvody, tak i elektřiny,
když se mění rozvody, můžeme změnit
i celkovou dispozici, co s malými krcálky, když z nich může být přednáškový
sálek nebo dokonce depozitář s moderními regály, když už se to dělá nové, tak
už to i nově vybavíme a tak to šlo dál…
nakonec zůstalo obvodové zdivo, nosné

Všechno se odehrálo v průběhu jednoho roku: 31. ledna 2019 jsme ukončili
výpůjční služby a během jednoho měsíce
vyklidili půjčovny i depozitní sklad knih.
Veškerý knihovní fond a část vybavení,
které jsme chtěli zachovat (původní mobiliář byl až na výjimky zlikvidován, většina se nám rozpadla při demontáži pod
rukama – však už něco pamatoval…),
jsme přestěhovali do náhradních prostor, které jsme si pro tento účel zajistili
a pronajali. 1. března jsme objekt předali stavební ﬁrmě (mimochodem ﬁrma se
jmenovala Guttenberg s. r. o. – jak symbolické!) a pak se už nestačili divit. Byl to
fofr – týden co týden jsme sledovali, jak
se bývalý objekt proměňuje, a stále jsme
17
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a nebudeme v mínusu. A také jak to přijme veřejnost, na kterou se odvoláváme,
když argumentujeme, že knihovny potřebujeme mít „tak“ a „takové“.
9. prosince 2019 jsme otevřeli a byli
nesmírně potěšeni, že nadšení nebralo
a nebere konce. A co víc, hned 10. prosince tu už probíhaly další akce, pro seniory, pro maminky, pro školy, a tak je to
tu od té doby pořád! Uﬀ!

nevěřili, že za půl roku (to byla podmínka) bude hotovo. Což se nakonec s malým pozdržením povedlo a my se mohli
své role ujmout opět někdy na konci
září. To už jsme měli za sebou výběr dodavatele nábytku a mohli se vrhnout na
postupné vybavování. Investorem stavby
bylo město Česká Lípa, které dohlíželo na stavební práce, knihovna „dostala“
prázdné prostory (výjimkou byly kompaktní regály ve skladu, které byly součástí dodávky stavby), a ty si už sama
musela vybavit.
Myslím, že je to sen každého knihovníka – mít možnost postavit si knihovnu
podle svých představ, zkušeností, mít na
to v přiměřené míře dostatek prostředků.
Je to ale také velká zodpovědnost, stres,
zda se všechno stihne, zda vybrané komponenty, barvy, doplňky budou ty správné, zda to ﬁnančně zvládneme, zda se to
bude líbit, zda provoz nebude drhnout,
zda si to prostě všechno sedne a klapne

Rekapitulace na závěr:
V rámci náročné rekonstrukce se celá
budova zateplila, vyměnila se okna, dveře, zrekonstruovaly rozvody. Změnila
se také vnitřní dispozice budovy, vznikl v ní velký depozitní sklad pro knihy nebo právě zmiňovaný sál pro různé
akce. Knihovna se dočkala také vnějších
úprav, vznikly například tři nové terasy,
nové chodníčky včetně takzvané cvičné dráhy pro nevidomé, v rámci které
si mohou vyzkoušet pohyb po površích,
18
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které potkají při pohybu ve městě. Celý
komplex je kompletně bezbariérový.
Kromě knihovny zde sídlí také Okresní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která má
k dispozici jeden celý pavilon (přibližně
1/3 objektu) s velmi komfortními prostorami pro svou činnost – nechybí cvičná
kuchyň, klubovny pro sportovní aktivity
nevidomých – akustická střelba, showdown – tenis pro nevidomé, a další).
Celkový projekt přišel město na 35 milionů korun, čtyři miliony korun získalo město z dotace na zateplení budovy
z Operačního programu životní prostředí. Stavební práce měla na starosti ﬁrma Guttenberg, s. r. o., Mělník. Samotné
vybavení knihovny si zajistila knihovna
z vlastních prostředků a přišlo přibližně
na 1,2 milionu korun. Knihovní regály
a drobný knihovnický nábytek dodala
a zajistila ﬁrma Ceiba, s. r. o., ostatní vybavení, židle, pohovky, stoly, stolky, kostky a celou řadu dalších „drobností“ jsme
pak sami postupně pořizovali a doplňovali. Během jednoho roku jsme „sem

tam“ přesunuli desítky tisíc knih – mimochodem, pro stěhování jsme využili
TISÍC kusů banánových krabic a před
samotným otevřením jsme fond z půjčoven kompletně přebalili, neboť stěhování a přechodné uložení se na estetickém
dojmu přece jen podepsalo.
A na závěr jen dodáváme, že pro rok
2020 je v rozpočtu města zakomponována rekonstrukce další sídlištní pobočky – už to nebude tak velké, ale nové,
moderní a bezbariérové prostory to zcela
jistě budou. No a pak už JENOM tak velká knihovna.
PhDr. Dana Kroulíková
Městská knihovna Česká Lípa, ředitelka

Knihovny v Libereckém kraji za časů koronaviru
Co všechno se odehrávalo v knihovnách, které byly kvůli nebezpečí rozšíření
koronaviru uzavřené? Nezahálelo se v žádné z nich. V různých koutech Libereckého kraje se proto v knihovnách revidovalo, vymalovávalo, rekonstruovalo, předčítalo a vymýšlela se různá vylepšení i akce pro čtenáře. Příběhy některých knihoven si můžete nyní přečíst.
Městská knihovna Semily

vyčistila dlažba. Zprovozněn byl také
Youtube kanál, který mohou zájemci začít sledovat. Mnoho času bylo stráveno
aktualizací všech fondů, přeštítkováním
a rekatalogizací naučné literatury a revizí

V Městské knihovně v Semilech se během uzavření dělo mnoho věcí. V dětském
oddělení se malovalo, v celém objektu se
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fondu celé knihovny. Dětské oddělení nachystalo dobrodružné procházky s pracovními listy pro menší i větší děti a nově
chystá i čtení venku, také pro děti.

teratury. Do místností byly objednány
nové regály, do kterých byly knihy srovnány podle přírůstků a označeny signaturou SKLAD. Uvolnil se tak prostor ve
výpůjční části knihovny. Dalo to práci,
ale knihovna „prokoukla“ a výsledek je
velmi uspokojivý. Začalo se také s pracemi na třetím skladu, který bude sloužit
jako archiv Šenovských listů.

Na dálku se semilská knihovna pozdravila se svou sesterskou knihovnou, kterou
je veřejná knihovna ve španělské Vianě.
K setkání se připojili i knihovníci z Lotyšska.
Po celou dobu byli čtenáři informováni
prostřednictvím webu, Facebooku i Instagramu o tom, co se v knihovně děje.
O knihovně se psalo i v místním tisku.
Celá tato situace utužila kolektiv, knihovnice se rády vidí mezi sebou, váží si
kolegyň i čtenářů, krásného prostředí
a možnosti svobodné volby. Těší se z nových výzev a chtějí „bojovat“ o své čtenáře, aby se k nim již brzy vrátili a knihovny
byla zase bezpečným místem pro celou
rodinu.
Jitka Šedinová, ředitelka

Knihovnice pomáhala i na úřadě, s balením roušek a jejich výdejem. Roušky
byly dokonce i rozváženy po městě seniorům.
Drahomíra Liptáková, knihovnice

Městská knihovna Kamenický Šenov

Městská knihovna Turnov

Během doby uzavření knihovny byla
dokončena oprava a úprava dvou místností, které byly knihovně přiděleny na
sklad starších knih a sklad sklářské li-

Knihovna naší velikosti má povinnost
zrevidovat všechny své knihy jednou za
20
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ské knihovny Antonína Marka v Turnově. I přesto se ale podařilo vydat dvě
publikace v rámci výročí knihovny a na
podporu čtenářské gramotnosti.
Ani nouzový stav nezastavil tento počin
a světlo světa spatřila vedle publikace Naslouchej a vyprávěj také knížka pro mladé
začínající čtenáře Škola je samá legrace.

pět let. Revize knížek byla naplánovaná
na celý srpen – a knihovna měla být veřejnosti uzavřená. Takové byly plány na
letošní léto. Vzhledem k současné situaci jsme se však do revize pustili již nyní.
Práce nám šla hezky od ruky a denně
nám každému prošlo rukama i přes tisíc knížek.
A v čem taková revize spočívá? V podstatě si to můžete představit jako klasickou inventuru – knížky se vyndávají
z regálů, projede se přes počítač kód a vše
se zase vrátí na prachu zbavené místo.
Dohromady i se všemi pobočkami se
jedná o více než 50 tisíc knižních titulů.
Na fotograﬁích můžete vidět již hotové a zrevidované oddělení pro dospělé,
kde probíhá – kromě běžných provozních věcí (zpracovávání nových knížek
a časopisů, objednávání knížek aj.) – již
„pouze“ dohledávání ztracených titulů.
Pandemie koronaviru také bohužel
zastavila všechny akce a projekty Měst-

Publikace Škola je samá legrace je
plná veselých příběhů pro začínající školáky. Kniha již jednou vyšla roku 2011,
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u dětí byla velmi oblíbená, a proto byl
tento titul vydán znovu v upravené podobě v rámci 200. výročí knihovny.
Kniha literárních prací a ilustrací žáků Základní školy v Žižkově ulici
v Turnově Naslouchej a vyprávěj byla
vytvořena v rámci projektu MAP Turnovsko II s cílem rozvoje a podpory dětského čtenářství a propojení formálního
a neformálního vzdělávání. Tvorba dětí
směřovala také k významným výročím
obou institucí.
V době, kdy byla knihovna uzavřena,
měla proběhnout i tradiční akce Noc
s Andersenem, i zde mělo být nosným
mottem 200. výročí založení knihovny
v Turnově. Akce bohužel neproběhla,
zatím ani není jasné, kdy by se mohla
uskutečnit. I přesto byl ale zasazen nový
strom Pohádkovník, jak je v Turnově

zvykem již od roku 2005 vždy před pohádkovou nocí.
Markéta Janků, Eva Kordová
Městská knihovna Cvikov

foto: Tomáš Lánský

I cvikovská knihovna byla pro čtenáře uzavřena, ale její ředitel Tomáš Vlček
se nenudil. Věnoval se nákupu nových
knih, vyřazování titulů, o které již není
takový zájem, a na Facebooku předčítal z děl českých klasiků. Akce vzbudila
velký ohlas, v dubnu s Tomášem Vlčkem publikoval rozhovor i server iDnes.
cz. Celý rozhovor si můžete přečíst zde:
https://bit.ly/knihovnacvikov.

KNIHOVNY V OKRESE LIBEREC
Uzavření knihoven knihovníci a jejich zřizovatelé v okrese Liberec využili
k mnoha činnostem. Prováděly se revize,
přeznačovaly se fondy novými polepkami, aktualizovaly se fondy a vyřazovaly zastaralé a nepůjčované dokumenty.
A co je obzvláště potěšující informace,
několik knihoven přistoupilo k rekonstrukci a k různým úpravám interiérů
knihoven. Zde jsou ty nejzajímavější.
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Obecní knihovna Bílý Potok

do přízemí, což jistě uvítají hlavně starší
uživatelé knihovny.
Místní lidová knihovna
v Heřmanicích
Ve zdejší knihovně sice úpravy teprve
začnou, nicméně uzavření vedlo k uspíšení realizace naplánovaných činností. Bude
se kompletně měnit podlaha a knihovna
se zvětší o jednu místnost. Vybourají se
dveře do sousední místnosti s kuchyňkou, a vzniknou tak prostory k setkávání a pořádání akcí, které mohou probíhat
nezávisle na provozu knihovny.

Nové vedení obce vyslyšelo prosby
zdejší knihovnice i čtenářů. V knihovně se vymalovalo, byly zakoupeny nové
knižní regály, stoly, židle. Vytvořilo se
tím místo pro setkávání a, jak říká místní knihovnice, i pro ty, co si přijdou jen
tak posedět a popovídat.

Místní knihovna v Kunraticích

Obecní knihovna Bílá
Zde uzavření knihoven uspíšilo celkovou rekonstrukci knihovny, která byla
již naplánovaná na tento rok. Původní
termín počátku rekonstrukce byl stanoven na květen. Nakonec se začalo již
v dubnu, o měsíc dříve. Čtenáři budou
mít v původním prostoru zcela novou
knihovnu s novým vybavením a nově
koncipovaným prostorem. Pokud vše
proběhne podle plánu, knihovna se otevře pro uživatele ještě v červnu.

I zde se se ještě nyní pilně pracuje.
Jak napsal pan starosta Kunratic pan
Milan Götz, využili nucenou přestávku
k výmalbě vnitřních prostor a k renovaci starých knihovních regálů. Rovněž
se rozhodli vyměnit okna, která zlepší tepelný komfort i světelné podmínky
v místnosti.

Obecní knihovna v Oldřichově
Kryštofovo Údolí
Zde máme od začátku roku i nového pana knihovníka, který též nezahálel.
Po dohodě s panem starostou přestěhoval knihovnu z 1. patra budovy OÚ

V této knihovně se provedla nová výmalba.
Andrea Suková
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SVĚT dialogu

rozhovor vedl: Štěpán Kučera

Na nejčernější scénáře to nevypadá.
Rozhovor s Martinem Fryčem
Martin Fryč (1975) je majitel proslulého libereckého knihkupectví s antikvariátem, a zároveň jeden z aktivních organizátorů kulturního života v regionu
(na jaře se například podílel na „koronakrizovém“ prohlášení zástupců kulturních organizací Přežije-li kultura, přežije národ). V rozhovoru pro Světlik mluví
Martin Fryč o dopadech koronavirové pandemie, ale třeba i o tom, proč jsou
Karpatské hry Miloslava Nevrlého knihou pro 21. století.

foto: MF – Tomáš Tesař

Nejčerněrnější scénář byl úplný kolaps
knižního trhu – na ten to nevypadá. Za
pár měsíců se ukáže, jak velký měla krize vliv, sám jsem zvědavý, co se dozvím
například od nakladatelů. Bude chybět
také veletrh Svět knihy, to je jisté.

Během koronakrize se hodně řešily
dopady na knižní trh. Jaké důsledky nouzových opatření pociťuješ ty ve svém
knihkupectví? Zaujal jsi aktivní přístup
a knihy jsi rozvážel lidem po celém regionu…
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Našemu knihkupectví a antikvariátu
pomohla především věrnost zákazníků,
e-shopy a pochopení našich dodavatelů, kteří nám i několik měsíců počkali
s úhradou faktur. Také iniciativa nebo
nebojácnost mých kolegů zaměstnanců.
Pochvalu zaslouží i program mzdových
náhrad Antivirus, jistě i díky naší účetní
ﬁrmě přišly náhrady rychle. Komu čest,
tomu čest. A opatření státu, vlády? Spíše
břídilská.
Zavření obchodu nám vzalo čas – místo toho, abychom pracovali na rozvoji
a nových akcích, řešili jsme krizi a nouzová opatření. Také nám tento útlum sebral nějaké ﬁnanční rezervy.
Ale celkově jsem opatrný optimista. Mimo jiné a nepřímo i díky rozvozu
knih. Setkávání se zákazníky a objíždění například krásného Frýdlantska bylo
příjemné.

Trochu se stydím a mrzí mě to, ale zatím jsem s kolegy pořadateli téměř nemluvil. Doufám, že léto a podzim alespoň
nějak nahradí, co jaro vzalo.
Jsi spoluiniciátorem a signatářem prohlášení Přežije-li kultura, přežije národ.
Měla ta iniciativa nějaký ohlas třeba u liberecké politické reprezentace?

Hlavní zásluhu na petici má Květa
Vinklátová a místní divadelníci, galeristé. Vážím si pomoci, kterou nabídlo
vedení města ve spolupráci s některými zastupiteli – ﬁnanční podporu malých a středních kulturních zařízení, to
je příkladný krok. Snad k němu vedla
i zmíněná petice.
V souvislosti s koronakrizí se taky mluví o tom, že je to příležitost začít některé
věci dělat znovu a jinak, udržitelněji. Měl
bys nějaké nápady na změny v oblasti regionální – a možná nejenom regionální –
kultury?

Zmínil jsi chystání nových akcí. Je nějaká, na kterou bys čtenáře Světliku rád
pozval?

Takový vizionář nejsem. Dlouhodobě
bych byl rád, kdyby například město využívalo více schopností libereckých kulturních pořadatelů, kdybychom dokázali
lépe spolupracovat. Ale hlavní inspirace
z koronakrize leží zřejmě jinde, v oblastech vědy, ekonomiky...

Zatím se spíš rozhýbáváme. Ale velmi
se těším třeba na umění v ulicích – opět
budeme zvát před knihkupectví muzikanty.
Považuješ pomoc státu „lidem od knih“
za správnou a dostatečnou?

Ne. Jeden příklad za všechny: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová navštívila knihkupectví a vyzvala své krajany
k nákupu knížky v obchodech nebo u nakladatelů. Který čelný politik u nás udělal
něco podobného?

Literární život se pomalu znovu rozbíhá. Je nějaká nová regionální kniha,
na kterou bys rád upozornil? Hodně se
mluví třeba o Petru Vondřichovi a jeho
„autorském průvodci po Liberci a okolí“
Lieberec…

Dokážeš odhadnout, jak koronakrize
dopadla na regionální kulturní život celkově?

Díky trpělivé pečlivosti vyšla další Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku, snad budou mít dotisk Karpatské
hry, možná i Přírodní klenoty Podještědí.
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A když to vezmeme trochu z nadhledu,
zajímavé novinky představí i letošní ceny
Kniha roku Libereckého kraje.
A za Lieberec jsem vděčný, možná nejvíc kvůli tomu, že bude někoho inspirovat. Pravda, někteří čtenáři nebo čtenářky
v něm nenajdou své oblíbené místo, ale
to je pochopitelné, tahle kniha vidí naše
město očima jednoho autora. Tak bych
rád, aby nějaké autorky, autoři – zavedení
nebo noví, kdo ví – popsali zase svá místa: kluby, ulice, hospody, čajovny…
Jaké své místo bys do takové publikace vybral ty?

Martin Fryč uvedl křest jarního čísla
Světliku.

Teď si přesně nepamatuji, co všechno Petr Vondřich zařadil, a nemám tu
jediný výtisk, i svoje jsem už rozdal fanouškům a fanynkám. Rozhodně myslím na Azyl, Ateliér, na Dobrou čajovnu,
Bunkr, nádherný park nad budovou G
Technické univerzity – bohužel nyní
zohyzděný drátěným plotem –, bukové
lesy v Karlově a další místa.

literatuře mimořádní a přál bych si, aby
byli čtení, tedy ještě víc než jsou. Miloš
Zapletal dokázal propracovat psychologii svých postav lépe než Jaroslav Foglar
a zároveň tvoří podobně dobrodružné
světy. Tím trochu uhýbám z otázky, je to
ale proto, že jsem se propagaci děl Miloše Zapletala tento rok věnoval víc.
Miloslav Nevrlý bude, doufám, ještě
doobjeven. Znají ho skauti, tuláci, někteří cestovatelé, milovníci přírody. Přitom právě Karpatské hry jsou jednou
z knih pro 21. století, i pro vztah ke krajině, k Zemi.
Miloslav Nevrlý ve mně probudil
vztah k našemu kraji a jeho minulosti
svojí Knihou o Jizerských horách. V Karpatských hrách mi pak ukázal, jak jít světem s batohem tak lehkým, že ho unesete
jen na jednom rameni. Párkrát jsem to
zkusil, ale toto doporučení je dobré chápat i obrazně a v mnoha smyslech těchto slov, stejně jako ostatní životní cesty,
které Miloslav Nevrlý mistrně a skromně nabízí a popisuje.

A nelákalo by tě ujmout se organizace takového kolektivního bedekru?

Zatím jsem rád, že jsem rád a že i díky
kolegyni Zuzaně stíháme vydávat tištěný a webový přehled Živá kultura = živý
Liberec. Ale stejně jako čtu Vondřichovo
Jizerské ticho, tak budu rád číst a podporovat i jeho souputníky.
Zmínil jsi i Karpatské hry. Je o tobě
známo, že máš rád knížky Miloslava Nevrlého a jsi jejich propagátorem. Je tvoje snaha šířit povědomí o tomto autorovi úspěšná? A co vlastně Nevrlý dává
tobě jako čtenáři?

Nejen Miloslava Nevrlého, také Miloše Zapletala. Oba autoři jsou v české
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Ze souSVĚTí

Julius Benko

Dýmkařský nůž
Do volby tématu sloupku mi u předešlého čísla vstoupila významně náhoda,
neřkuli vyšší moc. Že tomu tak bude i u čísla následujícího, by mne ani v tom
nejsurreálnějším snu nenapadlo. A že to nebude náhoda ledajaká, ke které
se přidá vzápětí druhá, neméně překvapující, to už je za hranicí fantazie těch
nejlepších romanopisců.
na kolemjdoucí. Potkat v parku dospělého muže, kterak ve světlých šatech leze
po čtyřech a vyluzuje prapodivnou mantru: „Kde je moje ťachťátko… ťachťátko…“, je v prvé řadě komické, v druhé
však nevyvratitelně dokazující skutečný
význam dýmkařského nože neboli ťachťátka.

Nouzový stav, pandemie, Covid-19,
roušky, dezinfekce nebo společenský odstup jsou pojmy, jež nám zčistajasna
vpadly do životů a více než dva měsíce
nás masírovaly, útočíce na nás doslova na
každém kroku. V souvislosti s virovým
„šílenstvím“ bylo také zajímavé pozorovat měnící se společnost včetně jejích
návyků. Dosud nevídané jevy umožnily nahlédnout za tajemný závoj člověčenství. Vlna solidarity, statečnost a um
zlatých českých ručiček byly těmi nejpříjemnějšími. Uzavřenost hospod, hranic,
kulturních stánků, ale například i uzavřenost lidská, karanténní, byly naopak jevy
navýsost protivnými. Něco jako když náruživý kuřák dýmky ztratí ťachťátko. To je
vám rázem taková polízanice, že pokud
nejste majitel fajfky, lulky či snad čibuku, nedokážete si vzniklé ne těstí vůbec
představit.
Pokusím se celou věc trochu přiblížit. Ona magická věc s roztomilým názvem není nic jiného než dusátko nebo
pěchovátko tabáku, které je rovněž vybaveno jakousi zploštělou lžičkou k čištění
dýmky. Předmět bezesporu veledůležitý
v dýmkařově výbavě. To mohu ostatně
doložit prostou příhodou z parku. Jeden
můj přítel, kuřák dýmky, ztrativ ťachťátko, jal se ho po kolenou hledat, nedbaje

„Kde je moje
ťachťátko…
ťachťátko…“
Abych se ale vrátil k náhodám z úvodu. První z nich tedy byl raketově se šířící koronavirus a s ním spojené škrty
ve veřejných institucích. Velké šetření
ohrozilo i papírovou existenci Světliku.
Naštěstí, díky osudu, zůstala myšlenka pouze elektronického časopisu jen
v rovině úvah. Do dění totiž význačně
vstoupil donátor – knihkupec a liberecký kulturní hybatel Martin Fryč.
S jeho ﬁnančním přispěním nezapadly nejenom tyto řádky v hlubině internetu. Sluší se poděkovat, promnout mezi
prsty listy papíru, začíst se a být šťastný jako kuřák dýmky, který nalezne své
ťachťátko.
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Martin Trdla

Nejen staré recepty, ale také velký
příběh 20. století
vydal Dům česko-německého porozumění, 2019

domov pomohly překonat čekání na odsun a trochu roztrhat černé mraky budoucnosti.
Petra Laurin je zkušená a bilingvní autorka, pro niž témata Sudet, soužití mezi
Čechy a Němci jsou parketou a stěžejním
motivem tvorby. Na převedení rukopisu
vnučky starosty v německém kurentu dva
roky pracovala a dovedla ho do podoby,
který obstojí i mezi „cool“ a „jakoby“ mládeží 21. století.
V knize v nádherném graﬁckém provedení ovšem nenajdete pouze recepty na
vejce s pažitkou, polévku s parmezánovou
rýží, knedlík po štýrsku, bramborový salát po jablonecku či špenát z kopřiv nebo
rybízové víno, ale také řadu historických
perliček. Například již o zmíněném kurentu, ale také o životě v rýnovickém
lágru, kde nechybí ani ukázky z táborového jídelníčku, o prvním jabloneckém
starostovi i slovutné jablonecké bižuterii.
Zatímco recepty jsou napsány suše, ale
účinně, drobná okénka do historie jsou
opravdu živým a zajímavým počtením.
Zaujme i scan z originálního deníku
receptů, bohatý fotograﬁcký doprovod,
který netvoří jen snímky pokrmů, ale
třeba i kuchařského náčiní, které se v dobách před válkou používalo. Interesantní
jsou též obrázky skotu a prasat, na nichž
se demonstrují jednotlivé části a názvy
masa. A velkým bonusem navíc je fakt,

Listovat knihami kulinářských receptů
může být s nadsázkou činností podobnou
čtení básní. I ponor do technologických
postupů vaření může podnítit fantazii.
A Pavlovův reﬂex. Kniha Jablonečanky Petry Laurin nazvaná Recepty Němců
z Jizerských hor ponouká k obojímu. Plus
navíc vypráví příběhy. Dramatické příběhy signiﬁkantní pro 20. století.

Je totiž nejen kuchařkou, ale též popisem tragického osudu sudetských Němců, kteří museli po konci 2. světové války
místní region nuceně opustit. Sbírka receptů vznikla těsně po válce ve sběrném
táboře v jabloneckých Rýnovicích, kde
původní obyvatelé Sudet čekali na odsun. Recepty nastřádala a zapsala vnučka prvního jabloneckého starosty Josefa
Pfeiﬀera. Sbírala je proto, aby vyprávění o jídle spojené se vzpomínkami na
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že kniha je napsána zrcadlově. Recept či
historický vhled si přečtete nejen česky,
ale i v němčině. Vše uzavírá malý česko-německý slovníček, který kromě názvů surovin a pokrmů vypichuje také
rčení a pořekadla o jídle a pití v dialektu
jabloneckých Němců. Takže se třeba dozvíte, že „U cizejch lidí chutná líp.“ Nebo
že „Oči jsou někdy větší než břich.“

A hlavně, že „Jídlo a pití drží tělo s duší
pohromadě.“ A perfektně pohromadě
sedí i kniha Recepty Němců z Jizerských
hor. Nabádá nejen k tomu, abyste po jejím
přečtení šli bez otálení nakrájet sto gramů
cibule či odměřili dvě stě gramů mouky,
ale též k zamyšlení. K zamyšlení nad tím,
kde máme kořeny a že dost bolí, když je
někdo vytrhne. Skvělá práce!

SVĚTonázory

Miroslav Stuchlý

Lieberec – láska na celý život
vydal Petr Vondřich – jizerské *ticho, 2020

autorským průvodcem blogu jizerské *ticho a obsahuje vše, co mají jeho čtenáři rádi. Tedy výběr editorialů psaných
Vondřichovým nezaměnitelným stylem

Blog jizerské *ticho začal vznikat před
sedmi lety, kdy se Petr Vondřich, novinář s bohatými zkušenostmi z lifestylových magazínů, po návratu z Bělehradu
rozhodl zveřejňovat na facebooku stručné proﬁly zajímavých libereckých osobností. Domníval se, že velmi brzy dojde
k vyčerpání zdrojů a seriál bude muset
ukončit, ale ukázalo se, že navzdory počáteční skepsi, kdy si palčivě uvědomoval provinčnost města, do kterého se po
delší době vrátil a které by rád viděl jako
kosmopolitní metropoli, je stále co objevovat a o čem psát.
Projekt, který začal velice skromně,
brzy přerostl v blog s vysokou sledovaností a svého zakladatele díky ﬁnanční
podpoře sponzorů (asi nejvýznamnějším
je novoborská ﬁrma Lasvit) dnes živí.
Kniha, jejíž název krom německého
slova láska odkazuje také k rodu textilních průmyslníků Liebiegů, kteří Liberec pozvedli ekonomicky i kulturně, je

s ilustracemi Matyáše Proška, které dodávají textům hravost a vtip, tipy, kde hledat stylové kavárny, restaurace a hospody,
kam se vydat za uměním nebo výjimečnou architekturou, kde probíhají nejzajímavější akce a festivaly a samozřejmě
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nikatelským nápadem nebo zájmem lifestylových médií, zůstávají až na několik
výjimek stát zcela stranou autorovy pozornosti. Bylo by ovšem nespravedlivé
vyčítat mu jejich opomenutí, objevovat
taková místa si nekladl za cíl a medializací by možná ztratila část svého kouzla.
Jeden ze závěrečných textů je věnován
společnosti Valbek, která vydání publikace podpořila. Oslavné ódy na mecenáše sahají hluboko do historie a lze je
nalézt i v dílech, která patří do kánonu světové literatury. Obvykle ale mívaly pouze podobu dedikace a nestávaly
se nedílnou součástí knihy, jako je to
v případě Lieberce. I přes poutavost textu a osvícenost ﬁrmy Valbek působí začlenění této pasáže do knihy trochu
zvláštně. Nemá sice podivnou pachuť
předmluvy předsedy normalizační vlády
ke kultovní obrazové publikaci Jizerské
ticho, ze které si Petr Vondřich vypůjčil
název pro svůj blog, jejíž typograﬁe inspirovala také jeho logo a k níž se autor hrdě hlásí, ale rozhodně může u části
čtenářů, kteří budou knihou jinak nadšeni, budit mírné rozpaky.
O popularitě blogu a síle myšlenky,
že Liberec bude natolik sebevědomým
a světovým městem, nakolik ho takovým budou chtít vnímat i jeho obyvatelé a budou se na jeho proměně aktivně
podílet, svědčí fakt, že první náklad knihy byl rozebrán během jediného týdne
a na dotisk se podařilo ve velmi krátkém
čase sehnat ﬁnanční prostředky pomocí
crowdfundingové kampaně.
Liberec je zkrátka báječné místo pro
život a vyplatí se jej navštívit. A pokud
vás o tom nepřesvědčí tento průvodce,
podaří se to asi málokomu.

jako v každém správném průvodci také
doporučení, kde se ubytovat a kam vyrazit na výlet. To vše v kvalitní graﬁcké
úpravě (autoři knize dopřáli dokonce luxus v podobě vlastního graﬁckého fontu)
a za bohatého fotograﬁckého doprovodu.
Na straně s úvodním graﬁckým motivem se navíc v podobě teček objeví všech
104 445 obyvatel Liberce.
Kniha stejně jako blog cílí zejména na mladou generaci, která klade důraz především na vizuální stránku, texty
proto nejsou příliš rozsáhlé, ale i na malém prostoru dokážou zaujmout. Nadužívání superlativů a entuziastický styl
jaksi k tomuto typu průvodců patří, jen
v editorialu, kde se autor vyznává z lásky
k technu a píše o sobě, možná mohl zvolit trochu umírněnější tón.
Pokud Petr Vondřich v rozhovorech
uvádí, že jeho průvodce je subjektivní,
rozumějme tomu tak, že není určen pro
běžného turistu, který prahne po základních informacích, a na 124 stranách se
snaží spíš návštěvníkům představit místa, která by neměl možnost jinak objevit
a jsou autorovi něčím blízká, nebo je považuje za významná.
Mottem blogu je heslo levicových nepokojů, které propukly v Paříži roku 1968:
Pod dlažbou je pláž. Ovšem nemylme se,
nic není autorovi, milovníkovi značek,
kvalitního designu a elektronické hudby,
vzdálenější než levicové ideály a nadšení z mírové holubice z dob socialismu na
Šaldově náměstí (o sloganu pod ní uvedeným a jeho nezatížeností ideologií by
se daly vést dlouhé debaty, ale kdo někdy
četl Nezvalův Zpěv míru, ví své) rozhodně
není voláním po starých pořádcích.
Autentická místa s duší, jejichž hodnotu nelze měřit kvalitou designu, pod30
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Miroslav Stuchlý

Ivan Acher: Nate tumáte
dybbuk, 2019

a Jizerských hor. Motivicky i jazykově
texty oscilují mezi vesnicí a biblí, a jak
uvádí v doslovu editor, „vše zde slouží
jako báze pro volnou asociační hru s jazykem… obraz mnohdy vyrůstá přímo
ze slovní hry.“

Liberecký rodák Ivan Acher žijící
v Hrádku nad Nisou je známý především jako skladatel soudobé a scénické
hudby. K jeho nejznámějším dílům patří
kritiky s nadšením přijatá opera Sternenhoch zkomponovaná na motivy groteskního romaneta Ladislava Klímy uvedená
na Nové scéně Národního divadla.
Než se začal plně věnovat hudbě, prošel Ivan Acher řadou nejrůznějších profesí a jako básník byl donedávna známý
jen úzkému okruhu přátel, kterým se dostal do rukou jeho výbor Psí mlíko, vydaný
vlastním nákladem v devadesátých letech.
To ovšem platilo pouze do loňského
roku, kdy v nakladatelství dybbuk vyšla
pozoruhodná básnická kniha Nate tumáte editorsky pečlivě připravená Pavlem
Novotným, další výraznou libereckou
uměleckou osobností, který je také autorem zasvěceného doslovu.
Přestože se jedná o texty vzniklé před
více než dvaceti lety a básnickou tvorbu Ivana Achera lze považovat za ukončenou (pokud tedy nepočítáme písňové
texty napsané pro Janu Vébrovou), působí Acherovy básně prodchnuté svéráznou
poetikou a stojící zcela mimo jakékoliv
proudy soudobé české poezie jako zjevení a patří k tomu nejlepšímu, co v uplynulých letech v dané oblasti vyšlo.
Do básní se otiskuje prostředí, které
autora formovalo, malé příhraniční město ovlivněné českým, německým a polským živlem i tajemná krajina Lužických

Editor v závěru dokonce u některých
básní poodhalí, z jakých základů vyrostly, a vzhledem k Acherovu jazykovému
eskamotérství jistě nepřekvapí, že spojení reálně prožité scény s textem by ve
většině případů málokdo hledal.
Tíhnutí ke zvuku a hudebnosti dlouho
před tím, než se autor začal profesionálně
věnovat komponování, je patrné v mnoha textech, zvlášť silně například v básni Vkleče usnula: „hned vyškubla se / jak
koněm tržená / škubla a křápla / škapulířem / do barevných oken / vysoko korále /
skáčou / v prošlapané kapli / krupobití.“
Tato výjimečná kniha tak může krom
radosti z četby a objevování možností
jazyka poskytnout i klíč k současné hudební tvorbě nevšedního umělce.
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Eva Koudelková

Prázdniny s „muži budoucími“ aneb
Skautské léto od Bohumila Nusky
Hned v úvodu bych ráda předeslala, že tento text není, a ani nechce být recenzí. Vždyť dobrý recenzent by měl být nestranný, osobně nezaujatý, zaujmout
postavení takzvaně nad věcí, což já nemohu zaručit. Mým záměrem je spíše
podělit se s čtenáři o dojmy ze setkání s knihou uvedenou v titulu, na jejíž přípravě jsem se podílela jako redaktorka a vydavatelka.
Jak to tedy je? Vzpomínkových pasáží
je v textu opravdu hodně, vypravěč vzpomíná na rodný kraj, na dětství, na onen
tábor a jeho účastníky, na krásnou krajinu a přírodu, která se mu nesmazatelně vryla do paměti, na tehdy se utvářející
přátelství, z nichž mnohá vydržela celý
život, na životní vzory, jež mu ukazovaly
cestu, na tehdy se rodící koníčky i obecněji na onen čas raného mládí s mnoha přísliby. Když v jednom z rozhovorů
charakterizoval Bohumil Nuska sám
sebe jako nostalgika, který kotví v minulosti, jako by vystihl i ducha této knihy.
V ní dále najdeme rozsáhlé výkladové části o historii, podstatě i zásadách
skautingu, o jeho hierarchii a ideálech,
o skautingu blízkém woodcraftu, čili
„lesní moudrosti“, ale třeba i o výrobě
bubnů, nicméně to už se mísí se zmíněnou metodikou, stejně jako řádky o stavbě stanu, o používání různých nástrojů,
o vázání uzlů a další a další.
Nemálo pasáží má blízko k beletrii, jsou
to zhusta překrásné texty plné poezie, ale
co na nich zaujme nejvíce, je zvláštní postup, kdy je vypravěčův text kombinován
s úryvky z Písně o Hiawathovi od amerického básníka H. W. Longfellowa, jež

Podle anotace se jedná o knížku vzpomínkovou, přibližující zážitky členů skautského oddílu tábořícího v létě roku 1946
v údolí jedné z jihočeských řek. Vzpomínajícím je účastník tohoto tábora, který ve
svém textu zároveň zachycuje atmosféru doby těsně po skončení druhé světové
války, doby plné radosti a nadšení ze znovunabyté svobody.

Tak jednoznačné to však není, kniha
je daleko soﬁstikovanější. Výstižnější by
bylo označit ji za multižánrovou, neboť
v ní najdeme hned několik žánrových
postupů, a je věru těžké stanovit, který
z nich dominuje. Sám autor se v předmluvě vyjádřil k této skutečnosti následujícími slovy: A mně nakonec vznikla
kniha nejen vzpomínková, ale málem i jaksi kvazimetodická, zároveň historizující,
a přitom i naddimenzovaná „příručka“.
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textů, který je jako spisovatel považován
za jednoho z nejoriginálnějších, ale také
nejsložitějších, se náhle předvádí v úplně jiném světle. Můžeme si myslet, že
v případě tohoto textu jde o autorskou
licenci, vždyť kniha má blízko k beletrii,
jak již bylo řečeno. Ale čím hlouběji se
člověk začítá, tím víc si uvědomuje, že
„opravdový Míla Nuska“ je tenhle klučík se všemi svými pozitivy i negativy.
Uznávám ovšem, že posouzení toho, co
je pozitivní a co negativní vlastnost, je
zcela individuální a závisí to na založení
každého z nás.
Liberečany bude jistě zajímat, že v knize se jako jedna z postav objevuje nedávný jubilant, Nuskův přítel Miloš Zapletal,
celoživotní skaut, tvůrce her, spisovatel
a svého času zástupce šéfredaktora časopisu Junák. Protože je o několik let starší
než Bohumil Nuska, vystupuje M. Zapletal v knize už jako dospělý, navíc náčelník skautského oddílu č. 8, tábořícího
nedaleko tábora českobudějovického oddílu č. 15, jehož členem byl malý Bohumil Nuska.

pásmo vypravěče prostupují a velmi promyšleně doplňují. Vyprávění tak vlastně probíhá na pozadí bájí o indiánském
náčelníkovi a hrdinovi, protagonistovi
Longfellowovy básně, jenž v samém závěru zvláštním způsobem splývá s ústřední postavou Markýze.
Forma vyprávění je vůbec zajímavá,
je pro ni charakteristická určitá vědomá rozpolcenost autora, který je jednak
vypravěčem, tedy tím, kdo v er-formě
předkládá čtenáři historii onoho léta,
ale zároveň jednou z postav, jejíž rozpoznání může čtenáři chvíli trvat. Trvání
procesu identiﬁkace se jednoznačně odvíjí od toho, jestli čtenář B. Nusku zná
osobně, nebo ne. Pokud ano, pak ho odhalí velmi brzy, přičemž se možná pozastaví nad jeho sebereﬂexí s výrazně
kritickými přesahy. Ona sebekritičnost
je překvapující i pro mě, ale ne proto,
že bych si myslela, že jí není schopen –
spíše mě udivuje, do jaké míry se takzvaně otevřel. Uznávaný vysokoškolský
kantor, profesor na DAMU v oboru teorie a kritika, vědec, tvůrce abstraktních
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ského léta je z dnešního pohledu již možná
příliš „upovídaný“ a leccos se často opakuje, což asi vyžaduje od případného čtenáře
i jistou míru trpělivosti. Text je však záměrně ponechán v původním duchu z roku
1970 kvůli uchování koloritu jakoby naivního pohledu ještě mladého romanticky
založeného chlapce, intenzívně tehdy prožívajícího letní skautský tábor z roku 1946.
[...] Zároveň je to vyprávění jakoby poučující, vykládáné již starším skautem.
Musím sebekriticky přiznat, že celé rozpomínání jsem nakonec psal už jen pro sebe,
když bylo zřejmé, že za tehdejšího režimu,
v době nastupující takzvané „normalizace“, nebude moci vyjít. I proto jeho jistá rozvláčnost a časté repetice – hověl jsem
tehdy, zkrátka, jen svému vzpomínání.
Mě osobně uvedené detaily nijak nerušily, soustředila jsem se totiž na přednosti
knihy, jež v mých očích jednoznačně převažují. Proto bych ráda shrnula, čím na
mě tato kniha zapůsobila nejsilněji. Vedle onoho zvláštního způsobu vyprávění
oscilujícího mezi memoáry, popularizační brožurou a beletrií spolu s hojnými
citacemi z Hiawathy jednoznačně tím,
kolik jsem se toho díky ní dozvěděla
o skautingu a jeho ideálech. Jako příslušnice generace, jež se se skautingem minula, protože tato organizace byla u nás
opakovaně zakazována, jsem si totiž až
teď uvědomila, že jsem o ní nevěděla
prakticky nic. Pravda, B. Nuska měl tehdy jako skaut mimořádné těstí na náčelníka svého oddílu, který vtiskl všemu,
co se v průběhu letního tábora dělo, svého ducha neobyčejně vzdělaného, niterného, ale i manuálně zručného člověka.
Účastníci tábora si z onoho prázdninového setkání nejspíše odnesli mnohem více
než většina ostatních skautů ze svých tá-

A ještě něco: kniha je plná barevných
ilustrací, které v mnoha ohledech doplňují text, zvláště ty nejstarší z nich,
jež byly původně vytvořeny pro kroniku „Patnáctky“. Velké množství těchto
ilustrací vzniklo až nyní, v souvislosti s chystaným vydáním knihy. Tvůrcem
všech je sám autor textu, který se teď, po
mnoha letech, vrátil k rukopisu knihy,
napsané už v letech 1969 a 1970. Tehdy bylo však čím dál jasnější, že kniha
s takovýmto námětem nebude moci vyjít, a tak ji s plným vědomím psal už jen
do šuplíku, což se poněkud odrazilo na
její podobě, jak o tom píšeme níže.

Bylo by nepoctivé neupozornit potenciální čtenáře knihy na některá úskalí,
která jim mohou požitek z knihy zkalit.
Je to občasné opakování vět i celých pasáží, často týmiž nebo velmi podobnými
slovy, potom určitá mnohomluvnost, jež
je ovšem znakem Nuskova autorského
stylu, stejně jako výrazný sklon k archaickému vyjadřování, jehož projevy jsou
v textu poměrně frekventované. Zaskočit by mohl i rozsah knihy, téměř 400
stran formátu A4.
Autor to uznává a částečně vysvětluje
v předmluvě ke knize takto: Text Skaut34
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Už jsem uvedla, že knížka Skautské
léto výrazně obohatila moje povědomí
o skautingu a po mnoho dní i večerů
prací na její redakci se stala mou milou
společnicí. Nejvíce právě pro ideály, které v ní jsou hlásány, v naprosté většině
prostřednictvím Markýze. Proto bych
ráda aspoň některé z nich připomněla.
Určitě to je vynikající skautská výchova morální i volní, přičemž za zdůraznění stojí vedení k pravdomluvnosti, ke
konání dobrých skutků, k názorové toleranci, k vlastenectví, ale ne nacionalismu, k duchovní orientaci a úctě ke
vzdělání, k pěstování pevné vůle, pracovitosti, čestnosti. Rovněž tak kázně,
disciplinovanosti a oddanosti, přičemž
by neměly vycházet z nějakého nařízení, ale z vlastního přesvědčení, či dokonce z vnitřní potřeby. Ctily se tu principy
solidarity a bratrství všech lidí, důraz
na čin a na „dobrý skutek“, rovněž tak
schopnost sebereﬂexe a síly znovu se
vzchopit i po sebevětší prohře a ještě si
uchovat jas a optimismus. Nezmiňuji širokou průpravu k praktickému životu,
ale ta patří k náplni každého skautského tábora.

borů. Však je mu také v knize věnováno
nemálo prostoru, a měl by být připomenut i tady.
Byl jím Ing. Jaromír Marek, zvaný
Markýz, který se autorovi textu stal pro
celý život inspirátorem a vzorem, jistě
i proto, že ho poznal v tom nejcitlivějším a pro dítě formujícím období vývoje. Markýz měl přirozenou autoritu,
již si získal mimo jiné zásluhou svých
přednášek a proslovů před nastoupeným
oddílem. Tematika jeho promluv byla
velmi pestrá a nejčastěji se týkala ideálů, o nichž se zmíním později. Každopádně: tento morálně velmi silný člověk
byl pronásledován komunistickým režimem, odsouzen, dvakrát vězněn a po
zbytek života policejně sledován, protože ho komunistická moc vnímala jako
nebezpečného nepřítele, majícího silný vliv na dorůstající mládež. B. Nuska
se k jeho odkazu nikdy nepřestal hlásit a také mu vyhradil místo v několika
svých dalších knihách, ať už to byl Padraikův zánik, povídka Jak jsem byl pikolo
ze souboru Hledání uzlu nebo Rozhovory. Jeho památce věnoval také jeden
z textů Tance Smrti.
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nechť je i pravdomluvnost, ale také kázeň
a dodržování daného skautského slova. Junácké dané slovo, slovo muže, nechť platí
za všech okolností, a to i v dobách těžkých
a nepříznivých, které nás možná čekají.
Tyto staré rytířské ctnosti nechť nejsou zapomenuty, naopak, budeme je možná velice
potřebovat. A být připraveni! Připraveni
k akci, činu, dobrému skutku, ale být i připraveni snášet jak dobré, tak i zlé. Být činorodí, nepropadat pasivitě a pesimismu.
A také pamatovat na dobrý skutek jako
denní příkaz, na ten nezapomínat!“
A my dodejme: Možná, že v kterémsi
nádherném údolí na jihu Čech, v kraji plném lesů a luk, ale i skalnatých strání, zdobeném dosud čistými vodami, ještě existuje
skautská osada. A přátelé, bratříci, kteří se
tam jednou sešli, se už nemohou rozejít.
Proto tam také v duchu zůstávají a stále
okouzleni spolu dosud hrají hry a bratrsky
soutěží. Prý už po léta tam táboří a možná, že tak tomu bude navždy, pokud tato
země nespočine jednou v zničujícím náručí
Slunce. Když do toho údolí zabloudí nějaký poutník a prodere se peřejemi a neprůchodnými houštinami podél břehů, anebo
překoná hustě obrostlé skály, jež místy přepadají téměř kolmo do čisté rychle plynoucí
řeky, zaslechne občas v šumění peřejí nebo
i v tišinách, provázených ráno i vpodvečer křikem ptactva, jakési vzdálené volání.
Občas, nejspíše za některého slunného letního dne, k němu náhle zalehne jásot nebo
ozvěnný výkřik ze skalnatých srázů a táhlých lesních úbočí Ohňové hory, táhnoucích
se podél břehů, lemovaných v zákrutech
řeky písčitými plážemi. Je tu stále ještě slyšet ono volání, fandění při soutěžích a závodech a křik mladých hlasů, částečně ještě
dětských, ale již i dospívajících a dospělých.
Ale div divoucí, ač jsou ony chlapecké hlasy

Přibližme si text knihy aspoň malou
ukázkou ze samého konce knihy, z kapitoly nazvané Osada Věčného Mládí.

Právě znovu narůstá a sílí dopoledne
posledního dne onoho léta. [...] Nastává
loučení v údolí Jižní řeky, které je znovu
zaplaveno sluncem. [...] Na břehu Jižní
řeky pak Markýz pronesl ke skautům svou
poslední, tentokrát velice krátkou řeč, svůj
proslov k „mužům budoucím“. „Prožívali
jsme hiawathovský sen, krásné léto u Jižní
řeky. Možná, že už se v tomto počtu a ve
stejném složení znovu nesejdeme, proto
vám ještě jednou připomínám: zůstávejte
věrni svému junáckému slibu, považujte jej za závazek až do konce života. Pamatujte na svůj slib a na slib u posledního
ohně. Žili jsme tu spolu jako bratrská rodina. Léto končí, ale vy se budete možná
vracet alespoň ve svých vzpomínkách. Pak
nezapomeňte na příběh o Osadě Věčného
Mládí.“ A poté Markýz znovu opakuje to,
co od něho skauti, tábořící na březích Jižní
řeky, tak často slýchali: „Pamatujte si dobře, že všichni lidé jsou bratři. Vaším krédem
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vzácně slyšet, žádného z těch chlapců ještě
nikdy nikdo nespatřil. Tak vznikla i naše
pověst o Osadě Věčného Mládí na břehu

Jižní řeky, v oné krásné Letní zemi. Zrodil
se nový mýtus. A ona Osada je nezničitelná – to protože bytuje v lidských srdcích.

oSVĚTa

Jiří Bartoloměj Sturz

Masopust a vynášení zimy (aneb
Faschingszeit a Winteraustreiben)
v tradicích českých Němců na
Liberecku
Masopust, nazývaný také různě krajově fašank, ostatky nebo voračky, je svátek odehrávající se v mezidobí mezi Vánocemi a postní dobou, slavený nejčastěji jako třídenní. Zatímco počátek tohoto mezidobí je přesně stanoven
svátkem Tří králů, jeho závěr na Popeleční středu závisí na datu Velikonoc
a končívá v rozmezí od poloviny února do počátku března.
vy ulicemi, přesněji od domu k domu,
a provozovaly své divoké tance (doslova wülden Tänze). Tam, kde jim neotevřeli nebo nebyli obdarováni koblihami
(pfannkuchen) a preclíky či též drobným penízem, dávali to koledníci najevo
hlučným řevem, občas i plundrováním
domovního zevnějšku, jmenovitě to
odnášely zvláště okapové roury, to vše
podle míry posilnění šňapsem – pálenkou (Schnaps – o něm se vlastivědní pracovníci přímo nezmiňují, ale z popisů je
jasné, že k těmto veselicím i zde neodmyslitelně patřil). Masky ovšem nenosili
pouze přímí účastníci průvodu. Alespoň jednoduché škrabošky si nasazovali také ostatní Liberečané při běžných
pochůzkách městem. V případě, že by
tak neučinili, riskovali, že budou vtaženi

V našem prostředí je masopust spojen s veselím a hodováním mezi dvěma postními dobami, v němž se konaly
nejrůznější veselice nebo též zabijačky
a svatby. Bujarými oslavami, rituálními úkony a maskami prozrazuje ještě
předkřesťanskou inspiraci, jak je tomu
koneckonců u řady církevně lidových
svátků. Osobitou tradicí má masopust
pevné místo v českém národopise, avšak
svůj masopust – Faschingszeit, v mnohém podobný tomu etnicky českému,
přirozeně slavili také čeští Němci.
V prvním díle vlastivědného sborníku libereckého okresu z roku 1904 (Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes) od
Antona Franze Ressela, učitele ve Fojtce,
se dozvídáme, že také v Liberci chodily
v rámci „fašinkscajtu“ maskované posta37
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Žánrový výjev zobrazující rozpustilou atmosféru Faschingszeitu v prostředí českých Němců,
konkrétně ve Šluknově (graﬁka z první poloviny 19. století)

sek chápat jako jeden z drobných důkazů kulturního průniku Čechů a českých
Němců.
Stejně tak byly k masopustnímu času
zvláště v horských obcích doloženy i rituály vyhánění zimy (Winteraustreiben).
Zatímco v českomoravském etnickém
prostředí se tradičně vynášela Morana,
v libereckém regionu byly ústředními postavami vynášení zimy dvě postavy převlečené za zimu a léto. Zima v kožešinových
šatech a s cepem (který zde symbolizoval „ubíjející“ sílu zimního času), léto pak
kontrastně v bílých šatech se štíhlým
kmínkem s větvemi v rukou, zdobeným
stuhami a ovocem. Obě postavy se hádaly
o nadvládu za pomoci zpívaných a recitovaných rýmovaček. (Některé jsou sebrány

účastníky průvodu do nejbližší hospody,
a tam zaplatí „rundu“.
V oblasti jazykově německého Podještědí bývaly masopustní karnevalové
postavy nazývány Fastnachtsnarren – karnevaloví blázni, či také „Reiner“ – čistí či
nevinní, což je patrně nutno chápat s jistou dávkou ironie. Tyto postavy se v ulicích Liberce objevily o Popeleční středě,
s lucernami a v nejrůznějších karikujících maskách, popřípadě též s pytlíky
s popelem, kterým označovaly kolemjdoucí. Masopustní masky byly i v německojazyčném prostředí různé podle
krajů, avšak obecně byly alespoň v dřívějších dobách velmi podobné postavám
v masopustu českém. Svým způsobem
lze tuto podobnost masopustních ma38
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nachtům nechybí pestrost, hluk, brátvursty, pivo ani ta kořalka. Jejich podoba je
však spíše měšťanská, charakterizovaná
především pestrými nápodobami nejrůznějších vojenských uniforem a karikováním kde čeho. A tak se přirozeným
vývojem vytratilo mnohé z oné až pohanské zemitosti a rustikality, které spojovaly české masopusty i fašanky našich
Němců. O těch německých nevíme
mnoho, ale buďme vděčni těm, kdo je
nějakým způsobem zaznamenali a předali, a zachovali tak cenné tradice alespoň
do bezpečí archivů, kde mohou trpělivě
vyčkávat na své badatele.

v pracích vlastivědných pracovníků, Ressel
uvádí Geschichte der Stadt Reichenberg z r.
1860 Josepha G. Herrmanna.) Ve stejný
čas chodívaly také po domech koledovat
dvojice stylizované jako měšťan a sedlák –
někdy chodili sami, jindy s početným doprovodem a opět formou rýmovaček vedli
při o tom, kdo je důležitější, až nakonec
sedlák vyhrál pod pohrůžkou, že nechá
města vyhladovět.
Masopustní tradice českých Němců se
přirozeně rozplynuly následkem poválečného odsunu a naši někdejší krajané
v nových domovech splynuli s tradicemi
místních. Současným německým fast-
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Mezumročan Peter Huckauf – 80!
foto: Ilona Martinovská

Německý básník, výtvarník a publicista Peter Huckauf 12. května oslavil
své osmdesátiny. Absolvent telekomunikačního učiliště se po čase stal odpůrcem tohoto typu techniky a vstoupil do světa knih a výtvarna.
Jeho kořeny po otci tkví v Dolní Lužici a jeho vztah k lužickosrbské kultuře
je blízký, přestože se tamní jazyk nikdy
nenaučil. Dětství prožité mezi Černým
Halštrowem a Labem (území nazývané
ve středověku jako Mezumroka) a podněty otce keramika daly základy pro
Huckaufův intenzivní zájem o umění.
Od roku 1964 zveřejňuje literární a vizuální práce, vydal řadu básnických sbírek,
účastnil se množství výstav alternativního umění. Více než dvacet let vydává

Peter Huckauf ve Varnsdorfu
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miničasopis chimaere zaměřený na poezii a vytvářený výhradně na psacím stroji.
Býval pravidelným hostem Svátku lužickosrbské poezie v Lužici i ve Varnsdorfu.

Sborník českých překladů jeho básní vydala
Městská knihovna Varnsdorf v roce 2014
pod názvem Mezumročan. Z této sbírky
byly vybrány dvě básně pro Světlik.

Z MUŽAKOVSKÝCH PAHORKŮ I
lidé mizejí jako vesnice a řeky
jako
Guslica
marně hledáš její jméno
zdá se že nikomu nechybí
natož aby ji hledal
vyhaslá historie
kde byl její pramen
kdo viděl její vzácnou podobu
její třpytivou tvář –
Lužice ty
nikdy nevysychající Kniho pověstí
stále mě napájíš z písčité půdy
chimér a šifer
jsem k ničemu
mimoň
co se sem kdysi zatoulal z Błobošojc
vy tam zvenčí to nemůžete vědět
když lehkomyslně znevažujete gizary
ztracená Guslica
a vy bez klíčů
jímá mě hrůza
proč tu jste –
uctívejme řeky

Guslica – říčka v Dolní Lužici, která zmizela v důsledku těžby hnědého uhlí.
Gizary (něm.Gieser) – pochází z lužickosrbského výrazu jězor (jezero).
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NEBESKÁ KOZA
mektáme
protože je to potřeba
aby nám neusnul jazyk
klejeme
protože nebe je daleko
oslavujeme
jenom ten soumrak
v němž se denně znovu nalézáme
už dávno se zatemnil náš duch
v bláznovství
všech
no
chtít vědět
bezpočet chybných závěrů
brání vidění
přijímáme svinčík vykydaný
kolem prasat
jež své rypáky směřují
ke žlabům
řádíme dál
jako zhýralci
začínám pochybovat
protože si uvědomuji
kdo ještě stále jsme
Přeložili Ilona Martinovská a Milan Hrabal.

Nebeská koza (Njebjeska koza, něm. Himmelsziege) – lužickosrbské lidové pojmenování vodního
ptáka, bahňáka (bekasinu otavní). Říká se mu tak pro typické mekavé zvuky vydávané samci chvěním ocasních per zejména v ranních a podvečerních hodinách při střemhlavém letu během obletování
teritoria.
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Útočiště před rozpolceností
Loni jsem čtenáře Světliku (č. 1/2019) informoval o vydání prvního dílu vzpomínek lužickosrbského novináře, básníka a organizátora kultury Benedikta
Dyrlicha nazvaném Doma we wućekach 1. Na sklonku téhož roku vydalo budyšínské Ludowe nakładnistwo pokračování Doma we wućekach 2 a rovněž
německou verzi Leben im Zwiespalt 2.

Zájemci o Lužici jistě ocení, že dílo je již k dispozici
v úplnosti. Druhý díl optikou autorových vzpomínek
zachycuje rušné období v Lužici a Sasku po sjednocení Německa v letech 1990 až 2018. U prvního
dílu jsem váhal, zda v názvu jde o útěk nebo útočiště
(podle lužickosrbského názvu), nebo o rozpolcenost
(v německém názvu). Po rozhovoru s autorem letos
v lednu v pražském Lužickém semináři jsem usoudil, že jde o kombinaci, tedy o útočiště před rozpolceností – politickou i tvůrčí, jak o tom vypovídá
obsah knihy.

Úvodní kapitola K njewuchodźenym
brjoham (K neprošlapaným břehům)
zachycuje období Dyrlichova aktivního účinkování v politice (1990–1995)
pod volebním heslem Natürlich Dyrlich! V dalších volbách už neuspěl, ale
do zaměstnání v lužickosrbském divadle se nevrátil. Nesouhlasil s tím, že
divadlo vedou lidé neznalí lužické srbštiny. 1. září 1995 nastoupil jako šéfredaktor Serbských nowin, kde mohl lépe
uplatnit svou touhu aktivně se podílet
na rozvoji moderní lužickosrbské kultury. Nová profese znamenala nejen lepší
přístup k informacím, ale ovlivnila i jeho
básnickou tvorbu. Zkušenosti dramatur-

ga pak využil jako agilní předseda Zwjazku serbskich wuměłcow. To vše obsahuje
druhá kapitola nazvaná Z nowym wotmachom 1995–2009 (S novým elánem).
Třetí kapitola Wróćo ke korjenjam (Zpět
ke kořenům) zachycuje léta 2009–2018,
kdy se autor musel zpočátku utkat s následky těžkého úrazu, který mu na dlouhou dobu znepříjemnil život a v jehož
důsledku musel mimo jiné opustit novinářskou profesi. Později předal vedení
Zwjazku serbskich wuměłcow mladším
kolegům, což vedlo, jak se posléze ukázalo, k zániku četných aktivit spolku. Dyrlich se však mohl intenzivněji věnovat
vlastní literární tvorbě a také politické42
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byla zvolena ve snaze zachovat autentičnost a co nejvíce zamezit dodatečnému zkreslování faktů. Pokud přijmeme
Dyrlichův způsob vzpomínání, dozvíme se mnoho nového jak o autorovi, tak
o době, kterou zachycuje. Přínos publikace k poznání politického a kulturního
života našich sousedů je nesporný.

mu dění kolem vznikajícího Lužickosrbského sněmu.
Čtenáři i kritici se shodují v tom, že
ve vztahu k moderním dějinám lužickosrbského národa jde o dílo mimořádné
a přínosné. A to i přesto, že nejde o klasické memoáry, ale o mozaiku autorových dobových zápisků. Tato koncepce

SVĚTlonoši

Martin Trdla

Ama Péčová + Janek Gant
Druzí Světlonoši jsou tu! A opět genderově vyvážení. Jedna žena, jeden muž.
Oba autoři mají jedno společné – byli loni v září hosty bienále 1. liberecký
festival poezie. Pokud však ku příkladu nevyznávají stejnou oblíbenou barvu
anebo nedokáží odolat shodnému jídlu či nápoji, je to asi vše, kde se dá mezi
nimi najít paralela.
poezie od Amy nikdy neutekla. Vybral
jsem od ní jednu delší báseň, která má
lakonický titul.

Jednak to jsou zcela odlišné poetiky
a náhledy na svět a za druhé oba patří mezi různé generace. Amu Péčovou,
rozkročenou mezi Libercem a Prahou,
by starší spoluobčané titulovali výrazem
mládež. Jablonecký bard halící se do literárního pseudonymu Janek Gant je
zase před prahem středního věku.

Janek Gant je zkušený veršotepec.
Obdivuhodná je jeho práce s rýmy a rytmem. Líbí se mi, že někdy rým vykoukne na místech, kde ho nečekáte. Jo, tohle
sedí jak ten pověstný zadek na hrnci. Co
mi však u autora trochu vadí, je jistá póza,
hra na efekt, okázalost v gestech, manýra.
Pod tímto nánosem jako bychom ztráceli
podstatu básníka. Někdy si nad jeho verši říkám, jdou opravdu z něj, anebo se to
má jen líbit? Vybírám básně kratší v počtu dva.

Aminými verši jsem byl loni uhranut
na festivalu Deziluze na okraji Prahy.
Mezi podobně starými vrstevníky vyčuhovala její poetika jako maják v rozbouřeném moři. Cítím tady talent, velkou
citlivost, senzualitu a sympatický „protestní“ tón. Též kvituji, že se autorka
neobrací do vybrakovaných krajin básnického bezčasí. Sem tam se sice v jejích textech vyskytne klišé, ale to je hřích
mládí, a mně nezbývá, než se modlit, aby

Toť vše. Kdybyste i vy chtěli, abych se
vám hrabal ve vašich básních, sem s nimi.
trdla.martin@gmail.com
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Ama Péčová
5.
Máš martensky, conversky
Tetování
A svůj vlastní politickej názor
Proti násilí,
za ženy
Za to aby sexualita byla ﬂuidní
Držíš se při zemi
i přesto všude kreslíš A
za rozbouření
Jsi malý a odhodlaný
A velký a nerozumný
Dát si G&T s levandulí
Skinny bitch za 75,- v Meetfactory
Bránu ve slevě z Billy
naproti Letenské pláni
S transparentem proti Burešovi
V davu se cítíte nejlépe
ale individualita je vaší předností
Z Ankali do Fuchsu
a do Ankali
– mlčíte

A kolik z vás jste usínali
bez omamných látek
bez milence
bez plechu na střeše
vašeho honosnýho příbytku
Beze zbytku
Bez příčiny
ve dvě ráno v mekáči
A já křičím,
že tvoje slova mi už navždy
budou znít v hlavě
Jak vtipné je,
že sociální sítě používáme
účelově a cíleně
na lidi na druhé straně obrazovky
A křičíme na ně
Skrz fotky a příspěvky a slova
Ale skrz pixely
A špatné RGB vybledlé obrazovky
Přímé světlo do očí
Ztratili jsme význam.
V sametové kůži
vlasy z hedvábí
není-li to zoufalé a smutné
nechávat stopu esence
na neexistenčním portálu
bez duší
Co to je?
A co jsme pak my?
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Janek Gant
MARAST
Pln pozdního vzbouření hlavou dolů visím
v oběť sám sobě, k sobě teď hlasem
promlouvám cizím
A hnus stoupá ven jak pára z drnů
rozum je vniveč, já napůl proboden
mocnostem osudu bezbožně klnu
Neustoupiv ni krok já nehnu se vpřed
kdo by se bál roztočit kolo všehomíra
když dávno a o stovky let minul jsem střed
Když nic bez ničeho plus nic milionkrát furt nic není
pak prázdno je v dřeni
a žít zvrátí se v tlení
Bez břehů chaos a vůně mrvy
toť celý můj svět, poslední – prvý
2011

PITOMOST BEZ BŘEHŮ
Pitomost bez břehů do stran se rozlévá
na vlnách kymácí se moje bárka
další rok života darmo tu prodlévám
přede mnou dalších jen kreténů várka
2014
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Tvary SVĚTla

Julius Benko

Neformální Ála Plíhalová
S pracemi výtvarnice Ály Plíhalové jsem se poprvé na vlastní oči setkal v roce
2019 na vánočním večeru v komunitním centru sdružení mladých umělců
Argonaut. V této alternativní galerii, připomínající spíš punkovou laboratoř
všemožných nezávislých tvůrců, mne hned u vstupu ohromil vystavovaný
objekt-obraz na první pohled lehce děsivý.

Na druhé hlubší zrakové zapátrání
černé haldy čehosi, možná siluety pichlavých nočních hor, plné očí a v půli
přeťaté rudými ústy s vyceněnou řadou
nekonečných zubů, už nepůsobily tak
strašidelně. Dokonce se zdálo, že ústa
se šklebí či zubí potutelně, rošťácky, jako
starý dobrý známý.
Koneckonců, jak jsem mohl poznat, je
taková většina děl této liberecké rodačky.
Hravá, plná stylizovaných zvířat, neskutečných stvoření a rozmanitých vzorů.
Potřebný fortel pro své ilustrace a malby
získala Ála postupně na SUPŠ v Jablonci

nad Nisou pod vedením Martina Pouzara, na Fakultě umění a designu v Ústí
nad Labem, na designové škole ve ﬁnském Kouvole a na Fakultě výtvarných
umění v Brně. Díky této pestré paletě
nejen napříč republikou je nepochybně
všestranně vybavená, protože jak sama
říká: „Taky si sem tam něco šiju, plácám
z hlíny, kašíruju, čmárám po nábytku,
trochu fotím nebo přetvářím fotograﬁe
z urbexových výprav.“ Vzápětí ale dodává: „Dost si maluju a tvořím do šuplíku, mám trošku problém se prodat, asi
to dělám víc z radosti.“ Její neformální
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přístup k tvorbě je odrazem lidské přirozenosti a také důvodem, proč zde není
uveden výčet jejích výstav: „Soupis výstav nemám. Možná bych si na něco
vzpomněla, ale zas bych možná zapomněla na něco jiného.“
V současnosti Álu Plíhalovu baví
ztvárňování ženských torz. Téma, podle ní mírně přisprostlé, se v jejích dílech
objevuje proto, že se jím snaží smířit se
svým tělem. Dále je také spolukurátorkou Moon Gallery v libereckém baru
Stereo. Snad kvůli tomu, že cítí potřebu zprostředkovávat umění, které není
„často akorát trapný a rádoby šokující,
obalený hromadou keců o ničem“, ale
naopak umění, které „často vzniká úplně samo a žádné umělce k tomu nepotřebuje“. Jejím největším uměleckým
počinem by však mohlo být i mateř-

ství. Jedna z Áliných myšlenek je totiž
přinejmenším pravdivě inspirativní:

„Nejlepší na světě
jsou děti.“

SVĚT Otty Hejnice

Otto Hejnic

LAK u Fryče
Ve čtvrtek 28. května se konal v knihkupecví u Fryče křest prvního letošního, celkem 75., čísla Světliku. Zaniklý
KAL, Kruh autorů Liberecka, vystřídal
mladý LAK, Liberecký autorský kruh,
vedený předsedou Martinem Trdlou.
Původní polovina Světliku zaměřená
na články věnované Krajské vědecké
knihovně zůstala, druhou literární polovinu tvoří mladá generace.
Večer zahájili Martin Fryč, který asi
30 účastníků přivítal, a nynější předseda.
O hudební doprovod se postarala kapela
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foto: Miroslav Stuchlý

Na křtu jarního čísla Světliku zahrála kapela NekrmiT.

biště od Michala Maršíka, recenze Miroslava Stuchlého na dokumentární ﬁlm
Lindy Kalistové Jablonské Psí láska, básnickou sbírku Jedním dechem Jana Vozky
recenzuje Josef Straka.
V rubrice Osvěta je článek věnovaný devadesátníkovi Miloši Zapletalovi a článek K libereckému pobytu Boženy
Němcové, oba od Evy Koudelkové. Dvě
CD z Lužice, Svět za dveřmi a Hej Lužice, vydala nadace Lužických Srbů,
píše o nich Milan Hrabal. Dále Martin
Trdla představuje dvě básnická zjevení – liberecká dívka píše pod pseudonymem Jáchym, dalším je Jáchym Pochop
z Turnova. O „renesančním člověku Jakubu Šulcovi“ píše Julius Benko, který
také vzpomíná spolu Ottou Hejnicem
na zesnulého Josefa Vinkláta.
V úvodníku nového čísla se Jan Šebelka zamýšlí nad 20 lety KALu a přeje
jeho pokračovatelům mnoho úspěchů.

NekrmiT, na kytaru hrál, zpíval a verše
členů LAKu zhudebnil Karel Pazdera,
na foukací harmoniku hrál Viktor Beneš
a na cajon bušil Tomáš Škoda. Většinu
textů složil prozaik Štěpán Kučera, který
v nich odkazoval mimo jiné na básníka
a dalšího autora LAKu Julia Benka, Jiřího Žáčka a další.
Světlik křtili ředitelka knihovny Blanka Konvalinková, nakladatelka Eva Koudelková a Martin Trdla. Čtvero svých
veršů přečetl Martin Trdla, dále vystoupil Julius Benko a představil autora pěti
olejů, umístěných v místnosti, Jakuba
Šulce. Závěr patřil kapele.
Za starý KAL kromě nakladatelky
Koudelkové přišli Stanislav Kubín a Otto
Hejnic. Večer ukončil Martin Fryč, nabídl zájemcům starý časopis Plav, připomněl další pořady a slíbil, že zaplatí příští
tištěné číslo Světliku.
V novém Světliku je na ploše vyměřené LAKu rozhovor Štěpána Kučery se
spisovatelem Josefem Strakou, recenze
Martina Trdly na knihu Liberecká pohře-

Záznam večera je k vidění na YouTube
kanálu Knihy Fryč i na Facebooku LAKu.
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Letní provoz – hlavní budova

Letní provoz – pobočky

od 1. 7. do 19. 7.
pondělí–pátek
9.00–18.00 hod.
sobota, neděle
ZAVŘENO
(po 6. 7. zavřeno – státní svátek)

POBOČKA VESEC
pondělí

od 20. 7. do 26. 7.

OMEZENÝ PROVOZ:

Půjčovny
pondělí, středa
9.00–18.00 hod.
pátek
9.00–16.00 hod.
úterý, čtvrtek, sobota, neděle ZAVŘENO

9.00–11.00 hod.
12.00–17.30 hod.

POBOČKA KRÁLŮV HÁJ
pondělí
9.30–12.00 hod.
13.00–17.00 hod.
POBOČKA RUPRECHTICE
středa
10.00–12.00 hod.
13.00–17.30 hod.

Informační služba, internet
pondělí, středa
9.00–18.00 hod.
úterý, čtvrtek
9.00–15.00 hod.
pátek
9.00–16.00 hod.
sobota, neděle
ZAVŘENO

POBOČKA KUNRATICKÁ
čtvrtek
9.00–12.00 hod.
13.00–17.00 hod.
POBOČKA ROCHLICE

ZAVŘENO

od 27. 7. do 2. 8.

ZAVŘENO

POBOČKA MACHNÍN

ZAVŘENO

od 3. 8. do 23. 8.

OMEZENÝ PROVOZ
(viz výše)

od 24. 8. do 30. 8.
pondělí–pátek
sobota, neděle

9.00–18.00 hod.
ZAVŘENO

PŘEJEME VŠEM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO A PŘÍJEMNOU DOVOLENOU S NAŠIMI KNIHAMI.

Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK)
library@kvkli.cz
www.kvkli.cz
Liberecký autorský kruh (LAK)
e-mail: spoleklak@email.cz
https://www.facebook.com/spolekLAK
https://www.instagram.com/spolek_lak/
https://www.youtube.com/channel/UCZ8PATEcVmQb7cwGjSIYVnw
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