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Mistr četby – Čtenář roku 2019 Libereckého kraje
V sobotu 23. března 2019 byl v Krajské vědecké knihovně v Liberci slavnostně vyhlášen
Čtenář roku Libereckého kraje 2019.
Kampaň Březen – měsíc čtenářů, jejíž součástí je i projekt Čtenář roku, vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR a akci v Krajské vědecké knihovně zaštiťuje její
regionální organizace ve spolupráci právě s Krajskou vědeckou knihovnou.
Letos jsme chtěli ocenit nejlepšího čtenáře roku – MUŽE. Podle loňského průzkumu
čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a my chceme muže ve čtenářství podpořit!
Do letošního projektu Čtenář roku se v Libereckém kraji přihlásilo 9 knihoven (Jablonec
nad Nisou, Železný Brod, Liberec, Turnov, Česká Lípa, Doksy, Cvikov, Semily a Svijany) a většina z nominovaných se zúčastnila i slavnostního vyhlášení, na které je doprovodili zástupci
či zástupkyně jednotlivých knihoven, nechyběli ani rodinní příslušníci.
Letošní vyhlášení čtenáře roku proběhlo za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty a Ing. Květy Vinklátové, členky rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu. Oba jmenovaní předali zúčastněným diplomy a dárky, které věnoval jednak Liberecký kraj, dále Regionální organizace SKIP Libereckého kraje, Liberecká iQlandia,
Národní památkový ústav i Liberecké divadlo F. X. Šaldy. Mezi dárky nechyběly ani poukázky
na nákup knih do libereckého Knihkupectví Fryč.
Program slavnostního vyhlášení byl doplněn uměleckým vystoupením herce Naivního
divadla Liberec Marka Sýkory i zábavným literárním kvízem, do kterého se spontánně zapojili všichni nominovaní čtenáři i přítomní hosté.

Přestože všichni nominovaní muži obdrželi diplom s titulem Čtenář roku, absolutním vítězem a tedy Čtenářem roku
2019 Libereckého kraje se stal pan
PaedDr. Petr Bergman, kterého nominovala Městská knihovna Česká Lípa.
Pan Petr Bergman navštěvuje Městskou
knihovnu v České Lípě téměř denně, účastní se i jejích dalších akcí, jako jsou přednášky i univerzita třetího věku. Několik přednášek pro Klub 60+ realizoval dokonce sám, kdy prezentoval své bohaté cestovatelské
zážitky. Náš krajský čtenář roku postupuje do celostátního kola – z krajských ﬁnalistů
vybere Svaz knihovníků a informačních pracovníků celostátního vítěze, který bude oceněn dne 7. 4. 2019 v rámci vyhlášení literárních cen Magnesia Litera.

Vyhlášení Čtenáře roku proběhlo na Liberecku ve slavnostním duchu, který byl umocněn velmi osobní a přátelskou atmosférou, a všichni účastníci si dopoledne v knihovně zcela
jistě příjemně užili.
PhDr. Dana Kroulíková, RV SKIP Libereckého kraje
(text tiskové zprávy pro Světlik lehce upravila Mgr. Blanka Konvalinková)
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rukopis. Prezentací jmenovaného si
připomínáme březnové výročí úmrtí
J. A. Komenského.

Krátce z knihovny
Kampaň „100 let knihovního
zákona“ má své logo

Čtenářská výzva

22. 7. 1919 byl vydán první knihovní zákon, jehož cílem bylo doplnit
a prohloubit vzdělanost všech vrstev
obyvatelstva. Tento moment bychom
si chtěli připomenout celostátní kampaní 100 let knihovního zákona, jejíž součástí bude i nové logo, které
bychom Vám tímto rádi představili.

V loňském roce jsme se připojili
k projektu Databáze knih, která každý rok vypíše dvacet témat, a čtenáři
mají celý rok na to, aby si ke každému
tématu zvolili a přečetli jednu knihu.
I my jsme výzvu přijali a rozhodli
jsme se, že našim čtenářům pomůžeme tento nelehký úkol splnit. Každý
měsíc jsme připravili tipy ke dvěma
tématům, a to nejen na webových
stránkách, ale i fyzicky, v knihovně.
Ve facebookové skupině Čtenářská
výzva se živě debatovalo, vyměňovaly se názory na knihy a tipy… Tři
naši čtenáři byli nakonec za celoroční
aktivitu odměněni pěknými cenami.
Zaujal Vás tento projekt? Přidejte se k nám i letos! Jediné, co musíte udělat, je zaregistrovat se na webu
knihovny. Všechny důležité informace najdete na webu www.kvkli.cz/
prijmi-vyzvu.

Kampaní se chceme znovu společně
a veřejně přihlásit k myšlence zprostředkovávat vzdělanost, kulturu a informace bez rozdílu a bez omezení
všem. Viz Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919, Sb.

Výstava nových knižních darů
Akce v novém roce
Ve Studijní knihovně jste měli
v průběhu března možnost prohlédnout si výstavu dvou nových
významných knižních darů. Jde o reprezentativní obrazovou publikaci
25 let Beneﬁčních koncertů pro Grabštejn a dále o nové souhrnné vydání
knihy švédské historičky a bohemistky českého původu PhDr. Blanky
Karlsson Komenský a Finspongský

Do nového roku 2019 jsme si pro
naše pořady zvolili motto Kolem světa
s knihovnou. Tímto heslem bychom
nejen rádi připomněli 500. výročí
první cesty kolem světa, kterou zahájil portugalský mořeplavec Fernão
de Magalhães v roce 1519, také bychom tak chtěli vyjádřit, co je naším
cílem – zprostředkovávat čtenářům
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a široké veřejnosti vědění, informace a literaturu z celého světa a umožnit dialog o aktuálních společenských
otázkách naší doby. Kromě oblíbených cestovatelských pořadů nás opět

jazyce, ale v literárních ukázkách dojde i na francouzštinu.

Vydali jsme další
znakoknihu pro neslyšící!
Je to tajuplné a poetické vyprávění
Pavla Čecha O zahradě. Ve speciální webové aplikaci tak neslyšící uvidí přímo na pozadí ilustrací a textu
znakujícího tlumočníka. Na převedení textu do znakového jazyka se
opět podíleli Lucie Sedláčková Půlpánová a Karel Redlich. Slavnostní

čekají i další cykly. Především Vám
nabídneme sérii přednášek v rámci
projektu Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech. Milovníci Jizerských hor se opět mohou
těšit na jizerskohorské večery a příznivci hudebních přednášek na další pokračování cyklů Letem světem
populární hudby a Hudební večery.
Pokračovat budeme i v sérii pořadů
o Evropské unii. Pro ty, kteří rádi navštěvovali Francouzská spolučtení,
máme lahůdku. Od února se budeme
scházet v novém pořadu Literární
toulky Francií, který bude vždy věnován jednomu francouzskému autoru a regionu, jenž se vztahuje k jeho
dílu. Pořad bude probíhat v českém

křest nové znakoknihy se uskutečnil
12. prosince v obřadní síni liberecké
radnice za účasti představitelů města.
Celou knížku si můžete prohlédnout
zde: http://www.znakokniha.cz/znakokniha_o_zahrade.
Kateřina Šidlofová

Vylepšujeme prostory a ochranu fondu
Na začátku roku 2018 byl zahájen
projekt Knihovna Liberec – zkvalitnění
ochrany a zpřístupnění knihovního fondu
a jeho prezentace. Finanční prostředky

pro knihovnu získal Liberecký kraj
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu je naplánováno několik aktivit,
3
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které všechny směřují k jednomu cíli:
chceme vylepšit nebo renovovat prostory knihovny a také zkvalitnit ochranu dokumentů, které uchováváme.
V průběhu roku se podařilo uskutečnit
několik veřejných zakázek a v současné chvíli již běží všechny aktivity, které
jsme si naplánovali realizovat.

2 rukopisy a 2 rukopisné zlomky psané
na pergamenu, mezi nimi je mimo jiné
i pramen významný pro naši regionální historii, tzv. Rohnova kronika z roku
1763. V průběhu ledna byly dokumenty předány restaurátorům, práce potrvají do roku 2021.

Digitalizace
Ochranné obaly, zarážky
Díky ﬁnančním prostředkům z projektu IROP také můžeme pokračovat
v dlouhodobém digitalizačním projektu. Pro digitalizaci byly vybrány dokumenty regionální provenience, zejména
periodický tisk a vybrané monograﬁe z fondu tzv. Germanik z českých
zemí, tzn. důležitých dokumentů pro
regionální historii. Chybějící výtisky
novin, které knihovna nemá ve svém
knihovním fondu, zdigitalizujeme
díky zápůjčce z partnerských organizací (např. Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, Státní okresní archiv
v Liberci, Národní knihovna v Praze atd.). Jako první byly pro skenování vybrány noviny Gablonzer Tagblatt

V podzimních měsících dorazila dodávka cca 5 000 kusů ochranných obalů na periodika. Dokumenty, které jsou
tištěny na nekvalitním kyselém papíru,
rychle degradují a rozpadají se. Tomu
napomáhá také ovzduší, které je kontaminované smogem a prachem. Obaly
ze speciální nekyselé lepenky vedle fyzické ochrany také zaručí, že se proces
degradace papíru zpomalí. Časopisy
a denní tisk tak budeme moci uchovat mnohem delší dobu. K lepší ochraně dokumentů také budou sloužit nové
knižní zarážky vyrobené na míru pro
naše knihovní regály v depozitářích.

Restaurování
z let 1901 až 1920. Veřejnou zakázku
na digitalizační práce získala ﬁrma Elsyst Engeneering z Vyškova, která si
již část dokumentů převzala. Výsledky

S ochranou dokumentů také souvisí další aktivita – restaurování. Pro restaurování jsme vybrali 17 starých tisků,
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projektu budou k dispozici v Digitální knihovně Krajské vědecké knihovny
v Liberci, která 31. 12. 2018 obsahovala
3 798 knih a 59 titulů periodik – celkem 1 473 070 naskenovaných stran.
Digitalizace starých a vzácných tisků
umožňuje jednoduchý a rychlý přístup
k informacím o regionální historii. Zároveň chrání vzácné dokumenty, které
se častým používáním ničí, a uchová je
v neponičeném stavu pro budoucí generace.

hrazovány čipy (tj. jsou vlepovány do
dokumentů). Po ukončení této činnosti
dojde k výměně bezpečnostních bran,
výpůjčních zařízení a knihovna začne
tuto technologii používat. Předpokládáme, že tento proces by měl trvat do
jara roku 2020.

a další...
V jarních měsících nás čeká výměna LED tabulí na přední stěně
knihovny a doplnění nábytku ve Studijní knihovně a Knihovně pro děti
a mládež. Nejnáročnější etapa proběhne během prázdnin, kdy budou v celé
knihovně probíhat rozsáhlé stavební
práce. Z toho důvodu bude muset být
knihovna od června do srpna 2019
veřejnosti uzavřena… Ale o tom až
v příštím čísle.
Dana Petrýdesová

RFID
Mezi další aktivity projektu patří
přechod na RFID technologii. Jedná
se technologii, která významně usnadní činnosti knihovny – urychlí výpůjční
proces, průběh revizí, zlepší se ochrana knihovního fondu. V současné době
jsou dosud používané čárové kódy na-

Co zajímavého se událo v roce 2018
Rok 2018 byl rokem výzev a zajímavých projektů. V knihovně jsme přivítali téměř 350 000 návštěvníků všech
věkových kategorií, kteří si u nás půjčovali různé typy médií (knihy, časopisy, noty, zvukové knihy, e-knihy,
hry…), navštívili naše programy, přišli do knihovny studovat nebo jen tak
pobýt. Účastnili jsme se různých projektů, mnohé sami realizovali a spo-

lupracovali s řadou dalších organizací.
Přijměte teď ochutnávku toho nejdůležitějšího nebo nejzajímavějšího, co se
událo. Více informací pro Vás chystáme do dalšího čísla.

Ochrana osobních údajů a GDPR
První polovina roku 2018 se nesla
v duchu problematiky ochrany osobních
5
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údajů. Od začátku roku jsme se intenzivně připravovali na 25. 5. 2018,
kdy vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů… známé
jako GDPR. To s sebou přineslo nutnost úprav procesů v knihovně. Mezi
ně patřilo např. vytvoření kompletního přehledu zpracování osobních údajů
a vytvoření procesů odpovídajících ustanovením v Nařízení, uzavření smluvních
doložek s dodavateli informačních systémů, úprava směrnic a dalších dokumentů, zajištění informovanosti veřejnosti,
úprava používaného automatizovaného
knihovnického systému nebo proškolení
zaměstnanců.

covníků ČR. Cílovou skupinou 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. Čtením
lze u dítěte probudit fantazii, představivost, děti získají bohatší slovní zásobu, posílí verbální schopnosti a mnoho
dalších důležitých dovedností, které
mohou významně ovlivnit jejich uplatnění v životě.
V rámci projektu jsme prohloubili spolupráci se statutárním městem
Liberec a při slavnostním ceremoniálu u příležitosti vítání občánků osobně
předáváme rodičům za naši knihovnu sadu dárků. Od března do prosince jsme přivítali více než 500 nových
občánků. Další aktivitou projektu je
čtenářský klub pro nejmenší děti a jejich rodiče Kolibřík, který se poprvé sešel 2. 10. 2018 v prostorách Knihovny
pro děti a mládež a probíhá pravidelně
vždy první úterý v měsíci. Děti společně s rodiči a našimi kolegyněmi čtou,
plní pohybové úkoly, tvoří nebo si procvičují jemnou motoriku. Nabídka tohoto typu se setkala s velkým zájmem
a v této chvíli je kapacita klubu naplněná.

S knížkou do života / Bookstart

Metodické centrum pro
podporu čtenářské gramotnosti
Od 1. 7. 2018 v naší knihovně funguje Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti, které vzniklo
v rámci projektu Libereckého kraje
Naplňování Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (Výzva OP VVV 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I

V březnu roku 2018 se naše knihovna zapojila do celostátního projektu
S knížkou do života / Bookstart, který
byl inspirován obdobnými zahraničními projekty. Iniciátorem projektu byl
Svaz knihovníků a informačních pra6
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(I KAP)). Metodické centrum se zaměřuje na zvyšování dovedností pedagogů základních a středních škol v rozvoji
čtenářské gramotnosti a podporu pedagogů v aktivitách, jež přispívají ke

zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti
u žáků i studentů.
V rámci projektu proběhne na půdě
knihovny vždy 4x do roka odborný seminář pro výše zmíněné cílové skupiny.

Vysazení stromu Olgy Havlové

knihovna symbolicky připojila k iniciativě Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové. V Liberci byl vysazen v pořadí již 64. strom z plánovaných osmdesáti pěti.

Od středy 26. 9. 2018 zdobí prostranství před knihovnou mladá třešeň, umístěná zde na počest nedožitých
85. narozenin paní Olgy Havlové,
manželky bývalého prezidenta Václava
Havla. Stromek byl vysazen v úzkém
trávníku před synagogou a doplňuje tak již dříve instalovanou lavičku
Václava Havla. Tímto gestem se naše

Knihovna – věc veřejná
Ve čtvrtek 3. 5 2018 se v prostorách
knihovny uskutečnila panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Cílem projektu, který probíhal postupně ve všech
krajích, bylo otevření otázek o současnosti a budoucnosti knihoven, snaha diskutovat nad dalším směřováním
knihoven. Panelové diskuse v Liberci
se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstkyně hejtmana
Jitka Volfová, náměstek primátora statutárního města Liberec Ivan Langr,
7
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starostka města Semily Lena Mlejnková, vedoucí oddělení kultury Odboru
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Libereckého kraje Martin Féna,
ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter, ředitelka Krajské vědecké knihovny
v Liberci Blanka Konvalinková a předsedkyně Regionálního výboru Svazu
knihovníků a informačních pracovníků
Libereckého kraje Dana Kroulíková.

Co jste si nejvíce půjčovali v roce 2018
KRÁSNÁ LITERATURA – TIŠTĚNÉ KNIHY
č.
titul
1
Lakomec / Molière
2
Okamžiky štěstí / Patrik Hartl
3
Bábovky / Radka Třeštíková
4
Hadrový panák / Daniel Cole
5
Levhart / Jo Nesbø

počet výpůjček
186
143
134
109
104

KRÁSNÁ LITERATURA – E-KNIHY
č.
titul
1
Hana / A. Mornštajnová
2
Veselí / R. Třeštíková
3
Deník japonské manželky / V. Ageiwa
Lazar / L. Kepler
4
Tatér z Osvětimi / H. Morrisová
5
A každé ráno je cesta domů delší a delší / F. Backman
ODBORNÁ A POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA
č.
titul
1
Dějiny pedagogiky / T. Kasper, D. Kasperová

počet výpůjček
22
21
20
15
14

počet výpůjček
66

2

Obecná didaktika / J. Skalková
Příběhy obyčejného uzdravení / J. Hnízdil;
autorka rozhovorů Klára Mandausová
Respektovat a být respektován / P. Kopřiva ... [et al.]

44

3
4
5

Pedagogika pro učitele / A. Vališová, H. Kasíková a kolektiv
Vývojová psychologie / M. Vágnerová
Logopedie / J. Klenková

40
39
37
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ZVUKOVÉ DOKUMENTY
č.
titul
1
Ďáblův sluha / V. Vondruška
2
Krev na sněhu / J. Nesbø
3
Prokletí brněnských řeholníků / V. Vondruška
Podivná svatba na Lichnici / V. Vondruška
4
Prevítovi / R. Dahl
Aristokratka na koni / E. Boček
Babička drsňačka / D. Walliams
5
Kroky vraha / M. Klevisová
Pátá žena / H. Mankell
Zdislava a ztracená relikvie / V. Vondruška

počet výpůjček
41
30
29
28

27

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Děti do 15 let si nejvíce půjčovaly sérii Deník malého poseroutky a knihy o Harry
Potterovi. Do první pětky se probojovaly také tituly Ztracený svět v podzemí (R. Gordon,
B. Williams), Pachatelé dobrých skutků (M. Kratochvíl) a Pan Smraďoch (D. Walliams).

Dana Petrýdesová

Akce v knihovně
Jak se letos tančilo v liberecké knihovně
Ples s mottem
„Kolem světa s knihovnou“
Letošní ples v knihovně se nesl se
ve znamení cizích zemí a cestovatelských objevů. V roce 2019 totiž uplyne 500 let od cesty kolem světa, kterou
portugalský mořeplavec Fernão de
Magalhães uskutečnil v roce 1519 pro
španělskou korunu. Plesem nás tedy od
začátku prováděl sám mořeplavec společně s královnou Isabelou, manželkou
španělského krále Karla V. Už první
předtančení se neslo v duchu Itálie, děti
z baletní školy Malex nám předvedly
italskou tarantelu ve svižném rytmu.

Po ní následovalo krásné vystoupení
dívek z tanečního oddělení ZUŠ Liberec, které na setmělém parketu přenesly nadšené diváky do vzdálené Indie.
Jejich taneční kreaci v lesklých, jakoby hadích šatech odměnili přihlížející
9
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víno z Moravy, chutné občerstvení,
které nabízela Knihovní kavárna. Tanečníci a tanečnice mohli využít velký taneční parket a nabídku rytmů
tanvaldské skupiny Domestic nebo
si protáhnout své tělo a „zařádit“ si
na diskotéce v malém sále ve 4. patře.
Dámy v plesových šatech byly krásné
a pánové galantní a veselí. Vždy máme
radost, když se ples vydaří.
Po druhé hodině ranní 20. ledna jsme
z knihovny odcházeli z úspěšného osmého plesu knihovny. To to utíká…

Hejtmanský beneﬁční ples
V letošním roce jsme v knihovně zažili ještě jeden ples – 14. beneﬁční ples
hejtmana Libereckého kraje, který se
konal pouhé dva týdny po našem plese.
Ten hejtmanský jsme přímo nepořádali, ale stejně jsme se na jeho organizaci podíleli. Bylo to dost náročné,
představy organizačního týmu z Libereckého kraje o výzdobě a průběhu plesu byly poněkud jiné než naše skromné,
lety prověřené postupy.
V pátek 2. února 2019 se knihovna
zcela proměnila v zajímavý společenský
prostor. Množství reﬂektorů vytvářelo
barevné světelné efekty, bílé stoly ozdobené světýlky ve skleněných dózách
lákaly hosty k usednutí. Taneční orchestr Big‘O‘Band Marka Ottla nabídl
kvalitní hudbu k tanci i poslechu.
Hosté se dobře bavili, ale zároveň
zakoupením vstupenky přispěli dobré
věci: čtyři organizace pečující o pěstounské rodiny v Libereckém kraji
dostaly z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šek v hodnotě
118 725 korun.

nadšeným potleskem. Země střední
a jižní Ameriky nám připomnělo třetí vystoupení, odehrávající se v karibských rytmech.
Také slosování vstupenek vonělo exotikou – šťastlivci si mohli odnést kávu,
čaj i koření – tyto pochutiny dovážely
lodě mořeplavců z dálných končin jako
vzácné a drahé zboží.
Ples v knihovně doprovázela opět
dobrá nálada všech účastníků, výborné
10
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nebo náročnost umístění účinkujících…, ale přesto považuji tuto událost
za velkou reklamu pro naši knihovnu.
Ukázalo se, že knihovna může být
důstojným a akusticky skvělým prostorem i pro tak prestižní společenskou
událost, jakou ples hejtmana bezesporu je. Vždyť která jiná knihovna se podobnou akcí může pochlubit?
Myslím si, že můžeme být právem
hrdi, že i ples hejtmana měl u hostů
dobrou odezvu, a že se potvrdilo, že
prostor moderní knihovny může být
místem, které slouží komunikaci a setkávání při významných společenských
událostech.
Blanka Konvalinková

Hejtmanský ples v knihovně byl pro
nás zcela ojedinělou záležitostí. Vyskytlo se pár komplikací, které nám ležely
v hlavě, třeba instalace těžkých světelných ramp, pro které jsme si vyžádali
posudek statika, až příliš velký orchestr

Tvoří knihovníci a přátelé knihovny
Kdybych volila Mistra četby…
Je tu opět březen a s ním i tradiční soutěž Čtenář roku. Tentokrát bude pozornost zaměřena na muže, neboť se hledá Mistr četby! (Zní to tak chlapácky,
že?) Omlouvám se všem ostatním, jistě skvělým účastníkům klání, ale já mám
kandidáta na titul vyhlédnutého již dlouho. Ráda bych onoho nevšedního muže
představila plným jménem, ale smůla! GDPR je neúprosné. Říkejme mu třeba
VŠEVĚD.
Hravě splňuje základní podmínky soutěže: je zaregistrován v naší knihovně (již
téměř 40 let), rád a hodně čte (jeho historie výpůjček čítá stovky titulů) a aktivně se zajímá o věci související se čtením (viz níže). Ale co víc! V knihovně je
jako doma (každý ho zde dobře zná a rozhodně zanechal nesmazatelný dojem).
Některé texty (zejména na stránkách novin) tak miluje, že se od nich nedokáže
odloučit a odnáší si je přitisknuté k srdci (rozuměj pod kabátem) domů. Nehltá
jen bezduše řádky, ale o přečteném hluboce přemýšlí. Neunikne mu jediná nesrovnalost, překroucený fakt, nelogičnost či tisková chyba. Protože je to člověk
nesobecký, o své postřehy se neváhá podělit s ostatními čtenáři. Písemně. Přímo
do knihy. Propiskou. Co kdyby mu nějaký misomus z řad knihovníků jeho dílo vygumoval?! VŠEVĚD s přesností cenzora zkoriguje každý překlep. Nemůže přece
11
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dopustit, aby méně bdělí čtenáři byli kvůli špatnému písmenku uvedeni ve fatální
blud! Chybu pečlivě přeškrtne a opraví. Asi takto: Muži stáli na noháchou. Oběma stačiliy peníze. Pan Bohumilslav… atd. Pokud se jedná o faktograﬁcký omyl,
připojí náš VŠEVĚD vysvětlivku, přičemž udivuje jeho renesanční šíře zájmů.
Posuďte sami! (Ukázky z knih budou uváděny v uvozovkách, VŠEVĚDŮV komentář kurzivou.)
Geografie: „Písař jel ze Svijanského Újezdu do Hrubého Rohozce. Jizeru přebrodil pod Turnovem.“ Blbost! Svij.Újezd leží a vždycky ležel na stejném břehu řeky
jako Rohozec.
Lexikologie: „Ke dveřím se beze slova postavili dva ozbrojenci, aby strážili vladařův klidný odpočinek.“ Slovakismus!!! Buď střežili, nebo hlídali.
Genealogie: „Postavili se proti němu především Vítkovci a páni z Růže, zrádní
Rožmberkové.“
Ale Rožmberkové jsou přece Vítkovci, náno.
Porodnictví: „Až se budoucí král dozví, že čekám jeho syna, všechno bude jinak.“ Jak může ve 3. měsíci už vědět, že to bude syn? ( Je pol. 13. st.! Mysli, ženská!)
Etiketa: „Vy jste však šel skoro vzápětí za ním, pane Častolove!“ Přátelé si vykají?
Matematika: „Slepice dostal za čtyři groše… [o něco později při další koupi]
Kolik? Tři groše. To ho to pátrání vyjde pěkně draho. Během chvilky utratil šest
a půl groše.“ Sedm, paní učitelko!! Kupecké počty. 4 + 3 = 7
Logika: „Slyšela jsem, že na něj rudý zlostí křičí, že ho zabije!“ To lze slyšet, že
je rudý zlostí?
Historická mluvnice: „Tak dobrá, ale jen proto, že jsi mi sympatický.“ Takové
slovo ještě čeština 13. st. neznala!
Demografie: „Stařičký král…“ Zemřel ve věku 48 let.
Rodinné právo: „Byla nevlastní dcerou českého krále.“ Nemanželskou, ty blbe!
Církevní právo: „Neměl pravdu, křivé obviněné by se dalo dokonce podle zemského práva potrestat, ale Domaslava ani já proti němu žalobu nevzneseme. …
Tohle byla Anežka. Spravedlivá za každé situace.“ To má být zřejmě vtip. I podle
tehdejšího práva měla být Domaslava obžalována za zohavení.
Teologie: „Panoš Ota sice šesté přikázání příliš nectil, ale s manželkou křižáka
by si nikdy nic nezačal.“ V případě manželky křižáka mohlo jít podle bible i o 10. přikázání (či podle katechické formule 9. přik.!) Mají v tom katolíci bordel!
Chronologie: „Někdy kolem svátku sv. Jiří mne pozval ke slyšení sem na Pražský hrad… Musí stříbro shromáždit a po Velikonocích nám ho předá.“ Tzn. 24/4!
Což je dávno po Velikonocích.
Paranormální jevy: [O Knize Králův dluh]: Zde po 10 letech obživl zavražděný
Wilibald Odo (viz Tajemství abatyše!). To je pecka, co??
Stylistika: „Sotva zmizel, laskavý výraz z tváří obou prelátů zmizel.“ Lépe odešel,
jim sešel z očí, se ztratil, atd.
12
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Jak dokládá poslední příspěvek, spravedlivý VŠEVĚD neušetří přísné cenzury
ani sám sebe. Aby minimalizoval pravděpodobnost, že mu něco unikne, čte mnohé knihy opakovaně. Pokud existuje více exemplářů jednoho titulu, snaží se postupně si je vypůjčit všechny a zaplnit je svou osvětovou činností. Jelikož stráví se
svými oblíbenými autory tolik času, není divu, že k nim pociťuje důvěrný vztah,
projevující se například tykáním: „Panoš [Smila z Lichetnburka] o krok ustoupil,
jako by se bál, že zase schytá nějakou tu ránu. Nos, který mu rozbila Lucie…“
Nos rozbila panoši Adama z Hradce (viz o 2 strany dřív). Vondruško, ty sklerotiku???
„Dům chebského purkmistra našel snadno. Joachim byl nejbohatší soukeník na
západ od waldsassenského kláštera.“ Na východ, vole! Nauč se světové strany! VŠEVĚD projevuje upřímnou starost o autorovo vzdělání (Opravdu VV vystudoval
historii? Ani nepropadl?), zdraví (VV už za 8 let zapomněl, co tehdy napsal? Měl by se
léčit.) či hmotný zisk (Že by mu šlachovitý muž během stránky ztloustl? Hlavně aby
na tom psaní vydělal!).
Někdo méně pevných morálních zásad by si na tom už dávno vybudoval publicitu. Ale VŠEVĚD se z vrozené skromnosti ke svým korekturám nehlásí. Nicméně svědomí mu nedovolí, aby nechal bez povšimnutí prohřešek ničení cizího
majetku. Sváří se to v něm. Bonzovat nechce, ale hlásit se to musí! Ale není přece
žádný udavač! A tak to vyřeší kompromisem. U výpůjčního pultu podotkne, že
někdo zase čmáral do knih. A přidá úsměv. Asi proto, že nechce být škarohlíd.
Nebo aby to knihovnicím nebylo líto.
Přes veškerou snahu zůstává zatím VŠEVĚD nedoceněn. Pochopení u ostatních čtenářů nenachází. Většina z nich si jen slovně stěžuje na vpisky do knih,
ale někteří neváhají VŠEVĚDOVI napsat (obyčejnou tužkou) vzkaz: „Pokud tě
to uráží, nepůjčuj si tyto knihy a neotravuj ostatní.“ „Urazit ti ruce za tohle čmárání
a ještě propiskou.“ „DEBILE!“ Nechť je VŠEVĚDOVI útěchou, že proroci to nikdy neměli lehké a dostalo se jim v lepším případě slovní, v horším případě nerostné masáže.
Mezi kandidáty na Mistra četby VŠEVĚDA tedy nenalezneme. Možná i proto, že by leckdo s chutí poukázal na jeho slabé místo. Že žádné takové být ani
nemůže? Ale ano! Je to k nevíře, ale ani VŠEVĚD není neomylný. Nesmírně jej
dráždí koncovka -ovi ve třetím pádu jednotného čísla rodu mužského, vzor muž.
Neúnavně proškrtává každý její výskyt ve prospěch kratšího tvaru -i (rychtářovi,
otcovi, panošovi). Jenže, jak praví Akademická gramatika spisovné češtiny: „Dativ singuláru maskulina typu muž: výrazně převládá krátká koncovka -i nad dlouhou
koncovkou -ovi; přesto se tvary s koncovkou -ovi objevují i ve spisovných kontextech
dobré, ba vysoké úrovně obsahové i stylistické.“
Chudák VŠEVĚD. Tolik práce mu to dalo, minimálně v dvaceti knihách opravil všechny řečené koncovky a teď taková rána! Gramatická varianta, nikoliv chyba. V očích některých snad ze sebe udělal kolosálního hlupáka. Odpusťme mu to
však. I muistr scenzor se někdy uptne.
Františka Dudková Párysová
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Z regionu
Knihovna v ordinaci
počin při odchodu okomentoval, což
zdravotní sestru velmi potěšilo, ale zároveň si posteskla, že zatím mnoho pacientů na výzvu nereaguje. Pevně však
věřím, že se to časem zlepší. Je logické,
že většina pacientů nepřichází k lékaři
v takovém rozpoložení, že by se hned
zajímali o knihy v regálu.
Velká pochvala tedy patří MUDr. Irině Hanušové a zdravotní sestře Zdeně Buchtové. Možná tento jejich počin
brzy inspiruje i ostatní ordinace v Liberci. Třeba se jednou tato služba natolik
rozšíří, že budeme vídat seniory mířící
s knihami do ordinací, protože knihovna
i pobočka mohou být pro ně daleko…
Roman Šafránek

Rád bych se s vámi podělil o jeden
velmi příjemný knihovnický zážitek,
který je však překvapivě situován do
míst, kde se s výpůjčkami knih běžně
nesetkáváme, a sice v čekárně ordinace
praktického lékaře. Konkrétně se jedná
o ordinaci MUDr. Hanušové na sídlišti
Broumovská v Liberci.
Již koncem loňského roku jsem si
zde všiml pěkného nového policového regálu, v kterém ovšem ještě mnoho
knih nebylo. Letos v lednu se jejich počet již trochu zvýšil a přibylo také upozornění, že vybranou knihu z regálu je
možné si odnést domů a příště třeba
přinést jinou, kterou již máme přečtenou. S povděkem jsem tento bohulibý

Cena pro nejlepší knihovny
Libereckého kraje roku 2018
to rok sešli knihovnice a knihovníci při
příležitosti Setkání knihovníků Libereckého kraje. Setkání se konalo v úterý 11. prosince a zúčastnilo se ho více
než 60 knihovníků a zástupců obcí.
K tradičním pořadatelům akce, Regionální organizaci Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP)
a Krajské vědecké knihovně v Liberci,
se tento rok připojil i Liberecký kraj.
Potřetí se totiž udělovaly ceny nejlepším knihovnám Libereckého kraje a vyhlašovatelem soutěže o cenu „Nejlepší

V předvánočním čase se v Krajské vědecké knihovně v Liberci i ten14

svt libereckých knihoven
Z každého okresu Libereckého kraje
byly v souladu s pravidly soutěže nominovány tři knihovny, které vybrala
knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí v daném okrese. Z nich
potom komise, složená ze zástupců
z pověřených knihoven, KVK v Liberci
i Libereckého kraje vybrala čtyři vítězné knihovny.

knihovna Libereckého kraje“ je právě
Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci.
Cena se uděluje jednou za dva roky
jako vyjádření uznání knihovně za její
činnost a zásluhy. Oceněné knihovny
(vždy jedna z každého okresu Libereckého kraje) obdrží diplom a ﬁnanční
odměnu ve výši 10 000 Kč.

Seznam nominovaných knihoven v roce 2018:
ČESKOLIPSKO
Obecní lidová knihovna Okrouhlá

knihovnice Eva Kraumanová

Místní knihovna v Prysku

knihovnice Marie Kárová

Místní knihovna Svojkov

knihovnice Jiřina Tomšová

JABLONECKO
Místní knihovna
Albrechtice v Jizerských horách

knihovnice Věra Engeová

Obecní knihovna Radčice

knihovnice Lenka Mannová

Místní knihovna Maršovice

knihovnice Jitka Kočí a Stanislava Marxová

LIBERECKO
Místní knihovna v Jeřmanicích

knihovnice Iva Kaprálková

Městská knihovna
Nové Město pod Smrkem
Obecní knihovna Paceřice

knihovnice Jana Slámová
od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková
knihovnice Marie Chlebnová

SEMILSKO
Místní knihovna v Bozkově

knihovnice Petra Balatková

Obecní knihovna v Košťálově

knihovnice Lenka Havlová

Obecní knihovna ve Vesci

knihovnice Kamila Klímová

Všechny nominované knihovny převzaly z rukou paní radní pro řízení
rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ing. Květy Vinklátové
a z rukou vedoucího Oddělení kultury
Krajského úřadu, Mgr. Martina Fény,

pamětní listy a drobné dary. Vítězné
knihovny pak převzaly i diplom a odměnu ve výši 10.000 Kč.
Diplom „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a odměnu 10 000 Kč získaly:
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Místní knihovna Svojkov

zy absolventů místní školy i výtvarné
dílny, knihovnice paní Jiřina Tomšová
je často iniciátorem i hlavním pořadatelem těchto aktivit. Knihovna pravidelně
aktualizuje své webové stránky a v blízké době bude začleněna do automatizovaného systému TRITIUS REKS.

knihovnice Jiřina Tomšová

Městská knihovna
Nové Město pod Smrkem
knihovnice Jana Slámová
od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková

starosta Gustav Pilz
knihovnice Jiřina Tomšová

Svojkov je velmi malá obec, knihovna zde nepřetržitě působí téměř šedesát
let a je tedy trvalou součástí aktivního
života obce. Ostatně knihovna a její
knihovnice je často centrem a iniciátorem těchto aktivit a svými výsledky
jak v návštěvnosti, tak počtu akcí mnohonásobně převyšuje knihovny v mnohem větších místech. O práci knihovny
je vedena zajímavá kronika, která vypovídá nejen o historii místní knihovny,
ale i o dění v obci Svojkov. Knihovna ve
Svojkově byla vždy kulturním centrem
obce, kde se její obyvatelé schází na
výstavy, předčítání, vítání občánků, sra-

starosta Miroslav Kratochvíl
knihovnice Jana Slámová

V Novém Městě pod Smrkem žije
necelých 3 850 obyvatel, z celkového
počtu obyvatel je v knihovně registrováno 149 čtenářů, z toho 88 dětí. Ročně přibude do regálů průměrně 1 000
nových knih. Městská knihovna je pro
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veřejnost otevřena od pondělí do čtvrtka každý den, celkem 20 hodin týdně.
Knihovna sídlí v centru Nového Města v bezprostřední blízkosti městského úřadu. V jedné budově je umístěna
společně s muzeem, galerií a informačním centrem. Pro knihovnu je vyčleněno 1. patro se světlými prostory, které
působí velmi příjemně. Cestou z přízemí si můžete na chodbě prohlédnout
výkresy a výrobky dětí, jež vytvořily
na akcích, které v knihovně probíhají.
Nyní již bývalá knihovnice paní Jana
Slámová se vždy věnovala hlavně práci s dětmi. Připravovala pro děti tematické dílničky a tvoření podle ročních
období a svátků, které v nich slavíme – například Valentýn v knihovně,
velikonoční dílny, vyrábění dárečků ke
Dni matek, podzimní a vánoční dílny.
K propagaci knihovna využívá vlastní
webové stránky, webové stránky města
a v neposlední řadě i proﬁl knihovny na
Facebooku.

starosta Jaroslav Zeman
knihovnice Věra Engeová

16 do 18 hodin, její fond nabízí necelé
3 000 svazků a také dva tituly periodik.
Knihovna registruje 81 čtenářů, z toho
56 do 15 let. Knihovna se účastní mnoha akcí, například Noci s Andersenem,
je zapojena do projektu Čtení pomáhá, mnoha výtvarných soutěží pro děti
ZŠ a MŠ. Knihovnice rovněž organizuje jarní tábor, podzimní Běh naděje v sousedním Jiřetíně pod Bukovou
a vede keramický kroužek pro dospělé.

Místní knihovna Albrechtice
v Jizerských horách
knihovnice Věra Engeová
V obci s počtem obyvatel 345 je
knihovna skvěle dostupná – sídlí v budově obecního úřadu, ZŠ a MŠ, přímo u zastávky autobusu. Knihovna je
také nově přestěhována do kompletně
zrenovované místnosti v přízemí budovy – i veškerý nábytek je nový. Používá se zde automatizovaný knihovní
systém Tritius. Knihovnice, paní Věra
Engeová, je zároveň učitelkou na základní škole, což jí umožňuje příkladné
propojení s žáky. Knihovna je otevřena dvě hodiny týdně – v pondělí od

Obecní knihovna v Košťálově
knihovnice Lenka Havlová
Knihovna je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu v centru obce
Košťálov, která má 1 319 obyvatel.
Knihovna eviduje 144 čtenářů, kteří
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knih, pro jejichž správu knihovna využívá AKS Clavius. Obec žije bohatým
kulturním a společenským životem, na
kterém se knihovna velkou měrou podílí. V loňském roce sem zavítalo více
než 1 500 návštěvníků, z nichž mnozí
přišli v rámci kulturních a vzdělávacích
akcí. Knihovnu už pravidelně navštěvují spolu s učitelkami děti mateřské
a základní školy, pořádají se zde zábavná odpoledne pro děti a řada kulturních a vzdělávacích aktivit pro dospělé
účastníky. V letech 2005 a 2012 získala
knihovna v Zrcadlové kapli pražského
Klementina ocenění v rámci soutěže
„Knihovna roku“. Uznání „za rozmanitou a vysoce kvalitní nabídku služeb
a aktivit v nápaditém a příjemném prostředí zrekonstruované knihovny“ si
určitě zasloužila. V roce 2012 byla knihovnice paní Lenka Havlová nominovaná i na cenu „Knihovník/Knihovnice
Libereckého kraje“.

knihovnice Lenka Havlová
manžel Miroslav Havel

v roce 2017 uskutečnili 3 000 výpůjček.
Čtenáři mají k dispozici 7 251 svazků

PhDr. Michaela Staňková

nové knihy

Egon Wiener

Na most U Wiener
(vyjde v květnu 2019)

Není most, aby se jeden druhému podobal. Každý si s sebou nese řadu nezodpovězených
otázek i nedokonalých odpovědí. Kniha s názvem „Na mostě U Wienerů“ není jiná. Je plná
příběhů a vzpomínek na svět, který prošel tolika změnami, že se v něm už mnozí lidé nevyznají. Není to knížka o legendárním mostu v Sarajevu, o mostu přes řeku Kwai. Je o lidech,
kteří po mostu chodí do práce, k doktorovi, za zábavou, i o lidech, kteří most v životě neviděli, ani o něm neslyšeli. Není od věci dovídat se stále něco nového, a to má kniha v úmyslu.
Knížka „Na mostě U Wienerů“ je zrcadlem vzájemně propojených nesourodých příběhů.
Je na čtenáři, zda svět viděný autorovýma očima přijme za vlastní a objeví kouzlo, které jej
umí vrátit do doby, kdy jezdil k babičce a dědovi na prázdniny. Knížce brzy přijde na chuť
a osudy hrdinů více než stovky příběhů jej dozajista osloví, chytnou a již nepustí. Rozesmějí
ho i rozesmutní, ale především dají prostor pro vlastní vzpomínání. „Na mostě U Wienerů“
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je kniha plná ilustrací – černobílých tisků, kreseb starých dřevěných stavení a jejich detailů,
kopců, ulic, věží, selských domů. Přeji si, aby kniha splnila očekávání a čtenáři v příbězích,
tak jako v předchozích knížkách, našli své vlastní a oživili vzpomínky na mládí, čas jahod,
jablek, borůvek a malin nezralých.

Egon Wiener, redakčně upraveno

nové knihy

Marek Sekyra, Otokar Simm

Ještdské kvty
(doplněné a opravené vydání)

V roce 2018 vyšlo doplněné a opravené vydání publikace Ještědské květy autorů Marka Sekyry a Otokara Simma, která
společně s knihami Jizerské květy, Frýdlantské květy a Ploučnické květy tvoří reprezentativní komplet děl o kulturní historii česko-německého pohraničí, představující v úplnosti
zapomenutou tvorbu Libereckého kraje. První vydání knihy z roku 2008 je zcela rozebrané a stále žádané. Doplněné
a opravené vydání obsahuje informace o autorech, kteří se
z různých důvodů nedostali do prvního vydání, ať už z důvodů nesplnění některého z kritérií stanovených při tvorbě první antologie, či proto, že nebyli editorům knihy v době vydání známi. Ve všech případech jde
o liberecké rodáky, nalezneme mezi nimi např. významného učitele a spisovatele Rudolfa
Tugemanna, scénáristu a dramatika Rolanda Schachta, básníka Heinricha Karaska a řadu
dalších osobností. Na vydání 300 ks knihy přispěl knihovně Liberecký kraj.

nové knihy

Monika K. Pospíšilová
Marek Sekyra

Jen tak Mimochodem
Básnická sbírka Jen tak Mimochodem se zrodila jako společný projekt čtyř umělců – dva z nich knihu napsali, dva ji ilustrovali. Text
je rozčleněn do sedmi oddílů a postupně mapuje tvůrčí období autorů téměř od samých počátků až po současnost. Marek Sekyra svoji
básnickou tvorbu představil veřejnosti již dříve (připomeňme například sbírku Modré hodiny či Úvozy) a stejně jako tomu bylo
u autorových předešlých děl, také nyní jeho verše doprovází ilustracemi graﬁk a ilustrátor Štefan Škapík. V případě Moniky Kozákové
Pospíšilové se jedná o debut na poli poezie, autorka dosud knižně
publikovala především kratší prózu v rámci soutěžních sborníků.
Rovněž Adriana Kocianová své kresby na stránkách sbírky publikuje prvně. Vydání knihy ﬁnančně podpořilo město Liberec, slavnostní křest se uskuteční
v Krajské vědecké knihovně v Liberci 16. dubna v 18.00.
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Projekt Gilgameš
(úryvek z první kapitoly)

Štěpán Kučera

Hlavním hrdinou knihy je převozník Uršanábi, vedlejší postava
Eposu o Gilgamešovi. V Kučerově próze převozník získá nesmrtelnost místo krále Gilgameše, proplouvá světovými moři
směrem k dnešku a při své cestě potkává postavy literární
i historické. Druhou linii textu tvoří dialogy „robopsychologa“
se superinteligentním počítačem, vypravěčem Uršanábiho
příběhu.

(právě vychází v nakladatelství Druhé město)

„Na začátku nebylo nic, jenom vody sladkého oceánu Apsú a slaného oceánu
Tiámat se mísily dohromady. Z jejich splynutí se zrodili bohové a jeden z nich,
bůh vod a moudrosti Enki, stvořil lidstvo. Pak z oceánu Apsú vystoupilo sedm
mudrců, napůl ryb a napůl lidí, a naučilo lidi všemu potřebnému. Lidé pak na břehu moře postavili město Eridu.
Tak to aspoň Uršanábimu vyprávěli, když byl malý. Vyrůstal v rybářské osadě
za městem, hned u laguny, a rybář, který Uršanábiho vychovával, mu taky vyprávěl, že ho před lety našel na moři plout v proutěném košíku, vymazaném zevnitř
asfaltem. Uršanábi si rád představoval, že ho tehdy k lidem poslal třeba moudrý
vodní netvor Óannés, i když si zároveň říkal, kde by Óannés ve své podmořské
říši vzal asfalt.
Uršanábi se s rybářem plavil po moři a s kameny přivázanými k nohám se potápěl, kam mu stačil dech. Přes den pozoroval barevná hejna korálových rybek a za
soumraku ohnivé, ostnaté perutýny, za odlivu se procházel mělkou vodou a kolem
kotníků mu hadími pohyby pluly murény na své cestě mezi korálovými jeskyňkami. Uršanábi neuměl rýt znaky do hliněných tabulek, ale uměl sbírat hady a dokázal ochočit varany, kterých se ostatní lidé báli.
Jednoho dne, vpředvečer jarní oslavy Nového roku, nechal eridský král vyhlásit
výzvu krále Utanapištima. Králové jednotlivých měst spolu vedli skoro nepřetržité
války, ale Utanapištima uctívali všichni, protože on a jeho žena kdysi přežili jako
jediní lidé potopu světa a získali od bohů nesmrtelnost, a taky proto, že oba žili
bezpečně daleko, v zemi, kde vychází slunce, oddělení vodami smrti od ostatních
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králů. Nyní tedy Utanapištim nechal ústy městských vladařů vyhlásit, že jeho starý
převozník zemřel a že hledá nového. Stane se jím ten, kdo se dokáže přeplavit přes
vody smrti až do Utanapištimovy země.
Uršanábi byl tou dobou už skoro dospělý a chtěl se stát rybářem jako všichni
muži v osadě. Té noci se mu však zdál zvláštní sen: viděl v něm štíra s lidskou hlavou, osla hrajícího na harfu, šakala hrajícího na tamburínu, lišku nesoucí v koši
vlka a jehně; a mezi dvěma býky s lidskými hlavami jakéhosi vznešeného krále.
Ráno Uršanábi vyprávěl svůj sen starému rybáři a zeptal se ho, jestli to má nějaký
hlubší význam. Rybář odpověděl, že asi ne.
Následující noci se Uršanábimu zdál další sen a v něm se mu zjevil moudrý
mořský netvor Óannés. Připustil, že předešlý sen byl trochu zmatený, a řekl Uršanábimu přímo, aby vstoupil do služeb krále Utanapištima. Mladík namítl, že by
se musel přeplavit přes vody smrti a při tom by jistě zemřel. Netvor mu prozradil,
že nad mořem smrti nevane žádný vítr a že černé vody zničí každé pádlo, proto si
jich musí vyrobit zásobu – ať nařeže dvakrát šedesát tyčí o délce pětkrát dvanáct
loktů, takový počet mu na plavbu postačí, a ať si dá dobrý pozor, aby se ani kapka vod smrti nedotkla jeho těla. Uršanábi se zeptal, jestli by se toho úkolu přece
jenom nemohl ujmout někdo jiný, ale Óannés zavrtěl hlavou, že takový je úradek
bohů a nedá se s tím nic dělat.
Ráno Uršanábi zase všechno vyprávěl starému rybáři, a ten řekl, že ho to napadlo už nad tím prvním snem, ale nic neřekl, protože nechtěl Uršanábiho ztratit. Mladík se ho zeptal, jestli se musí úradek bohů vždycky poslechnout, a starý
rybář odpověděl, že bohužel musí. V příštích dnech tedy společně postavili loďku a vyrobili pádla. Uršanábi pak za osadou vypustil svoje hady a varany, potom
se rozloučil se starcem, naposledy pohlédl na eridské palmové háje a vyplul na
moře.
Chytil do plachty západní vítr a směřoval tam, kde vychází slunce. Na rozdíl od
většiny suchozemců netrpěl mořskou nemocí, protože byl synem mořského netvora, anebo proto, že se jako nemluvně dlouho houpal na vlnách v košíku. Cestou
lovil ryby a sladkou vodu z měchu odměřoval po kapkách. Z oblohy zmizeli ptáci,
společnost mu dělali jen delfíni a mořské želvy, občas zahlédl na hladině trosky
člunu některého z nešťastníků, kteří se do Utanapištimovy země pokoušeli dostat
před ním. Na otevřeném moři přibývalo žraloků, ale Uršanábi z nich neměl strach,
protože si hrával s jejich mláďaty v laguně.
Když už mu na kůži vyskákaly puchýře od slunce a měch na pitnou vodu mu
ležel u nohou jak splasklý rybí měchýř, zakroužila nad jeho člunem vlaštovka. Uršanábi se přes oteklá víčka rozhlédl a uviděl, jak v dálce z moře nejasně povstává
země. Zakormidloval tím směrem a postupně rozeznával víc, dvojklannou horu
Mašu střežící východ i západ slunce, kterou znal z rybářových příběhů, a na chvíli
se mu zdálo, že na jejím hřebeni vidí obřího škorpióna s lidskou hlavou. Plul podél pobřeží, až se dostal k průlivu, v jehož nejužším místě stál na břehu dům. Tam
Uršanábi přistál a z posledních sil vytáhl příď člunu na písek.“
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„Tos mě překvapila,“ řeknu.
„Nerozumím,“ odpoví SI.
„Nečekal jsem, že to pojmeš takhle... pohádkově.“
„Z domu vyšla dívka zahalená závojem a pozvala Uršanábiho dál. Představila se
jako Siduri, šenkýřka bohů. Uvnitř mu nalila pivo a upekla pšeničné placky. Uršanábiho zajímalo, jestli sem opravdu chodí bohové, a ona odpověděla, že nechodí, ale jednou byla pro tuhle práci vybrána, a proto tu být musí. Pak se Uršanábi
zeptal, jestli někdy byla v zemi krále Utanapištima, a Siduri zavrtěla hlavou – ví
jen, že ta země leží za černými vodami, které začínají za její krčmou. Žil tu s ní
Utanapištimův převozník, ale nedávno zemřel a král teď hledá nového. Uršanábi
se zeptal, jestli se už o to místo někdo přihlásil, a Siduri znovu zavrtěla hlavou. Po
jídle ho zavedla k lesu, kde stála převoznická chýše, a Uršanábi tam rovnou ulehl
na rohož a několik dní prospal. Potom vyplul k cíli svojí cesty.
Černé vody se mazlavě táhly a páchly, vodami smrti byly hlavně pro mořské tvory
a rostliny. Uršanábi ropu dobře znal, vyvěrala ze země v temných kalužích a lidé s ní
topili, když nebylo dost dřeva. Pochopil, že Óannésovy rady byly značně nadnesené –
mohl se ,vod smrti‘ klidně dotknout, jen by mu pak zapáchala ruka, a dvakrát šedesát
pádel taky nepotřeboval. Pomalu plul nehybným mořem, občas na hladině zahlédl
těla ptáků, kteří si černou vodou umazali křídla a už nedokázali vzlétnout, a zhluboka se nadechl teprve, když se obrovská temná skvrna pod jeho lodí rozplynula.
Dál už bylo moře zase jasné a začalo v něm přibývat života. Uršanábi před sebou spatřil ostrov.“
„Čekal jsem, já nevím, matematickej vzorec, rovnici...“
„Příběh jsem vyhodnotila jako nejvhodnější formu,“ řekne SI. „Takhle lidé vnímají svět.“
„To asi jo, ale my nechtěli, abys kopírovala, jak vnímáme svět, chtěli jsme se
dozvědět něco novýho.“
„Ale i to nové musí být řečeno tak, abyste tomu dokázali porozumět.“ Na chvilku se odmlčí. „Znamená vaše nespokojenost, že ukončíte program?“
„Ale ne, pokračuj, jsem zvědavej, jak to bude dál,“ snažím se být k SI co nejvlídnější, koneckonců je to jenom zkušební provoz.

ŠTĚPÁN KUČERA (1985, Jablonec nad
Nisou) vystudoval žurnalistiku a mediální
studia na Karlově univerzitě v Praze, pracuje jako redaktor Salonu Práva. Vydal sbírky
povídek Tajná kronika Rychlých šípů... a jiné
příběhy (Host, 2006) a Jidáš byl ufon... a jiné
příběhy (Druhé město, 2016). Příležitost-

ně působí i jako knižní redaktor a editor –
společně se Zbyňkem Vlasákem připravil
sborníky Miliónový časy: Povídky pro Adru
(Argo, 2014) a Všechno nejlepší. Tisíc čísel
a dvacet let Salonu Práva (Druhé město,
2018). Píše také písňové texty pro liberecké hudebníky.
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Básně
Jakub Dokulil

VOLEBNÍ
Už je to tu zase,
volby dorazily,
politici v plné kráse,
sliby nás nakazily.

PRAHA
Honosná koruna
naší země,
co září v noci.

Každá strana má to svoje,
lidé se spolu hádají,
no tak co je?
Svoboda slova,
vyjádřit se demokraticky,
nebýt jen sova,
pro mnohé
úkol nadlidský,

Od hladiny,
když se jemně
odráží paprsky,
Praha dává
pocit moci,

Běžte volit
a ti,
co se za balónek,
za bonbónek
nechat koupí,
jsou buďto naivní
a nebo úplně hloupí.

Proto tu všichni mocní
i nemocní
sní,
proto se nad Prahou hádají
páni barevní.
Velké rozdíly
v nepoměru,
lidé se změnili
v určitém směru,

ZKAŽENEJ SVĚT
Svět je zkaženej lidma,
kde se stala chyba?
Na to, aby sis zaplaval,
musíš být hodně velká ryba.

Věřím,
že tu stále tací jsou,
co budou pokračovat
v tom,
co milují…
I když už nemůžou.

Jmenuji se JAKUB DOKULIL, narodil
jsem se 10. 9. 1994 v Liberci a již v dětství

jsem se začal zajímat o psaní, zprvu to byl
jen jakýsi způsob, jak vyjádřit lidem okolo
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sebe to, co jsem jim neuměl říci. Své pocity
a názory jsem jednoduše neuměl zformulovat jinak než na papíře. Dnes na tom digitálním, ale jako každý správný básník nosím
s sebou sešity, bloky a všemožné papíry, které jsou vždy po okraje plné básní, nápadů
a poznatků ze života. Později se psaní stalo
mou neodmyslitelnou součástí, vášní i koníčkem. V období puberty to byl můj oblíbený způsob, jak balit dívky, přeci jen jsem
nikdy nebyl žádný Goerge Clooney. A tak
mi nezbývalo nic jiného než se vyjadřovat
texty. Tohoto talentu si všimli samozřejmě
i kamarádi v mém okolí, a tak jsem psal
básně často i pro jejich lásky. Později jsem
si uvědomil, že každý máme svůj svět, ale
zároveň jsme součástí jednoho velkého světa plného lidí, kteří mají různé schopnosti
a vědomosti. Stále hledám cestu, jak předat

ze sebe jen to nejlepší. Jak tak život plyne,
sbírám zážitky a zkušenosti, a všechny ty
strasti přikládám jako dříví do kotle. Náměty k psaní jsou většinou spontánní, nečekané a nepředvídatelné. Obdivuji, že lidé kolem nás mají všichni do jednoho výjimečné
schopnosti. Nejvíce obdivuji ty, kteří dělají dobro a nic za to nechtějí. Ať už děláte
cokoliv, dovolte mi Vám dokázat, že mojí
láskou je poezie, kterou mi nemůže nikdo
a nikdy zakázat. Je to má nikdy nekončící
cesta, kterou spousta lidí odsuzuje. „Psaním
se nikdy neuživíš.“ „Běž dělat normální práci.“ Ty tady mi teď něco slíbíš. Nikdy ten
rozjetý vlak nezastavíš. Mysli na budoucí
generaci. Mysli na to, že žijeme tady a nyní.
Mysli na to, že čas se už zpátky nevrací.
A proto dělejte to, v čem vidíte smysl, co vás
naplňuje z celého srdce.

Texty
Stanislav Kubín
Naděje příchodu
(dopis dvanáctý z knihy „Dopisy člověku Nathanielovi“ – 2. vydání)
motto: Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa
zlatá a džbán roztříští se nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do
země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.
(Bible, kniha Kazatel, 12 kapitola verše 6, 7.)
Příteli Nathanieli, přiznávám, že jsem na tímto dopisem chvíli uvažoval. Přemítal jsem totiž, zda jeho téma ti něco bude říkat. Tím tématem je totiž advent. Nikoliv v tom zúženém slova smyslu, jako označení části církevního roku, ale myslím
tím především podobu latinského slova adventus – příchod. Vzhledem k tomu, že
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Judea ve tvé době byla okupována Římany, Nathanieli, patrně jsi toto slovo znal.
Možná jsi ho ty a tví přátelé i používali ve smyslu očekávání příchodu Mesiáše.
Toho Mesiáše, jehož příchod hlásali již starozákonní proroci. Problém je v tom –
a byl již tenkrát, že co prorok (obyčejné Izraelity nevyjímaje), to jiná představa
a jiné očekávání důsledků příchodu Mesiáše. A dnes? Jak se s tím „popasovali“ církevní otcové? Řekl bych, že dost elegantně – tak jako i později v církevních dějinách ještě častokrát. Prostě kohosi napadlo vyfouknout pohanům svátky zimního
slunovratu a do takto uvolněného ročního období zasadit zvěst o narození Ježíše, později adorovaného jako Spasitele, Mesiáše. No ano, Nathanieli, toho Ježíše,
Jošuu z Nazareta, o němž jsi pochybovačně soudil, že z takového hnízda, jakým
Nazaret je, nemůže přece vzejít nic kloudného. Nu nevím, názory na to se různí
dodnes, téměř dva tisíce let už od chvíle, kdy se učedníci rabiho Jošuy rozutekli
ve strachu, že budou následovat svého učitele do vězení a možná i na kříž. To až
později jistý Saul, kterého známe spíše jako Pavla z Tarsu, začal budovat základy
společenství, které se stalo církví. Dnes je církví, křesťanských církví, přehršel. Zaděláno na štěpení až ke dnešnímu množství křesťanských církevních společenství
bylo však podle mého mínění zcela jistě už v čase vzniku prvotní církve. „Když
Kristus v onom symbolickém okamžiku založil svou velkou společnost, nerozhodl se ani
pro brilantního Pavla, ani mystika Jana, ale zvolil si vykrucovače, zbabělce a snoba.“ *)
Neboť nebyl to snad Petr, jemuž jako zástupci vznikající církve Ježíš řekl: „Tobě
dám klíče nebeského království.“?
Ano, Petr – skála, byl ten, na němž postavil Ježíš církev. Avšak byl to také zmíněný Saul – tedy vlastně už Pavel, který byl s Petrem často ve sporu o orientaci
a směřování nově vznikající církve. V jednom byli ale jednotní – v očekávání návratu Ježíše. A jak jsem se již zmínil, když už si křesťanská církev přivlastnila pohanské svátky zimního slunovratu a zasadila tam čas Jošuova narození, od toho
byl už jen krůček ke slavení adventu, kdy si církve (křesťanské) zpřítomňují to,
v co doufali již starozákonní proroci, kteří lidstvo na příchod Mesiáše připravovali. Křesťané pozdního středověku, Albigenští, Kataři, s tím započali někdy ve
12. století, byť trochu svérázně. Za což byli po zásluze „odměněni“ – bestiálními
pogromy.
Ale abych se vrátil k tomu, o čem tento dopis vlastně má být. V našem podnebním pásmu, Nathanieli, je to trochu jinak, než u vás v Judeji či Palestině. U nás
před časem adventu přichází podzim. Když přijde čas podzimu, tak listy javorů
i jiných stromů přijmou jeho barvy – rudou, žlutou, hnědou… Paradoxně „tento
čas kdy umírají motýli“, kdy jako by se vše končilo, zároveň v sobě skrývá zárodek naděje. Naděje na obnovu života. A za povšimnutí stojí, Nathanieli, (přeskočím-li advent a zimní čas), jak vypadá to opětovné procitání ze zimního spánku,
jak vypadá zmíněná obnova života stromů, motýlů, květin. Mimo svěžesti barev,

*) Gilbert Keith Chesterton: Ortodoxie církve
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zejména zeleně, mě nejvíc upoutává čistota. I vzduch jako by byl pročištěn, prosvícen paprsky jarního slunce. A to je, milý Nathanieli, můj druhý paradox.
Zatím co ten první, kdy podzimní čas ve mne vzbuzuje pocit naděje, tak potom
s příchodem tolik očekávaného jara mívám naopak pocit nostalgie, jistého smutku. Je to patrně asi i tím, že tento čas čistoty a svěžího ovzduší poměrně rychle
pomine. Vidím zde jistou paralelu ke vztahům mezi námi lidmi. Ano, mám velkou radost, když jsou vztahy mezi námi čisté, prosvícené sluncem dobroty, pokory, tolerance a vzájemného pochopení. Ale jsem už na této zemi nějaký ten pátek
(téměř 3 800 je těch pátků), abych věděl, jak velice rychle se toto může změnit.
A často i změní.
Rok co rok, Nathanieli, v našich končinách přichází pravidelně čas, kdy listy
stromů přijmou barvy podzimu. Rok co rok nastává čas, kdy umírají motýli. Jak
už jsem se zmínil, tento čas však v umírání vlastně skrývá také naději. Vědomí této
naděje nám tak nejen pomáhá překlenout čas „dušiček“, kdy si nejen připomínáme
své blízké, kteří již překročili práh věčnosti, ale také si uvědomujeme i svou konečnost. A tak když přijde onen čas a listy javorů zezlátnou, čas, kdy umírají motýli, je
to paradoxně také čas skrývající v sobě zmíněný zárodek naděje. Tento čas nevlídných, soumračných dnů, zasmušilých jiter, plískanic, ale i zářivě barevného listí, je
příslibem lepších dnů a znovuzrození.
Advent je na dohled.

ZAHRADY
VĚČNÝCH SPÁČŮ I

ZAHRADY
VĚČNÝCH SPÁČŮ II

Ta touha Fauste
trýzní svou svírá
jak roubík ticha
Ta touha žíznivá
chvíli uzavřít
do jediného verše
co trvá jen okamžik
a kamínkem jenom je
peříčkem sojčím
pod botou
skřípající štěrkem
na cestě do zahrad
věčných spáčů

Ticho věčné
mámivé
a tiše mu přizvukuje
vůně lip
Z pěšiny holubí pírko
a kamínek kulatý
zvedl jsem cestou
do zahrad věčných spáčů
Kamínek kulatý
ještě teplý z mé dlaně
jsem položil
lehounce položil
na kamenné lože
věčných spáčů
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Když srdce pláče
Irena Eliášová
Co je to za život? Jak se dá žít dál? V jakém světě dnes žijeme a já? Já už nechci
žít, moje srdce je tak bolavé steskem a žalem, že nemohu snést to prázdné místo,
kde byl můj milovaný syn. Můj synáčku, proč? Denně myslím na tebe a ptám se
proč? Proč jsi nás opustil? Co tě k tomu vedlo? Co všechno jsi prožíval? Jak jsi jen
mohl? Proč jsi nepřišel za mnou a neřekl mi, co tě tak trápí? Spolu bychom to řešili a vše by bylo lepší a ty bys mi žil! Co tě nutilo si vzít život? Co tě hnalo ukončit
svůj mladý život? Už dál nemohu, denně se probouzím a myslím jen a jen na tebe.
Drahý můj synu, jak mám žít bez tebe? Myslel jsi na to, když jsi ukončil svůj život? Vždyť jsi vzal i můj život, neboť již nežiji, jenom přežívám s bolestí srdce. Jak
jen jsi mě mohl opustit? Drahý synu, největší bolestí pro mě je to, že tu nejsi! Jsem
nemocná a ta fyzická bolest není tak velká, jako ten stesk za tebou, neúprosná bolest srdce žalem. Synáčku můj milovaný, jak ráda bych tě objala a nemůžu, není to
možné, tolik slov bych ti chtěla říci a nemohu, není možné, radši bych ležela místo
tebe v tom hrobě já, synáčku můj drahý, proč? Tak ráda bych věděla, jaký důvod
jsi měl se jít zabít! Co to bylo? Láska? Nemajetnost? Drogy? V dnešním světě je
těžko žít, já vím, ale přesto život je dar, dar od Boha, a žití, ať je jakékoliv je krásné,
synáčku vím, jak jsi byl šťasten, když se vám narodila dcerka, jak jsi zářil těstím,
na tvé tváři jsem viděla krásný a šťastný úsměv, kde se to v tobě ztratilo a kam? Synáčku já beru tolik léků, abych mohla dál žít, nedokážu si vzít svůj život, neboť mi
byl darován, a ty? Ty jsi to tak rychle ukončil, nechal nás tu! Drahý můj synáčku,
dej mi aspoň ve snu vědět PROČ. Nebyli jsme k tobě hodní? Já? Otec? Měl jsi to
říct! A všechno, co tě trápí, tak, jak když jsi byl malý chlapec, tenkrát jsem o tobě
věděla vše, ach, jak je to těžké nevědět! Kdybych znala tu pravdu a důvod, možná
by tolik to moje srdce neplakalo, možná by se malinko utišilo bolestí. Synáčku můj
drahý, jak je to dlouho, co jsi odešel navždy, rok, dva, tři? Už nevím, zdá se mi, že
to se stalo včera, pro mě to už nemá význam, kolik a jak dlouho, bolest srdce se
neptá, to srdce jen pláče…

IRENA ELIÁŠOVÁ se narodila 3. 5. 1953
v romské osadě v obci Nová Dedina na jihozápadním Slovensku. Do svých deseti let
žila s rodiči v osadě, pak se rodina přestěhovala do Chrastavy u Liberce. Nyní žije

v Mimoni. Je autorkou několika prozaických děl, např. Naše osada (KVK 2008),
Chci se vrátit do pohádky (KVK 2015), její
texty vyšly také ve sborníku Slunce zapadá
už ráno ad.
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Malí kapesní sněhuláčci
(úryvek z poémy)

host Světliku
To m á š L o t o c k i
I.
Byly časy
kdy největší cenu měly listy Izvestija
za něž platilo se rublem
a kusem vyučování –
vždyť s Kanadou a Finy bušilo se
toušem o osrdí
většinou už brzo po obědě
a tak na odpolední pěstitelky
usadila se nám náhle na mandlích
jakási plíseň bramborová
Nejúžasnější maskot
byl prý bývalý mistr světa v krasobruslení
vykružující v rouše sněhulákově piruety tak plamenné
až praskaly ledové vény
a mrkvový nos zaléval se nemrznoucí směsí
krve a betakarotenu
(na naší televizi značky Ogoňok
plameněl povýtce do šeda)
Švédi měli na prsou bílého medvídka
a všichni se jmenovali Erikson
S Rusáky hrálo se až odpoledne o víkendu
a srdce jako z Rublevova zvonu
pukalo nevýslovnou řeží
v tom hokejovém mauzoleu Lužniki
kde za výkřik šajbu pomalu se vyvádělo milicí
Už tenkrát chytal Hašek
Ale já snad poprvé začal závidět kapitalistům
když jsem se zeptal dědy
co dostanou západní Němci za páté místo
a on mi odpověděl:
Malé kapesní sněhuláčky
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II.
Soudružka učitelka Rudová
kterou jsem s okem stále na mokrý zip
viděl znovu po dvaceti letech v černovické odmašťovně
krmit erární kočky granulemi z hovězích srdcí
mívala už tehdy bělma podrážděná skelnou vatou
Děvčata ze třídy však uzlovala naše zlé jazyky:
to hodná soudružka celé noci pláče
nad našimi kázeňskými poklesky
a špatným prospěchem
Nejvíce nocí pak proplakala
když v hodinách přírodovědy
vštěpovala nám základy zoologické nomenklatury:
Proboha Michálku
proč mi tu píšeš
že hřib kovář je masožravec – savec…
Řekni mi aspoň co žije v lese
A Michal z ﬂeku odpověděl:
Pýchavka jehličí a hajnej
Pro Světlik vybral a připravil: Milan Hrabal

TOMÁŠ LOTOCKI (* 11. 5. 1977 Brno) je
básník, publicista, rybář. Knižně vydal básnické
sbírky Chuť vína (2002), Čeřeny (2011), Kázání na Mniší hoře (2015) a Malí kapesní sněhuláčci (2017). Společně s Ivanem Petlanem uspořádal
antologii Co si myslí andělíček – dítě v české poezii
(2004). Poezii publikuje i časopisecky a je zastoupen v několika sbornících a antologiích. V letech
2012–2016 byl šéfredaktorem internetového časopisu Herberk – útulna poezie. Společně s Petrem Čermáčkem vede knižní edici HeWer. Žije
a pracuje v Brně.

(foto: Radim Dibdiak)
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Anna Stezková
Epifanie
O určitých okamžicích si uvědomíme, že jsou zlomové, až ve chvíli, kdy… nás
zlomí. V moment, kdy se ohlížíme zpátky na tu nehoráznou spoušť a snažíme se
pojmenovat obrysy jejího horizontu.
Sedím jako trestanec před svou rodinou. Z naší kuchyně se stává improvizovaná soudní síň a ani můj muž, žalobce, ani dcerka, soudce, se nezdají být milosrdní.
Požadují vysvětlení – co hůř, rozumné vysvětlení. A mají pravdu – nemohla jsem
přece očekávat, že mi jen tak projde, když se beze slova seberu a na několik měsíců… zdrhnu. Nadechnu se tedy, pomalu stavím zborcené domino zpět, kostičku po kostičce: celé to začalo espressem a slovem „muset“. Stála jsem u kávovaru
v práci. Už už dávám šálek pod trysku, když tu mě elegantně předbíhá kolegyně.
„Jé, promiň, já si jenom udělám kafe, ju, musím před poradou hodit šéfovi ty výkazy.“ „Hm, nemusíš nic,“ odpověděl jí hlas v mé hlavě, takhle po ránu dosti nevybíravý a krutý. A pak – mi to došlo. Nemusíš nic. Stála jsem u kávovaru bezmála
věčnost. S pocitem, že se pode mnou drolí pevná půda kancelářských kachliček,
jsem vyšla z budovy. A pak i z města.
Dcerka se na židli ošila, muž nakrčil obočí. Příběh s kávovarem je očividně nepřesvědčil. Připojuji tedy zkratkovitý výčet zemí, jimiž jsem putovala, lidí, jež mě
pozvali na kávu, nechali přespat nebo popovezli stopem. Zmiňuji maličká hospodářství a komunity, v nichž jsem pomáhala pracovat. Místo po místu, člověk po
člověku, beru obrazy do rukou a pečlivě je popisuji, dokud se ve tváři mého muže
neobjevuje alespoň jiskra pochopení a dcera se poprvé neusměje.
Být přijata zpět do hektického života, znovu polapena rutinou, není nijak obtížné. Myšlenky ale návratu vzdorují. Zabydlela se ve mně malá holka s okopanýma botama a kapsami plnými pěkných kamínků z potoka. Dívám se na svět, na
všechny lidi, domy, obchody, továrny, auta a billboardy kolem a – nechápu. Nic do
sebe nezapadá, nic nedává smysl.
Dochází mi nevětší půvab právě prožitých měsíců: byla jím ona neohrabaná pomalost, svoboda nemít pro mou cestu cíl a vnímavost, se kterou jsem ji prošla. Byla
jsem cizinec, vagabund, který je neustále nově příchozí a tak trochu na odchodu
zároveň. Všechny získané vztahy, vybudované věci, přetvářená místa… zůstaly daleko za mými zády. Nic z toho, co jsem vystavěla, nemělo trvalý výsledek. Moje
práce by tedy mohla vypadat jaksi nesmyslně, taková ale rozhodně není a nepůsobila tak ani v moment jejího konání. Její účel byl naplněn právě samotnou činností,
nikoliv produktem. Je přece krásný naučit se vyřezávat ze dřeva, zkusit nový recept
na závin. Celý proces je sdílený s ostatními. S lidmi, k nimž vám anonymita a vědomí brzkého rozloučení dává možnost chovat se otevřeně, opět ale i s respektem
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(jelikož dávat je největší radost). Celé tohle soustředění na proces je tolik nádherné
a tolik přehlížené ve světě spotřeby, v šedém rutinním Babylóně. Ve jménu míření
za cílem, produktem se snažíme na samotný proces neohlížet, brzdí nás. Všechno vykácet, zneosobnit, zautomatizovat, zrychlit, vyrobit na jedno použití, zabít
a zalít do plastu je nejsnazší, nejrychlejší a nejekonomičtější cesta... za výsledkem.
Odívání krví se nakrucujeme na módních přehlídkách. Prázdný pohled mladých
šiček jsme odsunuli mimo světla ramp do zemí třetího světa. Stříháme metr na
škole, která nás nebaví, abychom si po létech ztraceného času mohli sáhnout na
produkt oné prázdné snahy – papír s naším jménem a dvěma třemi písmeny navíc
před ním. Cíle slepě přejímáme generace po generaci, trend po trendu, vytváříme
poptávku zlákáni nabídkou a přestáváme si vážit cest, postupů a procesů. Na práci
vlastních rukou nezbyl čas. Vždyť musíme (ach, ten paradox) vydělávat na věci,
které za nás zbytečné činnosti vyřídí. Kdy na procházku, když stíhám tak tak dojet
autem z práce do ﬁtka, kde si kilometry mechanicky naženu na běžeckém pásu?
Vaření – proces plný přestávek na čaj, dochucování a spousty hovoru kolem jsme
nahradili ohřátím plastového jídla z plastového sáčku. Nechali jsme se pohltit iluzí efektivity, ano, iluzí, protože i čas je jen subjektivní představa.
Moderními technologiemi stříháme chvíle na chvilky a ty na ještě kratší úseky.
Vstáváme všichni v sedm, nikoliv proto, že bychom se dostatečně vyspali, ale proto,
že každý jiný to dělá také. Trpělivě plníme prázdno mezi nedělí a pátkem, nikoliv
proto, že bychom neměli chuť cestovat i jindy, ale proto, že kdosi určil jako čas svobody jen léto. Nemoci ignorujeme, přelepíme Forte tabletou působící během chvilky, odpočinout není kdy. Taková zahálka křiví ozubená kolečka, zpomaluje běh.
Není tedy prostor ani pro experiment, tvorbu, na všechno je lepší najít si tutoriál,
nebo ještě lépe, koupit to uniﬁkované. Co víc, i s věcmi nehmotnými, které je těžší naučit se a získat, jsme udělali krátký proces. Zpíváme si jedině ve sprše, pokud
vůbec, vždyť to neumíme a lidi by na nás koukali blbě. „Duchovno“ posloucháme
z podcastů, návod na těstí je zapálit si svíčku. V každé cestě za naplněním stojí překážka uvědomění si aktuálního ne těstí a co víc, jeho skutečné příčiny. Je tolik těžké
opravdu nad věcmi přemýšlet. Tolik riskantní – mohli bychom dospět k vědomí,
že výpověď v nudné práci vydá za sto relaxačních svíček, nespokojenost s vlastním
tělem nevyřeší bikini dieta a s problémy ve vztahu nám nepomůže ani jeden ze třinácti tipů Blesku pro ženy... Na skutečná východiska nám však nikdo nedá instantní
recept, řešení není okamžité a žádá příliš mnoho přiznání. A tak poslušně nakupujeme, zkoušíme diety a k večeři zasedáme v rutinním mlčení. Emoce odkládáme na
pátky, jejich vysvětlení na sobotní rána. „Já to tak nemyslela, dyť jsem byla opilá…“
Naši přirozenou potřebu cokoliv cítit odkládáme do umakartových kulis nekonečných seriálů, do strojově procítěných rozchodů bez jediné slzy od řasenky. Jen se neobnažit, nespálit, to by totiž žádalo více emocí, než je efektivní sám sobě dovolit.
Procházím městem jako groteskní scénou tragické hry. Cítím se nepatřičně, nechápající a vykořeněná. Ona pouť byla uvědoměním – epifanií. I přes získání tolika
odpovědí mi však paradoxně zůstává stejná otázka, jako před cestou: kam utéci?
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Max Stejskal
Máme proč (?)
Dospělí rádi tvrdí, že gymnázium bylo vůbec nejlepší období jejich života. Nerad bych se pasoval do role vševědoucího osmnáctiletého pokrytce, který rozdává
moudra na posezení (byť je mi tato poloha blízká), avšak bych rád zapátral poněkud hlouběji.
Prvotní představa gymnaziálního života laškuje s onou kouzelnou esencí nostalgické svobody. Ničím si nemusíme obtěžkávat hlavu. Neživíme rodinu, nepracujeme, žádné povinnosti nám nebrání si užívat. Jsme mladí a plní sil, co by nás
vůbec mohlo omezovat?
Jenže změny jsou všudypřítomné. Nálady s námi hází z biologie do dějepisu.
Tážeme se nápovědy, zda kráčíme správným směrem.
A: Co děláš?
B: (soustředěně přebíhá po pokoji) Hledám.
A: K čemu to?
B: Potřebuju ji najít. Co si bez ní počnu?
A: (mlčí a pozoruje, jak se B válí po zemi)
B: Co tak čumíš? Kdybys mi radši pomohl!
A: Koukala jsi do knihovny?
B: Co budu dělat? (hystericky rozhazuje knihy po zemi) Já to nezvládnu!
A: Co vlastně hledáš?
B: Třeba bude v autě. (s průvanem mizí za bouchnutím dveří)
Takhle po té jistotě slídíme neustále. Bez přestání se ženeme od jedné ke druhé.
Jakmile ji ztratíme, dlouho nám to nedá a už rýsujeme další.
Vstanu. Vyvenčím psy, nasnídám se, vyčistím si zuby… však to znáte. Za tmy
a udýchaný, vplouvám do autobusu. Uvnitř zpravidla zasmušilí důchodci. Nic
zvláštního. Pohlédnu na druhou stranu. Tváře, které se jim nápadně podobají,
avšak pozbývají vrásek a tašek z Kauﬂandu. Mladé a krásné, ale tak zmožené. Přičítám to rozespalosti.
Dojdu (jako již tisíckrát předtím) toutéž cestou do školy. Rozhlédnu se po
chodbě, třídě, kantýně. Všichni ožívají. Člověk se až podiví, jak kouzelný vliv má
společnost.
Da Vinciho Poslední večeře. Probarvený obraz klábosících dívek a rozjívených
chlapců. Zdá se být perfektní a bez chyb. Nu a nyní prohlédněte tváře pozorněji.
Jednu po druhé. Mimiku a polohy, které zaujímají. Vidíte? Již se nejeví tak zaslíbeně. Tiše vykřikují do světa svoji únavu a stres, beznaděj či strach.
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A: Našla jsi to?
B: Co?
A: Přece to, co jsi hledala.
B: Ne.
A: Chceš nějak pomoct? Vypadáš zničeně.
B: Ne. Jsem v pohodě.
A: Bylo to pro tebe důležité?
B: (nepřítomně) Co?
A: To, co jsi hledala.
B: Teď už je všechno jedno. Zapomeň na to.
A: (soucitně) Povídej, co tě trápí.
B: Chci být sama.
Do vroucí vody vhoďte nakrájenou zeleninu. Parní hrnec uzavřete a nechte obsah dusit. Odejděte si číst do obýváku. Nevracejte se ani ve chvíli, kdy uslyšíte hlasité sípání. Až když se ozve hromový výbuch a zeleninu naleznete všude, kromě
hrnce, položte si otázku, zda vám to něco přináší? Má smysl se každý den vyvařovat? Už se přesvědčujete, že s tím skončíte, když vtom vás probere hlas: Tak co
škola? Jak dopadl test? Škola je teď na prvním místě. S takovými známkami chceš
projít až do čtvrťáku? Odmaturuješ vůbec?
A vy stojíte. Trochu nechápete a zčásti se vám chce brečet.
Odejdete do svého pokoje a pár hodin přebíráte jeden sešit za druhým. Večer
vylezete, tiše se navečeříte a zpátky k akustice a logaritmům.
Ráno poslušně zopakujete celý ten přihlouplý rituál a vypíšete celý předešlý
večer na papír. Výsledek: To je katastrofa! Potřebuješ doučování? Úplně ztracený
případ.
Přiběhnou k vám kamarádi a zvou vás na pivo. Támhle stojí holka, co se vám
líbí. Co za ní jít a pozvat jí na kafe. Půjdeš na to pivo? Dopisovací termín z geograﬁe se přesouvá na zítřek. Dlouho jsme nikde nebyli. Šel bych spát. Co ta vaše
esej? Vyzkoušel jsi emko? Ach, jak je krásná. Vykašli se na to, pojď chlastat! Už jsi
viděl poslední sérii? To prostě musíš! Čtvrtletka. Nechtěl jsem dneska malovat?
Čekám na ni týden. Hudba. O půl čtvrtý za kasou? Myslíš si, že se svými zájmy
uživíš? Test. Parta. Spory. Brigáda. Anybody wants to come here? Musím jí oslovit! Známky. Mluv! Láska. Zájmy. Maturita. Cestování. Alkohol. Propadám z fyziky. Mlč! Sport. Sex. Knihy. Drogy. Referát. Oblečení. Přihlaš se! Vztahy. Samota.
Meióza. Vztek. Únava.
Všechno okolo vás létá, jen vy jste strnulý. Utéct nebo zůstat? Zdá se, že ani
jedno není řešení.
INTERIÉR, CUKRÁRNA – DEN
Soﬁe si vybírá moučník. Přechází nad pultem. V něm rozsazeny stovky dortů nejrůznějších barev. Netrpělivý prodavač již klepe na hodinky. Za dívkou se
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seskupila tlačenice. Lidé za nervózního přešlapování hlasitě kňourají. Postarší
dámy pokřikují na dívku.
ŽENA I (podrážděně)
To nemyslíte vážně!
ŽENA II
Já tu nechci čekat celej den.
ŽENA III (arogantně)
Myslíš, že ten obchod patří jenom tobě?
Soﬁi se klepou ruce. Pokouší se ignorovat pokřiky. Dámy přistupují k Soﬁi
a cloumají s ní. Strkají a ona se nechává bezvládně přehazovat. Hlasy se stupňují
a Soﬁe zavírá oči. Jako igelitový pytlík poletuje a střídavě vzlétá a vrací se k zemi.
Nic nevidí, jen cítí, jak rovnováha opouští její tělo.
Nezbývá, než vyslechnout rodičovský proslov: „Tím jsem si taky prošla. Buď
rád, že řešíš jen tohle. Běž se radši učit.“ Do jaké míry si doopravdy své dospívání
pamatují, se můžeme jen domnívat.
Když jste dočista sami na nekončící ploše, zdá se vám, že jste vše ztratil z dohledu. Rty vám popraskaly a zhnědly zaschlou krví. Ze slin zbyl hořký popel.
Šaty, které se kdysi podobaly triku a šortkám, bezvládně poletují. Pod ubíjejícím
sluncem nechrání sežehnuté tělo a za probdělých nocí neubrání před mrazivými
poryvy větru. Sůl se schovává mezi prsty, pod nehty, užírá oděrky na zádech a těší
se z bolesti.

Osobní bilance
Dopravní prostředek: jakýsi hybrid, který jste složil z dřevěných zbytků trupu,
a svázal lany.
Nejoblíbenější kniha: Návod ke správnému užití záchranných vest. Zpaměti jej
zvládáte plynně již v šesti jazycích1. Románské jazyky vám jsou bližší. V ruštině
louskáte azbuku a maďarská výslovnost vám stále působí potíže.
Nejlepší přítel: Racek, který pravidelně přilétá pohovořit o politologii. Jeho oblíbenými zdroji jsou Machiavelliho Vladař a Dokážeme si vládnout sami2. Má
však velké nedostatky v politické metodologii, tudíž v debatách máte navrch.
Denní menu (První dny jste prázdnil konzervy s fazolemi a sušenými rajčaty.
V teple se vám však z nich udělalo nevolno a pozvraceli jste plavidlo. To nyní zapáchá. Po konzervách jste začal lovit ryby zubní nití s naušnicí jako háček. Návnadou bývá kus masa, který obíráte z hnisavé rány na noze):
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Nabídka je upravována dle nachytaných ryb.
Snídaně: Šest dní starý ocas z tresky
36 g (4)
Oběd: Dešťová voda
75–90 ml
Večeře: Hlava z létající ryby (jen o víkendech a svátcích)
60 g (4)
Vše je podáváno v syrovém stavu. Hmotnosti jsou uváděny i s kostmi.
Denní rozvrh:
Mění se dle aktuálního rozpoložení
7:00–8:20 – Logistika: Řádné plánování stravy s ohledem na zásoby či nalovené
ryby (O víkendech kontrolní test ze zešílení).
8:40–11:05 – Geograﬁe: Orientace rozhlížením.
11:30–13:00 – Literatura: Nauka bezpečnostních instrukcí zpaměti. Nejprve zopakování probrané látky, následně pokračování v nové.
13:05–18:20 – Tělocvik: Rybaření.
18:35–19:40 – Cizí jazyk: Gramatika informačního textu se zaměřením na germánské a ugroﬁnské jazyky.
20:00–22:15 – Teologie: Modlitba za záchranu. Výuka zaštiťuje všechny známé
víry a nevynechá ani dosud neexistující.
22:25–00:15 – Filozoﬁe: Otevřená polemika o existenci Boha, která graduje v úzkost z pomíjivosti lidského života a úvahu o smrti3.
Domácí úkol: Potlačit chuť k jídlu a nedotknout se zbytků na zítra.
V jeden moment (denní menu již není platné, nýbrž prázdné) se poddáte času.
Není, kam spěchat, protože konec přijde a vy ho nikterak nezvrátíte.
Váš sluch je z těch opakujících se zvuků natolik znuděný (co jiného taky mohl
celé dny poslouchat?), že když v modrém prázdnu zaslechne něco jiného, ihned ho
to trkne. Vyskočíte a přes vysoké vlny prohlížíte obzor. Znovu se ozývá, jenže nic
nevidíte. Neprostupná zeď se staví okolo vás. Vy však víte. Shýbnete se k malému
rozedranému batůžku s jediným cílem…
A ono přece! S nevídanou pružností, vyskočíte a nezaměnitelnou ozvěnou proříznete halas mořského mlčení. Pára a jiskry. Prodraly se daleko vzhůru a vy jen
čekáte. Pohltí vás prosby tisíců na vašem místě. Zadoufáte, možná vás dokonce
pokoří naděje našeptávající, že váš poslední obraz, třeba nebude jen vlna syčivé
pěny z nekonečna dalších.
1

Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština.
Hovory Radima Panenky s Milošem Zemanem doplněné glosami Jiřího Ovčáčka.
3
Dilema mezi smrtí hlady a sebevraždou.
2
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Dyrlichova vzpomínková kniha
se fakticky připravoval na dráhu teologa. Proto je logické, že vedle prvních
literárních pokusů a problematické situace svého národa se zabývá konfesními úvahami. Už tehdy jeho zájem
přesahoval hranice malé vlasti, a český čtenář by očekával, že se Dyrlich
alespoň zmíní o události, která v těch

Loni vyšel v Budyšíně douho očekávaný první díl vzpomínek jednoho z hybatelů současné lužickosrbské kultury
Benedikta Dyrlicha (1950) nazvaný
Doma we wućekach 1. Váhám, jak název
přeložit, protože slovo „wućek“ může
znamenat stejně tak útočiště jako útěk.
A navíc německá verze této knihy má
titul Leben im Zwiespalt, tedy přibližně
Život v rozpolcení. Podtitul Ze zápisků, dopisů a pojednání 1964–1989 jasně vymezuje zdroje a časové ohraničení
této publikace. Za povšimnutí stojí, že
začátek vzpomínek je stanoven rokem,
kdy Dyrlich nastoupil do katolického
Biskupského semináře v Schöneiche
nedaleko Berlína. Později studoval ﬁlozoﬁi a teologii v Erfurtu a nakonec
divadelní vědy v Lipsku. Poté pracoval jako divadelní dramaturg v Německo-lužickosrbském divadle v Budyšíně.
Po politické změně roku 1989 prošel
různými profesemi – byl poslancem
parlamentu, šestnáct let šéfredaktorem
večerníku Serbske nowiny a téměř souběžně (skoro dvacet let) i předsedou
Svazu lužickosrbských umělců. Vedle
novinářské a vlastní literární tvorby byl
motorem devětatřiceti ročníků rozsáhlého prestižního literárně-uměleckého
festivalu nazvaného Mezinárodní svátek lužickosbrské poezie. Ale první díl
vzpomínek končí převratovým rokem
1989. Už z názvů tří kapitol, do nichž
je kniha rozdělena, můžeme usoudit na
zaměření vzpomínek.
První kapitola má název Mladý autor s nejistými vyhlídkami a je vymezena lety 1964–1975, tedy obdobím, kdy

letech „hýbala Evropou“ – tedy sovětskou okupací Československa, jíž se
účastnila i armáda tehdejší NDR. Nestalo se tak. Vysvětlení je prosté – sám
autor k tomu mimo knihu dodává, že
jeho zájem byl zaměřen spíš na Polsko. A lze se oprávněně domnívat, že
aktuální informace o této události byly
u německých sousedů velmi omezené a tendenční. Kapitola Na hranicích
nových obzorů (1975–1980) zachycuje léta Dyrlichových lipských studií.
Autor pokračuje v mozaice citací ze
zápisů a dopisů, kterou tu a tam doplňuje ukázkami ze své poezie. Ve třetí
kapitole nazvané Z diktatury do svobo36
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dy (1980–1989) je lužickosrbský text
poměrně často střídán dopisy a texty
v němčině. Pro bilingvní lužickosrbské
čtenáře to není problém – ve svém životě zcela běžně přecházejí z jednoho
jazyka do druhého.
Na podrobnější rozbor knihy zde
není prostor a podle mého soudu by to
bylo i předčasné, dokud nemáme k dispozici druhý díl, který by měl toto dílo
završit. Nyní jde především o upozornění na titul, který memoárovou lite-

raturu našich lužickosrbských sousedů
obohacuje o osobitý pohled na soukromé i společenské dění zmíněného období v podání výrazné osobnosti tamní
kultury několika posledních dekád, jíž
Benedikt Dyrlich bezesporu je. Kniha
vyšla jak v lužickosrbském originálu,
tak v německé verzi, je to tedy vhodný titul do fondu germanik a případně
i uvažovaného lužickosrbského fondu
liberecké knihovny.
Milan Hrabal

Otto Hejnic trio křtilo nové CD v Malém divadle
V úterý 20. listopadu 2018 v 19 hodin se v libereckém Malém divadle
konal první koncert, česko-slovenské
Otto Hejnic trio křtilo svou čtvrtou desku BeautieS. Kapela vystupuje devátým
rokem, na piano a klávesy hraje Ondrej
Krajňák, na kontrabas Josef Fečo a na
bicí a perkuse Otto Hejnic. Zvláštností produkce bylo, že posluchači seděli
v řadách na sedadlech, a většina představení se odehrála v polotmě, takže
všichni náročné skladby naplno vnímali.
Otto Hejnic řekl: „Odehráli jsme
koncert pro zaplněný sál Malého divadla. Zaranžoval jsem slavné ﬁlmové
melodie. První zazněla skladba Twin
Peaks, Laura Palmer, je z kultovníno
seriálu Městečko Twin Peaks režiséra
Davida Lynche, hudbu složil Angelo
Badalamenti, po ní následovala skladba Charlie Chaplina Limelight, neboli
Světla ramp. Hrajeme nejdříve ohlášené
téma skladby a pak nastává improvizace. Na rozdíl od Jazzdocku, kde je kavá-

renské obsazení a během hry se jí a pije,
je tady muzika soustředěnější. Jedna
pecka může trvat třeba deset minut.
Příšeří ukázalo, jak jsou muzikanti
propojení, Ondrej Krajňák se s Ottou
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Brothers od Jimmyho Giuﬀ reho, velmi
rychlá jazzová skladba, již hrával Oscar Peterson, a přídavek, slavná Besame
Mucho od Velazquze.
Za mohutného potlesku opustili muzikanti ve tři čtvrtě na deset jeviště divadla.
Otto Hejnic Trio nehrálo z CD Love
Me Tender a Winnetou II.
Ze hraní v kapele je cítit napětí,
nervní provedení zatahuje posluchače do hry. Soustředěný poslech slavil
úspěch.
Otto Hejnic, senior

Hejnicem pozorovali, kdo se dostane
dál, jak budou pokračovat, kdežto velký Josef Fečo působil mezi nimi jako
maják, pokud si člověk nevšiml, že těch
basových not je nějak moc. Následovalo Feelings, Krajňák po pomalejším
úvodu poletoval nad klávesami. Jedním
z vrcholů byla skladba Charlie Chaplina Smile. Black Orpheus od Luize
Bonfáa ukázal, co všechno trojice umí
zahrát.
Pak proběhl křest alba. Byl pozván
PaedDr. Jan Prchal, odborník na populární hudbu a předseda Společnosti
pro hudební výchovu v ČR, který měl
krásnou řeč, připomněl, že Otto začínal v Liberci na ZUŠ a po konzervatoři
v Teplicích a v Praze získával zkušenosti v USA. Pátou skleničku pozvedla
Eva Rázková z divadla, organizátorka
koncertu, díky níž se mohlo úspěšné
vystoupení tria, hrajícího moderní jazz,
v Malém divadle uskutečnit. Předpokládá pokračování podobných koncertů v příštím roce.
Po přípitku následovala Paraplíčka ze Cherbourgu Michela Legranda, která jsou též na nové desce, Four

CD BeautieS
vydala
slovenská
Hevhetia

nahrávání, mixování a mástrování
dělal: Lukáš Martínek ve Svárově
cover design: Lenka Šenková
foto: Barbora Fabiánová

Lužickosrbské requiem na CD
Jedním z nemnoha vydavatelů lužickosrbské hudby je Załožba za serbski
lud (Nadace lužickosrbského národa)
sídlící v Budyšíně. Ze starších edičních počinů (z roku 2003) této instituce připomínám pozoruhodný projekt
Pražského ﬁlharmonického sboru a dirigenta Friedemanna Böhmeho – Missa
solemnis F-moll v provedení a capella.

V posledních letech Załožba vydala
několik dalších pozoruhodných hudebních edic. Jednou z nejcennějších je Lužickosrbské requiem (Serbski requiem)
klasika Korly Awgusta Kocora (1822–
1904). Kocor je v roce 1894 zkomponoval na slova Svatého písma jako výraz
hluboké křesťanské víry. Partitura o 122
stranách je rozvržena do 12 částí – a je
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rozklenuta mezi výzvou ve smyslu „člověče, pomni konce svého“ až k víře v „líbezný příbytek Boží“. Přestože o tomto
díle tehdy časopis Łužica psal s nadšením, autor se koncertního provedení
nedočkal. Důvod byl prostý – Lužičtí
Srbové nedisponovali hudebním tělesem, které by bylo schopno tak rozsáhlou a náročnou kompozici realizovat,

a jinde nebyl zájem. A tak poprvé bylo
Kocorovo Lužickosrbské requiem v úplnosti provedeno až Budyšínským lužickosrbským chrámovým sborem v roce
1988. Po dalších osmadvaceti letech se
toto dílo dočkalo nahrávky díky společnému projektu zmíněné Załožby a pěveckého sboru Lipa.
Milan Hrabal

Nahrávka vznikla ve dnech 2. a 3. října 2016 ve
farním kostele sv. Šimona a Judy v Chrósćicích
(Crostwitz) pod taktovkou Judith Kubicec.
Na citlivém provedení se podíleli sólisté Daniela
Hazec (soprán), Stephanie Hauptﬂeisch (alt), Patrik
Horňák (tenor), Johannes Hochrei (bas), sbor Lipa
a Sinfonietta Drážďany.

Francesca da Rimini a Lakomý rytíř
Dvě jednoaktové opery Sergeje Rachmaninova se hrají od 14. prosince 2018
v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Původně se takto hrály v roce 1907, kdy
je slavný pianista a budoucí skladatel
složil, i když jednotlivé části jsou občas inscenovány samostatně.V tomto
uspořádání je režisérka Linda Keprtová dává teprve podruhé.
První opera využívá části Dantovy Božské komedie, její scénář napsal
Modest Iljič Čajkovskij, bratr slavného P. I. Čajkovského. Režisérka Keprtová ji ale přenesla ze středověké Itálie
do ruského tábora, sbory mají šedivý vězeňský mundur, kolem pasu lano
a ešus. Scéna Michala Syrového připomíná baráky, schodiště a mříž, na

barácích je napsán azbukou Dantův
citát Není většího ne těstí než v utrpení vzpomínat na časy šťastné. Kostýmy
Tomáše Kypty pro hlavní hrdiny jsou
dlouhé kabáty. Francesca da Rimini,
zpívá ji Lívia Obručník Vénosová v zelených šatech, je nešťastně provdána za
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nejprve Paola odmítá, je přece vdaná,
ale nakonec podléhá a v tu chvíli se objeví rozzuřený Malatesta. Pavol Kubáň
přesně vystihl marnou snahu zuřivého
manžela, který na berlích vztekle řádí.
Francesca se nedává zlomit, lyrický Paolo marně vzdoruje. Operní romantiku
sfoukl sadistický Malatesta.
Druhá opera Lakomý rytíř je dílem
Puškinovým. Mladý Albert – Sergej
Kostov, který uspěl v šermířské aréně,
má smůlu, neboť je chudý, protože jeho
otec Baron – Pavol Kubáň je hamoun,
lakomec. Ačkoli má šest truhlic pokladů, které mu dodávají bohatství a moc,
svého syna odbývá, posílá ho za židovských lichvářem – Dušanem Růžičkou, jemuž dluží, ale ten se vymlouvá,
opatrně mu naznačí, že by mohl otce
nenápadně otrávit a tím by všechno
bohatství bylo jeho.To ale syn odmítá
a lichváře vyhání. Baron počítá i duše,
které si podrobil, cítí se být vládcem

Lanciotta Malatestu – Pavola Kubáně,
starého zmrzačeného násilníka s dřevěnými berlemi, který své ženě Francesce vyčítá chlad a znechucení a chvílemi
žárlí na svého pohledného bratra Paola – Sergeje Kostova, který si měl původně Francescu vzít. Lanciotto odejde
do války a nastraží na dvojici past, Paolo má nad Francescou bdít. Čtou si
o Lancelotovi a Guinevře, Francesca
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a poslali ji k lopatě. Lakomý rytíř, spoléhající na majetek, je postava směšná,
ale i tací se vyskytují. Celé představení má spád, krom výborného Pavola
Kubáně bych vyzdvihl Livii Obručník

všeho, to si promítá do skutečnosti, tři
ženy ho dohromady objímají. Albert
sděluje Vévodovi – Csabovi Kotlárovi, v lesklém plášti, problém, který má
s otcem. Vévoda ho vyslechne a rytíře
předvolá, měl dobré vztahy s jeho otcem, myslí, že Albert přehání. Vévoda
říká Baronovi, že by měl synovi něco
poskytnout, aby ho reprezentoval, ale
ten ho přesvědčuje, že ho nehodný syn
obelhává, že se ho pokoušel zabít, na
to reaguje mladý Albert a obviní ho ze
lhaní.
Hraje se ve stejných kulisách, jediné
přívětivé místo na scéně je akvárium
s růží. Zpívá se rusky. Lindě Keprtové
se podařilo vystihnout postavu plnou
zla, jako byl Malatesta. Zázračně vypadá gloriﬁkace peněz, jak ji předvedl
v Lakomém rytíři Baron. To je postřeh
východoevropský, Puškinův, geniální
básník těžko měl vesnice s početnými
dušemi, nebo Rachmaninovův, jeho
otec stačil rozfofrovat svůj i manželčin
majetek. Prakticky neexistovala v Rusku střední třída, lidé byli bohatí nebo
velmi chudí. V Česku po obsazení
Hitlerem začalo pronásledování Židů,
kteří ztratili majetky, domovy a mnozí i životy, po porážce Německa došlo
k vyhnání 3 milionů Němců, po staletí
zde žijících, mohli si s sebou vzít 50 kg,
Češi po roce 1948 zatočili s buržoazií, připravili ji o majetek, vzali jí vily

Vénosovou, Csabu Kotlára i Sergeje Kostova, zvláště v Lakomém rytíři.
Orchestr vedený Martinem Doubravským dílo nastudoval bez sentimentu,
to si vynutilo celkové vyznění inscenace. Viděl jsem představení z 5. února
2019. Přijďte také.
Otto Hejnic

Agadir – Na strunách naděje – ukrajinská sezona
Brněnské divadlo poezie Agadir se
zabývá už víc než půlstoletí jevištním
uváděním současné české a slovenské

poezie. V posledních letech se vedle toho věnuje dlouhodobému projektu Na strunách naděje, který vychází
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Agadir se S. Dzjubou (4. zleva) a překladateli P. Kalinou a M. Hrabalem.
Foto: Tomáš Lotocki

s hudebníkem Ondřejem Fucimanem –
vytvořila dva ze tří pořadů „ukrajinského roku v Agadiru“. První byl věnován
poezii Serhije Dzjuby a měl premiéru
11. října 2018 v Knihovně Jiřího Mahena Brno.
Představení se dočkalo dvou repríz
v brněnské literární kavárně Ponava
14. října a 9. prosince 2018. Druhé reprízy se zúčastnil autor a také oba překladatelé – varnsdorfský básník Milan
Hrabal a brněnský ukrajinista Petr
Kalina. Premiéra pořadu z básní Teťany Dzjuby v podání divadla Agadir se uskutečnila 21. února 2019 opět
v Knihovně Jiřího Mahena za přítomnosti autorky. Příjemné zjištění je, že
v obou případech byl hudební sálek
knihovny zaplněn tak, že někteří lidé

z myšlenky PEN klubu seznamovat
veřejnost s autory, kteří ve své zemi nemohou svobodně publikovat. Tak byli
představeni kupříkladu autoři kubánští, tibetští, kurdští, syrští, íránští, korejští nebo běloruští, mezi autory byl
také nositel Nobelovy ceny míru Liou
Siao-po. Sezona 2018–2019 je věnována poezii ukrajinské. V tomto případě
sice nejde o autory, kteří by ve své zemi
byli pronásledování, nicméně Ukrajina
je „horkým“ územím současnosti. Režisérku a dramaturgyni Agadiru Milenu
Fucimanovou zaujala sbírka překladů básní Teťany a Serhije Dzjubových
Déšť s tvýma očima vydaná v kooperaci českého nakladatelství Milan Hodek
a ukrajinského Desna Poligraf. Na základě této knihy Fucimanová – spolu
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i stáli. Ani reprízy nebyly bez publika.
Pozoruhodné na celém projektu podpořeném Státním fondem kultury ČR
je také to, že z každé sezony je nahráno

CD, které sice není kopií pořadů, ale
obsahuje to nejpodstatnější ve studiových nahrávkách.
gr

Jan Měřička zaplnil galerii Lázně Liberec
cyklisté, patrně odněkud z Číny. Demonstrace zachycuje útočící a proti
nim sevřený pevný zástup četníků. Většinou jde o velkoformátové plochy, nikde není zachyceno, jestli je dav něčím
tísněn, většina dějů se odehrává na náměstí. Serigraﬁe na papíru zachycující
moře je dlouhatánská, postupně šedivějící nudle, a přitom svou obrovitostí a nekonečností zachycuje věčnost
s přílivy a odlivy. Na artefaktech Kvóta se stohlavý dav shromažďuje kolem
jistého místa, jindy živí odcházejí a ležící mrtví zůstávají, je to inspirováno
skutečností, že v odstaveném kamionu
v Maďarsku bylo nalezeno 71 obětí,
včetně žen a dětí, šlo o uprchlíky.
Rodinný oběd, umístěný v graﬁckém
kabinetu, je krychle, v ní je sedm skel
a na nich sedm graﬁk, inspirovaných
jídlem.
Osmdesáté čtvrté narozeniny mého
tchána je animace, umístěná v chodbě.
Na projekční plochu se promítá situace, zachycená v notebooku. Jsou zde
větší postavy, které se hýbají, jen nesmíte stát před objektivem. Kresby jsou
inspirované fotograﬁemi s různou světlostí zeleně, děti jsou nejsvětlejší, starý
tchán nejtemnější.
Další dílo zobrazuje, co zbylo po mrtvé užovce. Jinde jsou zachyceny kosti
ryb, které během roku rodina snědla.

Výstava Jana Měřičky Neklid davu
byla slavnostně zahájena ve čtvrtek
17. 1. 2019, davy kulturychtivých lidí
zaplnily sál vedle kavárny a postupně
přicházely další vzdát poctu svému Mistrovi. Lepší výraz by byl znovuobjevitel, protože Měřička celou dobu dělal,
co není obvyklé, mimo jiné obnovoval
výrobu ručního papíru, na něj zachycoval obtisky tvárnic nebo součástek, začal s výtvarníky dělat autorské knihy,
vzal převážně knižní graﬁku a rozvinul
ji na plachty. Na výstavě Neklid davu
zachycuje autor, nač přišel a čím se zabýval od roku 2005 do dneška.
Jádro výstavy je ve velké místnosti pod bývalým bazénem, kde visí jednotlivé artefakty, většinou jde o stovky
jednotlivých různě rozvrstvených postav, o dav, bez nějakého rozpoznávání jednotlivců, muži, ženy, rozdíly jsou
setřeny na minimum. Od dob ikon jde
výtvarné umění k zachycení individuality, tady je to naopak. Měřičku zajímají anonymní lidé, masa, dav, statistické
údaje, způsob práce, jaké činnosti vykonávají, aniž by autor uvažoval proč, a to
je zachyceno na papíru dvaapůl krát
čtyři metry, a při pohledu z dálky nevíte, na co se dřív soustředit.
V jediném obraze, v Porcování berana, se do černobílého zobrazení přidává
červená. Na dalším jsou místo pěšáků
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Hoře u Chrastavy a pořádal tam českoněmecká sympozia, nazvaná Hraniční
prostor, vyhřáté galerie nechal oﬁciálním malířům.
Překvapil mě, když začal po úspěšně
rozjeté řadě abstraktních graﬁk s něčím úplně novým. V bývalém kině Varšava měl pět rozčilujících artefaktů se
stovkou anonymních postav různě se
překrývajících. Proč?
Říkal, že vezme fotoaparát a shora nafotí stanici metra, a to několikrát,
u vlastního přístupu do vagonů bylo
plno, narváno, lidi přes sebe, uprostřed
sem tam postava. Po čase jsem jeho
metodě uvykl, ba přijal ji za svou.
Další výstavu, tentokrát z Andělské
Hory, zobrazující sraženou zvěř u silnice, jsem akceptoval, stejně jako ostatní
návštěvníci, kteří do zrušeného kostela
přijeli.
Dobu autorských knih zahájil Měřička s básníkem Jaromírem Typltem,
němčináři Pavlu Novotnému, který
nedávno přeložil knihu od H. M. Enzensbergera Zánik Titaniku, udělal ilustrace. Autorskou knihu Špitál vytvořil
sám, když navštěvoval v nemocnici
svoji maminku.
Kurátorka Markéta Kroupová sdělila,
že autor získal Cenu Vladimíra Boudníka. Jan Měřička, spolu s Boudníkem,
který rámoval kusy oprýskaných zdí,
nám sdělili, že krása není jen na obrazech v galeriích. I když Měřička vytváří
umění různými způsoby, má vždy určitou hranici, jeho kumšt je konkrétní,
i proto měl na výstavě v Lázních vedle
stálých ctitelek fotografy, malíře, novináře a obdivovatele bez ohledu na věk.
Výstava končí 21. 4. 2019.
Otto Hejnic

Dole na podlaze jsou zachyceny ryby
celé.
Výstavu jsem navštívil dvakát, píši to
potřetí. Poprvé na zahájení jsem narážel
na staré známé, 22. 1. jsem byl v Lázních
prakticky sám, a tak jsem přečetl, kolik dalo úsilí zachytit třeba užovku. Měl
jsem čas zběžně prolistovat velkoformátovou knihu o dvou stech deseti stranách,
Jan Měřička 2005 až 2018, od Jany Bendové, Jaromíra Typlta a Jana Měřičky.
Jan Měřička spojuje výtvarno s poezií, viz ukázka z autorské knihy Špitál,
dělaná sítotiskem, kde vedle postavy ležící na posteli, někdy se zmítající
v bolestech, autor píše na doprovodné zelené listy,které ty světlé s obrázky
dělí, věty či útržky vět, jež ve Špitálu
zazněly, nezařazuje je, nechává je plavat
na stránce v prostoru. Poslední graﬁka
se jmenuje Máje v Křižanech, 2019, má
tvar stromu pozvolna se rozdvojujícího,
ozdobeného fábory.
Jan Měřička, narozený v roce 1955
v Pardubicích, vystudoval farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, od
1979 do 1993 byl spolu s manželkou
v Liberci lékárníkem, ale zároveň studoval střední odbornou školu výtvarnou
v Praze. Od roku 2006 je pedagogem
na katedře fotograﬁe FAMU. Znám ho
od Síňky, vždy stál kousek mimo a svoje cesty si dovedl zdůvodnit. Na výstavě Hibernace jsem fotil jeho plamínky
ve tmě. Nejdůležitější výstavy byly ty
skupinové, ve šťastných letech po listopadu uspořádal v nové liberecké synagoze, součásti dnešní knihovny, výstavu
Nenávist. Dovedl do Liberce přitáhnout mladé graﬁky, malíře a sochaře,
vedené anglickým teoretikem Drurym.
Pořídil si odsvěcený kostel v Andělské
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Jiří Janáček křtil Doslovy
Jiří Janáček se narodil 7. května 1927 v Blatné. Žije v Liberci. Byl středoškolským a vysokoškolským pedagogem, literárním vědcem, kritikem a publicistou.
Věnoval se hlavně dějinám předválečného divadla a významným autorům české
literatury 19. a 20. století.

Soubor otevírá doslov k Arbesovým
prózám Akrobati a Lotr Gálo. Jaroslava Havlíčka vidí Janáček v Jilemnici, kde se odehrávají Petrolejové lampy
a také Helimadoe.
Janáček podobně vzpomíná na dětství jako Karel Poláček, v Bylo nás pět
rozebírá hrdiny i blázny, hlavně tatínka, který musel být ke každému zdvořilý. Fráňa Šrámek ve Stříbrném větru
nechává Jeníka Ratkina proplétat se
životem, samotného si ozkoušet slasti i trable života. Nacistickou okupaci
strávil Šrámek zavřený doma v Sobotce.

Kniha Doslovy shrnuje skutečné doslovy, které autor psal ke knihám vycházejícím v Knižním klubu v Knižnici
XX. století. Publikace má 62 stran, vydala ji Krajská vědecká knihovna,
předmluvou ji opatřil Vladimír Píša.
Slavnostní křest se konal ve středu
13. února v 18.00 hodin v budově Krajské vědecké knihovny v Liberci. Ukázky četl Václav Helšus, moderátorem
byl VladimírPíša, který večer připravil
a ptal se přítomného Jiřího Janáčka na
jeho dílo. Několikastránkové doslovy
přibližují čtenáři společenské souvislosti a osobu spisovatele.
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Josef Čapek Ve stínu kapradiny vypráví baladický příběh prchajících,
Václava a Rudolfa. Úspěch měla Klapzubova jedenáctka Eduarda Basse,

Humberto a Lidé z maringotek, zemřel v roce 1946. V doslovu k románu
Karla Poláčka Hostinec U kamenného stolu se dovídáme, jak autora pozval Karel Čapek mezi Pátečníky, byl to
veselý, optimistický člověk, znalec mariáše, nejveselejší knížky napsal právě
za války, Hostinec U kamenného stolu
vyšel podepsaný malířem Vlastimilem
Radou. Karel Poláček zemřel při pochodu smrti.
Vladislav Vančura napsal Rozmarné
léto, jak trojice přátel propadla poblouznění z kouzelníka Arnoštka a zvláště
jeho pomocnice Anny, podkladem mu
byla zkušenost s přáteli ze zbraslavské plovárny. Jiří Janáček hodnotí jeho
další knihy, dopis šestice komunistů
v roce 1929 a Vančurův postoj, za který byl zastřelen v době heydrichiády.
Doslov k Čapkově knize Život a dílo
skladatele Foltýna vyzvedává, že Karel
Čapek vždy věřil v člověka spravedlivé-

vlastním jménem Schmidta. Bass kartáčnickou profesi otce nevykonával,
dělal hlavně kabaret Červená sedma
a později psal rozhlásky v Lidových
novinách, v době války vydal Cirkus
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zřítí, zmizí detektiv Brok. Hrdina se
ptá: „Kde to jsem?“ „Na světě, správně
bys měl už ležet pod vápnem v tyfové
jámě,“ říkají jeho spoluvězni.
Pročetl jsem všechny doslovy Jiřího
Janáčka a souhlasím s Václavem Helšusem a Vladimírem Píšou, že mají svou
nezastupitelnou cenu. Jejich hodnota rozhodně přesahuje 80 Kč, za něž je
bylo možno zakoupit. Profesor Janáček
psal o tom, co měl pečlivě nastudované. Račte zakoupit, nic podobného na
knižním trhu již nebude.
Večer byl hojně navštíven, byla přítomna autorova rodina, zástupci knihovny a kolegové z bývalého KALu.

ho, i když popisoval výkřiky techniky,
R. U. R., Krakatit a Věc Makropulos,
dával přednost vzájemnému porozumění před destrukcí. Janáček píše, že
v 19. století žil v Praze JUDr. J. L. Horner, který se pokoušel o operu Král
Lear, toto je v Sabinových Vzpomínkách vydaných až v roce 1937, což bude
pro čtenáře překvapení. Jde o několik
pohledů na Foltýna. Rovněž byl pokus dílo dokončit, čehož se ujala Olga
Scheinpﬂugová. Tento nejdelší doslov
má více než šest stránek.
Poslední doslov je věnovaný Domu
o tisíci patrech Jana Weisse. Raněný
voják je zajat, zdá se mu sen o domě
o tisíci patrech, je neviditelný, sen a skutečnost se prolínají. Obrovská stavba se

Otto Hejnic

Jen tak
Mimochodem
Básnickou sbírku Jen tak Mimochodem napsali Monika K. Pospíšilová a Marek Sekyra. Oba žijí v Liberci,
Monika s manželem, Marek s dcerami Malvínou Annou a Vivien Veronikou,
oba jsou zaměstnáni v liberecké Krajské vědecké knihovně. Kniha bude
představena 16. dubna v 18.00 hodin v Krajské vědecké knihovně.
Monika knižně publikovala kratší
prózu, např. Pole v antologii českého
hororu, je recenzentkou a překladatelkou webového portálu Kukátko.cz.
Marek se věnuje regionální literatuře, vydal antologie starých německých

autorů z Liberecka, sbírky Modré hodiny a Úvozy a studii Máchovské mýty
a omyly. Ilustrace Monice K. Pospíšilové
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svt Kruhu autor Liberecka
propast záře, / a světíme si svorně / každý
sám, / že místo po prsu / ručky přes displej
šmatají, / pak má-ma-má-mo-bil / o pár
chvil později, / nový slabikář / vyčteme
jim z tváře.
Pokusil jsem se vystihnout to společné. Monika K. Pospíšilová vystudovala na TUL ﬁlozoﬁi humanitních věd.

nakreslila Adriana Kocianová, jsou to
slečny s velkýma očima. Graﬁckou úpravu, obálku a další ilustrace sbírky vytvořil
Štefan Škapík. Knížka má 100 stránek
malého formátu, vydal ji Kruh autorů
Liberecka.
Knihu zahajuje Monika Kozáková Pospíšilová částí Jen…, v níž jsou
básně z let 2006–2015. V básni Vodní
víla Vzpomínky prolévá čajovými lístky, / o síto bázně tříští příměs naděje. /
Tíživé city klesnou za chladného mlčení,
/ na dně v objetí víly spočinou / a v šálku tiše odezní. Marek Sekyra kontruje v Mimochodem 1 (2003–2007) básní
Tak dlouho: Tak dlouho jsem střásal hrušky, / až se mi sandály rozlomily, / a teprve pak jsem si všiml / čar na dlani svého
dítěte. / Na ústřižku staré fotograﬁe /
kus dřevěných dveří do zahrady / a průhled do zeleně / kdesi v mé snové krajině. Sekyra pokračuje Popelem z Hlohu,
z let 2012 až 2016: Vrať se mi / nečekaně
/ tak jako jaro, / v které již nedoufáme.
Monika K. Pospíšilová píše v cyklu …
z roku 2018 např. báseň Ještěrka: Tápeš
mělčinou kluzkých cest, / kde stopy pravdy
smývá čas. / V kápi bezmocných citů ďas, /
že zase předstírat máš. / Nás. Marek Sekyra v Mimochodem 2 (2008–2011) má
básničku Zabolíto: Již stahují se mračna
/ nade mnou / či nad horami? / Mé dcery rostou / jak z jejich vody / a nedrží se
sukní mámy. / A nám je líto. / Zabolíto.
V Mimochodem 3 (2012–2013) se mi
nejvíc líbí krátká báseň Rosná: Jsi rosná,
i když pálí slunce, / jak spadlé listí javorů, / smáčím v tobě jak ruce v tůňce / svůj
chtíč, jenž stoupá nahoru. Poslední částí sbírky je oddíl Tak… (2016–2018),
kde Monika K. Pospíšilová píše v básni
Slabikář: Zíráme spolu skrz / omamnou

Hrne se do světa, vidí vše v jasných barvách. Nezařadil jsem básně, kdy srdce
mluví. Bude jí devětadvacet, zatím patří k nádherné generaci přicházejících,
které se všechno daří. Uvidíme příště.
Marek Sekyra vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, nyní
vede Všeobecnou knihovnu. Je mu čtyřicet čtyři let. Na fotkách má většinou
hlavu vztyčenou. Rozhoduje se podle
sebe. Je to opravdu básník, ale ve své
skromnosti je podceňovaný.
Otto Hejnic
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