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Úvaha předvánoční – o novinkách…
Pomalu bilancujeme, co se v roce 2017 povedlo, a co ne, co
se podařilo více, či méně. Knihovna získala několik ocenění, první za dlouholetou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem.
Projekt si získal srdce odborné poroty Ministerstva kultury a kolegyni Radce Vojáčkové náleží právem velké poděkování za vytrvalost a nové nápady.
Druhé ocenění jsme dostali za spolupráci českých, polských
a německých knihoven v Euroregionu Nisa. Na první místo můžeme být právem hrdi, spolupráce českých knihoven se zahraničními má už svou dlouhou tradici a v žádném případě není formální. Už to není jenom
spolupráce, ale i stále se rozvíjející přátelství.
Ohlédneme-li se za rokem 2017, můžeme si všimnout hned několika novinek, které
knihovna přinesla svým uživatelům. Mohou si prohlédnout nevšední a ojedinělou databázi Vogue archive, která přináší pohled na design a módu od konce 19. století až po
žhavou současnost a aktuální módu. Tuhle ikonickou módní lahůdku jsme si mohli pořídit
díky česko-německému projektu s podporou Evropské unie.
Pro čtenáře jsme zavedli další příjemnou novinku – za mírný poplatek si mohou
objednávat knihy i z volného výběru, nejenom ze skladu, jak tomu bylo doposud. Podpořili
jsme rodiny s dětmi zavedením rodinné registrace typu 1 + 1, každý rodič má tedy nárok dostat průkazku pro své dítě zdarma. Nezapomněli jsme ani na seniory. Vzpomněli
jsme si na pořekadlo „Když nemůže hora k Mohamedovi…“ a po celý rok jsme pravidelně jezdili za čtenáři-seniory, kterým jejich zdravotní stav už nedovoluje do knihovny
přijít osobně. Zároveň jsme nabídli slevu seniorům, kteří vlastní seniorský „pas“. Senioři
u nás také mohli absolvovat několik kurzů školení počítačové gramotnosti, zájem byl
zejména o práci s fotograﬁemi.
Během prázdnin jsme připravovali možnost online plateb pomocí platební karty,
na kterou už je společnost zvyklá z různých internetových obchodů. Podařilo se a naši
uživatelé tak nepotřebují při kontaktu s knihovnou hotové peníze, zaplatí buď v knihovně
na kartovém terminálu nebo online přímo z domova.
Podařilo se nám zmodernizovat techniku ve velkém sále knihovny, odkud nyní lze
přenášet obraz i zvuk, vyměnili jsme projektor a plátno, vylepšili ozvučení a zvýšili komfort přednášejících i diváků a posluchačů.
Snažíme se držet krok s dobou, vnímat změny ve společnosti a reagovat na ně.
Naše služby nabízíme nejen občanům Liberce, ale všem zájemcům z Libereckého kraje,
proto vnímáme e-služby jako velmi důležité.
Blanka Konvalinková, prosinec 2017
Poděkování Nadaci Preciosa
Děkujeme za laskavou podporu Nadaci Preciosa, která nám umožnila
nakoupit odborné zahraniční obrazové publikace na téma sklo, bižuterie,
design a ﬁnancovala jejich akvizici ve výši 40 000 Kč. Zakoupené publikace mohou sloužit designérům, návrhářům i sklářským ﬁrmám v Libereckém kraji jako inspirace a podklad pro jejich práci.
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Z knihovny
Krátce z knihovny

populárně naučné a odborné literatury. E-knihy si mohou zdarma a z pohodlí domova vypůjčit všichni, kteří
jsou zaregistrovaní v knihovně a čtení e-knih je jim sympatické. Všechny
informace o půjčování e-knih najdete na webu knihovny (http://www.
kvkli.cz/e-knihovna/e-knihy.html).
PS: Víte, že nejpůjčovanější e-knihou roku 2017 je Lovec králíků od
Larse Keplera?

Jsme Knihovnou roku 2017
Naše knihovna obdržela z rukou ministra kultury ČR ocenění Knihovna roku 2017! Ocenění

Pokřtili jsme knihu
ve znakovém jazyce
Ve středu 22. listopadu 2017 byla
na liberecké radnici slavnostně pokřtěna prvotina svého druhu – znakokniha. Dětská kniha Český ráj
a jeho tajemství od Lucie Seifertové
byla v rámci projektu převedena do

jsme získali v kategorii významný
počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
za dlouhodobý projekt Děti čtou
nevidomým dětem. Děkujeme všem,
kteří se na projektu podílejí. O události informovala mj. Česká televize a zpravodajský server Novinky.cz.

Už jste vyzkoušeli naše e-knihy?
Zcela v souladu s mottem „Do
knihovny kdykoliv a odkudkoliv“ je
služba půjčování elektronických
knih, kterou knihovna nabízí již od
roku 2014. V nabídce najdete krásnou literaturu včetně nových a nejžádanějších titulů a také tituly z oblasti

interaktivní aplikace, která představí
knihu zájemcům z řad neslyšících –
aplikace totiž zobrazuje nejenom
text a ilustrace, ale také vizuální záznam s tlumočením do znakového
jazyka. Znakokniha je k dispozici
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na webových stránkách
knihovny v sekci pro neslyšící.

hledám?!), se rozšířila o další programy: interaktivní přednášky „Němečtí
předváleční autoři z Liberecka“, „Liberecko v české krásné literatuře 19. století“ nebo „Dějiny knihy“. Zveme tímto
do knihovny pedagogy a jejich žáky,
kteří se chtějí více dozvědět o regionální literatuře a historii. Všechny
informace jsou k dispozici na webu
knihovny (http://www.kvkli.cz/sluzby/vzdelavaci-a-kulturni/exkurze.
html).

Donáška knih
imobilním čtenářům
V prosinci jsme oslavili roční výročí zavedení nové služby – donáška
knih imobilním čtenářům. Nabízíme
osobní návštěvu s dodáním knih těm
čtenářům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů nebo kvůli vyššímu věku
knihovnu navštívit. Službu zatím využívá osm klientů, které pravidelně
1x v měsíci navštívíme a přivezeme
knihy, které jsme pro ně po předchozí domluvě připravili. Informace
o poskytování služby jsou k dispozici na webu knihovny (http://www.
kvkli.cz/sluzby/zakladni/donaska-imobilnim-ctenarum.html).

Mozkohraní
V podzimních měsících jsme nabídli
zbrusu nový pořad –
Mozkohraní, který
doplnil naši nabídku
odpoledních programů pro děti. Připravili jsme pro vás dvě
zábavná odpoledne
plná her, rébusů, soutěží a hádanek –
první s názvem Strašidel se nebojíme,
druhé s názvem Zvířata všude, kam
se podíváš. Podle návštěvnosti se zdá,
že vás nový pořad zaujal, proto již
nyní připravujeme další programy.

Nové workshopy
pro střední školy
Od září 2017 jsme rozšířili nabídku vzdělávacích programů pro
střední školy, případně pro zájemce
z vysoké školy. Standardní nabídka,
která zahrnuje exkurzi po knihovně a praktický workshop (Najdu, co

Dana Petrýdesová

Naše knihovna se v minulých
měsících účastnila dvou veletrhů
V polovině měsíce října jsme se
mohli opět prezentovat na veletrhu
Educa, který je největším veletrhem

vzdělávání a pracovních příležitostí
v severních Čechách. Nenabízeli jsme
žádná pracovní místa, i když několikrát
3
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Z celkem 1 130 nasbíraných odpovědí
zvítězil s absolutní převahou sport. Potěšilo nás, že druhým nejčastějším tématem byla četba. Volba respondentů
byla zcela svobodná, žádné doporučení
ze strany našich knihovníků neprobíhalo. Na třetím místě „skončila“ láska
a přátelství.
Návštěvníky zaujal i náš nový informační leták s mottem „Knihovna letí!“
ve tvaru „vlaštovky“. Jako novinku jsme
si letos připravili burzu knih, zájem byl

tento dotaz od kolemjdoucích návštěvníků padl, ale naší nabídkou jsme cílili
na mladé lidi. Přizpůsobili jsme tomu
i design stánku. Na první pohled náš
stánek upoutal dvěma novými, světle
žlutými roll-upy s motivem skejťáka,
který by knihovnu ANI ZA NIC nevyměnil, a brejkujícího mladíka, který
naopak NIKDY nezapomene zajít do
knihovny. Hlavním poutačem pak byla
anketa, ve které jsme se dotazovali, co
mladí lidé dělají ve svém volném čase.
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různých společenských her a průběžně dokupujeme nové. Do veletrhu
jsme se zapojili proto, abychom s touto
skutečností vešli do podvědomí širšího okruhu veřejnosti. Společenské hry
nabízíme od března tohoto roku a je
to stále ještě tak trochu novinka. Součástí veletrhu bylo i zapojení programu
libereckých kulturních institucí. V ceně
vstupenky mohli zájemci navštívit
i Oblastní galerii, Severočeské muzeum, ZOO či naši knihovnu. Pro tuto
příležitost jsme si na každé dopoledne
připravili několik workshopů.

tak velký, že v poslední den veletrhu téměř nebylo co prodávat. Jsme rádi, že
ohlasy návštěvníků ukázaly, že se náš
stánek líbil a že obliba knih a knihovny
je značná. To nás samozřejmě moc těší!
Druhým veletrhem byla taková
„prvotina“ svého druhu. Společnost
HOPE Studio se rozhodla v Liberci
uspořádat veletrh společenských her
a kultury HOPEcon, který se v takovémto formátu a rozsahu doposud
nekonal. Začátkem listopadu se liberecké Koloseum na čtyři dny zaplnilo
vystavovateli a desítkami her určenými
k volnému i turnajovému hraní. V naší
Hudební knihovně máme téměř 300

Michaela Valterová

Ž jako Ženy v knihovně

pokračování z minulého čísla
nemůžeme ženě vytýkati, jako zlej oumysl a priori. Celičké ženy přemyšlování je totiž zcela jináč vystavěno, anžto
hledí si vždy ponejprv svého dvorce
neb dvorečka a dětí v něm, ať již z krve
a života vzešlých té které ženy, či jen
toužených. O vyšších důležitejch věcech, o ochraně, o růstu a uchování celého od Boha zřízeného, a nám daného,
obecenství, přemejšleti žena většinou
nedovede, snad teprve tehdy, když to
prvé své jisté vdostatek užívá, ale nejprve od nejbližších tělesnejch svršků
svoje myšlení odvozuje. V rozpravách
širokejch mužnejch také se sice omčas
vomete, avšak síly a důvtipu k vyššímu
tomu zvažování neužívá. Muž, a třebas
i rozumu mnohdy též nepobral, přeci
jen od přirození důmá ze široka o všelikém bytí. A protoť právě k mužům
i svatý Pavel mluví o té zbroji, o štítu

„Opusculum o ženskejch, by
mužuov svých všelijak netrápily“
(Z pera rytíře a mistra svobodnejch
umění Jiříka Sedelského, sezením na Násedlnici, sesumírováno L. P. 1517)
O pravdivém jablka podobenství
Písmo Svaté pravíť o ženě, totiž
pramáti Evě, na tom prvém hříchu že
podíl měla, an k tomu jablka lupu Adama svedla. Zajisté milostivý Pán Bůh
srozumění dává, proč tento daremný
a pošetilý čin i také vetknul do prvé
rozpravy o člověčenstvu. Avšak uvádím-li v prvním artikl svého vypsání to
nechtění žen vostávati v usouzenejch
postech, a to, že samy stojí za mnohými
mužův nešvary, musím též poctivě vypovědět, že hlupáky bychom vostávali,
kdybychom to nazřeli než po povrchu
věci. To, co arciť hodnotíme jako zlé,
5
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holátko, kteréžto s mateřskou náručí
se rovná, nedbaje plátů, kyrysu, ni štítů a mečů. A podlé toho, byť jest taková žena i chytrá, vždy se prve zvažování
tejká věcí nejbližších – arciť Pán Bůh
to dobře věda proč člověka v takovejch
kontrapunktech stvořil – muže po všelijakém a širokém poznání bažícího,
hejbajícího se a jednajícího, ženu pak,
všecku tedy nepovstává ze špatného
nastavení věcí samých, (takové kritizírování by bylo než rouháním se proti milostivému stvoření), aniž by snad
bylo daremně dílem ďábelského pokřivení zváno. Příčinu sváření žen a můžův spatřovati lze zas jen v tom nestání
v usouzených pozicích a nechápání
rolí svejch, i také v tom, že pohodlnost
a pejcha často nás oslepují a to jak ženy
tak mužů. U ženského plemene zračí se
ta pejcha v tom, že by snad chtěly nad
mysl mužův se vyvyšovati u vědomí, že
by snad chytřejší měly býti, říkajíce si,
„ten můj ani vlastní dvorek nevobstará, jak by mohl vobstarávati většího!?“
Můžův daremná pejcha je pak v tom,
že drobnými ouspěchy se nechávají kolíbati a po ramenách chvalně plácati,
chvástajíce se o výbornosti svejch činů,
aniž by to patřili, že takto právě ustrnují a hovadějí, skrze to plané gpak toliko zaskočeni. Než se ku pohybu an by
narovnání se mohli chápati takoví mužové odhodlají, jest po všem veta, a šlamastika ostane nepopravena. Tehdy
namnoze muž sám béře ku obraně těch
nehodnejch móresů, kteréž na se toliko,
co děcko malé, daremně se litujíce a kol
sebe kope. O jednání takovém a hříších
z něho pošlých, vypsáno jest mnoho
v Písmu Svatém, i v mnoha kněhách,
kde staří církevní otcové dokládají,

víry, meči Ducha, pancíři spravedlnosti etc., kteroužto zbrojí jsme opásáni,
abychom odolávali ohnivým střelám
toho zlého. Zdaliž by žena mohla jimi
býti opásána? Cožpak Pán Bůh toho
po ženě žádá? Kdož by nakonec vychoval na těch svých dvorcích muže nové,
když by otcové jich popadali v všelijakejch bojích pod tíhou ďábelského
outočení? Však takových bolestí přece

Pán dopouští. Na těch dvorcích tedy
jsou místa žen, jich nechť si hledí. Však
i k nim mnoho Pán Bůh slovem Písma
promlouvá i také ústy Pavlovými.
Toto poznamenání nikterak netvrdí,
že muž by tvorem stál moudřejším –
rozlišení to nechceť nijak neznačovati,
kolik bylo komu do hlav rozumu nadělíno. Jest to vše věcí z přirozenosti
pučící. Slyší-li muž o Pavlově zbroji,
může se mysl jeho horečně zajiskřiti, anžto žena tu spatřuje, než přízrak
nebezpečenstí, vida nejprv to narozené
6
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Té však věnovati se hodlá další artikl
vypsání tohoto...
Proč svár ten z hříchu prvého jablečného povstalý Hospodin dopustil,
a k němuž arciť dal nám konečně své
laskavé vtělení co naději ku spasení, bylo
by důmáním theologickým, do něhož se
vypsání tu nechce vpoušteti. Trudností
opuscula tohoto nedej se však člověče
do trápení uvésti, ale nepřestávej hledati můdrosti. Máš-li pak od milostivého
Stvořitele Sale in zuca – sůl ve slánce, totiž mozek v hlavě, pomni, že přemyšlování o věcech božích je sladké i bolestné
a nemá býti v něm nijaké ustrnutí, avšak
ani trápení. Věř, že kterak Pán Bůh
myslí našich rozdělil, dobře věděl. Bez
některého z těch božích kontrapunktů,
nebylo by dílo celé a dokonalé.
(závěrečný díl v příštím čísle)

kterak vše pochází toliko jednosvorně
z pýchy, z lenosti a z nedostatku té lásky největší, totiž lásky božské, odpouštějící a dveře k hlubokému poznání
otevírající. Z nich pak pramení všeliké
ty nešlechetné věci – nepokoj, trudnomyslnost, zoufalství, jichž jak pošetile
nabýváme, i jichž se také pošetile chceme zbavovati skrze všelijaké libůstky,
totiž celé světské dyndování, ať to hovadné obžérství a držťky ožírání, anebo
smilnění, či jen marné obklopování se
zbytečnými matériemi. A tu jižť je to
kolo ďábelské hříšné, které se nepřestává točit a semeleť každého bez výjimky,
kdož se zavčas nevobrátí k Pánu Bohu.
Tyto světa ohavnosti nás konečně přivádí i ku hříchu z nejstrašnějších co do
následků se tejká, a v němž nejvíce se
projevují slabosti naše – totiž ku lži.

Akce v knihovně
Všichni dobří rodáci a nejen ti
návštěvníci-turisté pod vedením zkušených horských vůdkyň setkali s libereckými rodáky a osobnostmi, které
s Libercem spojily svůj život. Po správném zodpovězení záludné otázky obdrželo družstvo dílek mapy s písmenem
a pastelku. Na konci výletu se mohli
všichni občerstvit před zdoláním posledního úkolu. Písmena na dílku mapy
jim dala dohromady jméno autora první mapy Ještědských a Jizerských hor
Josefa Matouschka, k dotvoření slepé
mapy pak posloužily pastelky a dílky
Matouschkovy mapy. Vítězové získali
mj. turistickou vizitku knihovny.

K listopadu v knihovně již tradičně
patří výprava s baterkou do knihovny. Tentokrát byla pojata jako turistická výprava po stopách libereckých
osobností. Na devíti stanovištích se
7
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Horská vůdkyně instruuje účastníky Baterky

Mathilde Wenzelová nejeví právě nadšení ze šplhání po horách se svým snoubencem
Rudolfem Kauschkou

Kateřina z Redernu právě obvinila svou
komornou z krádeže prstenu

Ferdinand Porsche a Theodor Liebieg vzpomínají na staré dobré časy automobilismu
8
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Jan Neruda předčítá své lásce Karolině Světlé fejeton o Liberci

Cestou nechybělo zpívání při kytaře – zazněly písně libereckého roddáka Karla Vacka

Iva Janžurová a František Peterka aneb
Zítra to roztočíme, drahoušku

Miloše Zapletala představila turistka Helena čtením z jeho knihy Světlušky

Děkan Anton Kopsch vysvětluje bylinkářce
Fleischhansové, že utrpení je jen jedno...
9
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Krabat vstupuje do služby ve mlýně

Tradiční společné foto
10
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Spisovatelé do knihoven
Hruška zaujal rozdílnou náladou přednesu svých básní a prozaického textu,
který je, jak publiku prozradil, zveřejněn
pouze v internetovém časopise Bubínek
Revolveru. V listopadu nám byl hostem
mladý básník a prozaik Marek Šindelka, který získal již tři literární ceny. Prosinec bude patřit Ivaně Myškové. Tyto
autorské podvečery jsou velice komorním a osobním setkání, každé čtení se
nese ve zcela speciﬁcké náladě a stylu

Petr Hruška

Spisovatelé do knihoven je projekt,
který zaštiťuje Asociace spisovatelů a do kterého se, stejně jako dalších
10 knihoven, zapojila i naše Krajská vědecká knihovna. Od září tohoto roku
do června roku příštího se v 10 knihovnách vždy každý měsíc představí se
svým autorským čtením jeden současný
prozaik či básník. Byla radost přivítat
v minulých měsících mezi námi básníky Milana Ohniska či Petra Hrušku.

Milan Ohnisko

daného autora. V příštím roce u nás přivítáme Jakuba Řeháka, Petru Hůlovou,
Petra Borkovce, Karola Sidona, Martina Reinera a Adama Borziče.
Michaela Valterová

Týden vědy a techniky Akademie věd
Začátek listopadu se pravidelně nese
ve znamení Týdne vědy a techniky
Akademie věd ČR. Jedná se o největší vědecký festival v České republice,
který zahrnuje přednášky, výstavy, dny

otevřených dveří a dokumentární ﬁlmy.
KVK v Liberci se připojila v letošním
roce dvěma přednáškami.
První z nich, která byla určena pro
širokou veřejnost, řešila roli geofyziky
11
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Vzhledem k dopolednímu termínu
jsme nabídli přednášku školám v Libereckém kraji. Zájem projevili gymnazisti fyzikálního semináře z České
Lípy a maturitní ročník Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci. Přednášející, doktor Jan
Horáček, zvolil v úvodu téma dopadu
skleníkových plynů na životní prostředí a oteplování planety. Studentům
dále ukázal, jaké by mohly existovat
šetrné možnosti vzniku energie. Nejšetrnějším je právě tokamak ITER,
jehož malý model dr. Horáček přivezl s sebou na přednášku. Studenty
v následné debatě zajímala konstrukce tokamaku, bezodpadový systém
a bezpečnost v porovnání s jadernými
elektrárnami. Dr. Horáček na závěr pozval studenty a vyučující na exkurzi do
Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, kde
je možné si fungování staršího modelu tokamaku osahat a zažít přímo. Obě
skupiny projevily velký zájem.
Michaela Valterová

v průzkumu a využívání geotermální energie. Přednášející akademikové
RNDr. Jan Šafanda, CSc. a RNDr. Jan
Šílený, CSc., oba z Geofyzikálního
ústavu AV ČR, vysvětlovali, jak probíhá
průzkum geotermální energie a jakým
způsobem se do geofyzikálních disciplín zapojuje geotermika i seismika.
Druhá, dopolední přednáška byla
věnována projektu tokamak Iter, což

je největší pozemské civilní vědecké zařízení, jehož úkolem je ukázat,
jak by mohl fungovat nevyčerpatelný
a bezpečný zdroj (elektrické) energie.
12
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Tvoří knihovníci a přátelé knihovny
Básně
Kateřina Elisabeth
JSI…
Jsi kouřem z cigarety,
jež stoupá vzhůru,
a někdy do mlhy se vpije,
jak moje srdce do tebe – když bije.
PŘÍTELKYNĚ
Na kávu v pražírně já zastavím se ráda,
považuji ji za víc, než kamaráda.
Je to přítelkyně.
Do černého kabátu se halí
a vůně kávy pražené z ulice kolemjdoucí vábí.
Je to přítelkyně.
Hmotnost svou odměřenu mívá
a za čísly na váze se otazník můj skrývá.
Bude to stačit, myslíte?
Je to přítelkyně.
Na mlýnku taneček si dává,
však tančí jedním směrem, pak točí se jí hlava.
Je to přítelkyně.
Když proudy vody duši její smáčí,
přemýšlím, zda jeden šálek espressa mi stačí.
Je to přítelkyně.
Doušek po doušku ji vychutnávám,
než hrnek prázdný pražiči dvornímu já odevzdávám.
Je to přítelkyně.
Kofein v žilách místo krve proudí
a můj mozek další kávu loudí.
Zase příště.
Dnes jsi schůzku svoji měla,
schůzku s kávou, jež odevzdala se ti celá.
Moje přítelkyně.
14
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Z regionu
Místní lidová knihovna v Heřmanicích

Heřmanice se zhruba 270 trvale žijícími obyvateli leží při česko-polské
státní hranici asi 6 km od Frýdlantu
a patří k menším obcím Liberecka. Žijí
zde aktivní občané, kteří se nejen podílí
na rozvoji obce, ale i na mnoha kulturních a sportovních aktivitách. Kromě
několika spolků nabízí kvalitní využití
volného času Místní lidová knihovna
a v poslední době i nově vzniklý volnočasový Společenský klub Heřmanice (SPOK). Obec chce touto cestou
přizvat více místních lidí i zájemců
z okolních obcí a zapojit je do dění.
Další chystanou pravidelnou klubovou

aktivitou bude Filmový klub v podkroví OÚ opět ve spolupráci s knihovnou.
Do léta 2010 mohly Heřmanice nabídnout turistům mnoho zajímavostí,
15
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se nabízí literatura všech žánrů včetně
atraktivních titulů.
V roce 2016 knihovna vykázala 465 návštěvníků, kteří si vypůjčili 1 216 knih a časopisů. Z celkového
počtu obyvatel je v knihovně registrovaných 27 čtenářů, z toho 4 děti.
A jak to bývá, jeden čtenářský průkaz
využívá více členů rodiny, tím procento čtenářů v obci stoupá. Každý rok je
doplněno do regálů průměrně 40 nových knih. Většina je zakoupena z prostředků obce prostřednictvím Krajské
vědecké knihovny v Liberci dle Smlouvy o nákupu a zpracování knih. V současné době již v knihovně klesá zájem
o internet, přístup k němu knihovna

bohužel blesková srpnová povodeň
veškeré letité úsilí zničila. Právě tato
obec patřila mezi nejvíce postižené na
Liberecku a její obnova trvala několik
let. Dnes již nejsou po povodni žádné

viditelné stopy, ale připomíná ji žulový pomník, vytvořený z kamenů mostu, který před lety voda strhla. Do obce,
vyhledávané mnoha návštěvníky, se
opět vrátil turistický ruch. Nejen obnovené Heřmanice s množstvím hrázděných a podstávkových stavení, místní
sklárna, ale v posledních letech i nová
rozhledna lákají k návštěvě této poklidné, krásně udržované obce.
Heřmanická knihovna sídlí v přízemí obecního úřadu, podmínky objektu neumožňují plně bezbariérový
přístup. Své služby nabízí jednou týdně
v pondělí od 14 do 17 hodin. Knihovnice po domluvě ráda vyhoví a zájemcům umožní přístup i v nepůjčovních
dnech. Čtenáři si mohou vybírat z více
než 3 500 titulů, průběžně je v nabídce
více než 100 knih z výměnného fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Zájem je i o sedm různých časopisů,
které knihovně hradí zřizovatel. Veškerý knihovní fond je přeznačen a přehlednost fondu ocenili i čtenáři, kterým

umožňuje místním obyvatelům i návštěvníkům obce a čtenáři mají k dispozici on-line katalog, zpřístupněný na
webových stránkách knihovny.
Knihovna jako jedna z prvních na Liberecku poskytovala občanům přístup
k internetu, záhy si pořídila prostřednictvím dotace z programu VISK 3 automatizovaný knihovní systém Clavius.
Od roku 2015 je knihovna připojena do
regionálního knihovního systému Clavius REKS. Funkčnost tohoto systému
je zajišťována v regionálním datovém
16
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celostátních knihovnických, např. Noci
s Andersenem. Její snahou je obohatit volný čas místních dětí o aktivity
v knihovně a koordinovat akce se svými kolegyněmi z okolních knihoven
tak, aby se vzájemně doplňovaly. Významnou měrou přispívá k vytvoření
výborných podmínek pro připravované
akce zřizovatel knihovny – Obec Heřmanice. K propagaci akcí knihovna využívá vlastní webové stránky, Facebook
i webové stránky obce.

centru – v Krajské vědecké knihovně
v Liberci. O dlouhodobé vysoké úrovni
služeb svědčí skutečnost, že již v roce
2004 byla knihovna nominována na
cenu Knihovna roku. Prezentací své
činnosti přispěla k vítězství Heřmanic
v soutěži Vesnice Libereckého kraje
roku 2006 a k zisku 3. místa v celostátní soutěži Vesnice roku.
V roce 1967 se stal knihovníkem
Místní lidové knihovny v Heřmanicích
pan Zdeněk Pavlíček a knihovnu vedl
do roku 2014, tedy celých 47 let. Pod
jeho vedením knihovna vždy dosahovala velmi dobrých výsledků. Byl nejen
knihovníkem, ale současně i kronikářem obce a i dnes se ve svém věku účastní mnoha knihovnických akcí. Velkou
pomocnicí byla panu Pavlíčkovi také
jeho manželka Irena, společnými silami vložili fond heřmanické knihovny
do počítače a byli mezi prvními automatizovanými obecními knihovnami.
V roce 2012 obdržel pan Pavlíček od
Regionální organizace SKIP Libereckého kraje cenu Knihovník Libereckého kraje roku 2012 za celoživotní
přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Svou knihovnickou činnost ukončil
v roce 2014, v němž oslavil krásné jubileum – 80 let života.
Od ledna 2015 knihovnu převzala
knihovnice paní Ivana Čejková, která
se snaží o vytvoření takového prostředí, které bude příjemné nejen dospělým, ale i dětským čtenářům. V obci
Heřmanice není škola, děti dojíždí do
Frýdlantu a Dětřichova, kde se zapojují do různých kroužků a akcí své školy.
O to složitější situaci paní Čejková má,
připravuje nejen vlastní akce – tvůrčí dílny pro děti, ale zapojuje se i do

Během posledních dvou let došlo
k rekonstrukci celé budovy úřadu a tím
i knihovny – byla vyměněna okna, topení, místnosti jsou nově vymalovány
a celý prostor prosvětlením a uspořádáním nábytku působí na návštěvníky velmi příjemně. Knihovnu využívají
nejen místní obyvatelé, ale i sezónní
návštěvníci, chataři a chalupáři. Vzhledem k velikosti obce není problém dostupnosti pro všechny věkové skupiny,
knihovnu navštěvují i obyvatelé spádových obcí. Knihovnice ráda vyhoví
i starším a méně pohyblivým občanům
a knihy zajistí dodáním až do domu.
Potěšitelné je, že po otevření knihovny,
která doznala úpravami podstatných
změn, zájem čtenářů výrazně stoupá.
17
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obce a výbornou spolupráci s jejím vedením“. Paní Čejková svými nápady
a šikovností přispěla k vytvoření nového, příjemného prostředí knihovny
a velmi dobře pokračuje v činnosti této
knihovny. Můžeme říci, že i nadále je

Webové stránky knihovny http://
knihovnahermanice.webk.cz jsou pravidelně aktualizovány, čtenáři zde najdou základní informace o knihovně,
přehled nabízených služeb a kromě
několika dalších rubrik především přístup k on-line katalogu a čtenářskému
kontu.
Významný byl pro obec a především
Místní lidovou knihovnu v Heřmanicích rok 2017, kdy byla na základě
úspěchu v krajském kole Vesnice Libereckého kraje roku 2017 nominována
do celostátní soutěže na cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku. V říjnu
u příležitosti předání této ceny převzali
v Zrcadlové kapli pražského Klementina pan starosta Vladimír Stříbrný
a knihovnice Ivana Čejková z rukou
předsedy SKIP ČR Mgr. Romana Giebische, Ph.D. „Ocenění za propojení
služeb knihovny s kulturním životem

heřmanická knihovna v dobrých rukách a svými aktivitami obohatí život
obyvatel této obce.
Iva Slámová

Svět hravých věd

kem nebo jako káču (se zápalkou uprostřed) anebo pomocí tužky a plastového
spodku z balíčku prázdných cédéček
(kotouč – vyrobený podle obrázku níže –
položíš na tu plastovou věc, ji posadíš na
tužku, kterou držíš v ruce, a „kolotoč“
rychle roztočíš).
Totéž pak můžeš zkusit také s kotouči s dvojicemi barev (červenou a modrou,
modrou a zelenou, zelenou a červenou).
Které barvy se objeví?
Zdeněk Rakušan

MÍCHÁNÍ BAREV

Co vznikne smícháním červené, modré a zelené barvy? Vyzkoušej si to s kotoučem vyrobeným z barevných papírů.
Roztočit ho můžeš např. nějakým motor-

Řešení: Složením všech tří barev vznikne
bílá. Smícháním červené a modré fialová,
modré a zelené tyrkysová a zelené a červené žlutá.

18
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Slam poetry 2017

Slam poetry nebo poetry slam je působivý
scénický přednes autorské tvorby (často
poezie a improvizace) před publikem. Pozor!
Nelze zaměňovat s autorským čtením či recitační soutěží!

2 se omluvili, takže kvaliﬁkačního kola
se zúčastnilo 10 soutěžících. Všichni
postoupili i do druhého kola, součet
bodů z obou kol pak rozhodl o konečném pořadí.
Jedničku – mezi slamery neoblíbené číslo – si vylosoval Zdendys, což mu
ale aspoň umožnilo zůstat rovnou na
pódiu (Zdendys chodí o holích a slamuje vsedě, každý výstup a sestup odnesla jeho kolena). Povyprávěl právě
o svém postižení a o tom, že podeváté fakt už nemá cenu se ze zledovatělé
země zvedat. S dvojkou nastoupil Dave
Naslamkejv, loňský vítěz libereckého
kvaliﬁkačního kola, který slamerské
zkušenosti sbíral během celého roku.
Tentokrát nás zavedl do světa dětských
přání – kým chceš být a jak to bude,
když se ti vyplní být hovnocucářem.

Soutěžní večer se rozjel s lehkým zpožděním, které vlastně nebylo
od věci – diváci si stihli koupit svařák nebo pivko. Kino Varšava je stále
v rekonstrukci, tak na koho nevyzbyla deka, rozhodně teplý nápoj uvítal.
Jako první se na pódiu objevil Martin
Fryč – z Knihkupectví a antikvariátu Fryč v Liberci, který je sponzorem
letošního kvaliﬁkačního kola. Pozval
přítomné na akce nejen v knihkupectví a představil program „Živá kultura
= Živý Liberec“. Pak už se mikrofonu
ujal Dr. Filipitch, který už předem rozdal hodnotící sady dobrovolným porotcům z řad diváků. Pak vysvětlil pravidla
slamu a celé soutěže a pozval jednotlivé soutěžící na pódium. Ti si vylosovali pořadí, ve kterém budou vystupovat.
Celkem bylo přihlášeno 12 soutěžících,
19
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Tentokrát začal delším úvodem (vtipným), který mu ale vyčerpal téměř všechen čas, tak na samotné vystoupení mu
zbylo pár vteřin, ale stačil sdělit, že v zázemí mají skvělý čokoládový koláč, že je
mu posledních pár dní sladkých 16 a že
jeho bydliště Františkov je malý Mordor.
Po něm nastoupivší Marcel Šťáhlavský
zaslamoval o ubíhajícím čase a jak nic
nestíháme. Jako devátý předvedl svůj
výstup Ing. Puding, v němž promlouval
ústy starého činžáku, který leccos pamatuje. Desítku vylosoval Rýmoslav, kterého také známe z loňského roku. Letos
se textem odpíchl od pro něj nepříjemného pořadí, postěžoval si, že ho televize Nova opět opomněla a přidal impro
na slova „čočka“ a „rýma“, což šlo kupodivu dobře dohromady.
Po pauze vyzval Dr. Filipitch publikum, zda si nechce někdo vyzkoušet

Vyslamoval na publiku 65 bodů a byl
to jeden ze dvou nejlépe ohodnocených
slamů večera. Trojku si vylosoval nováček André. Ten vystoupil s vyznáním
lásky a vyznáním se k poezii života a své
vystoupení oživil rytmickým duněním
na hrudník. Rozhodně ojedinělé! Další
soutěžící byla jediná žena v týmu – Malá
máma. Opravdu drobná černovláska
pobavila líčením období vzdoru svého
synka a vyprávěním o metodách, jak jistě a s přehledem nad potomkem zvítězit. Jako pátý nastoupil Luka Leonardi,
s tímto cizokrajným jménem nás zavedl na cestu do Afriky. Šestým soutěžícím byl Lucky Luke, který improvizoval
na nahozená slova „mrkev“ a „Sprite“
a provedl nás nákupem v supermarketu.
Se šťastnou sedmičkou nastoupil Tadeáš Pikous, kterého známe z loňské kvaliﬁkace a několika dalších vystoupení.
20
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pozici v celém kole. Marcel Šťáhlavský vyrazil do boje se slamem o luxusních výdobytcích ve společnosti, které
si ale ne každý může dopřát. Tadeáš
Pikous předvedl ve druhém kole, jak
rychle a suverénně lze přestavět vybavení sálu – potřeboval se totiž dostat
publiku až na dotek. Slamoval/stopoval a vyhlásil STOP „i slamu i islámu“.
Lucky Luke věnoval svůj druhý improslam nedávno zemřelému kamarádovi,
s čímž věděl, že nevyhraje, ale udělat to
chtěl, tak do toho šel. To Luka Leonardi si nejdřív dopisoval s mrtvým a svým
zrapovaným slamem si připsal bodový
zisk, který mu přinesl 2. místo v celkovém bodování. Malá máma se držela svého tématu, tentokrát podrobně

přednes před stohlavým publikem –
a kupodivu se našel – liberecký básník
a spisovatel Vojta Vaner. Ten zadal hledat ve svých verších sémantickou vazbu a přednesl zrýmovanou procházku
libereckými ulicemi od centra až do Pilínkova. Po tomto rozehřívacím úvodu
(nová porota si vyzkoušela, zda zvládne
složitost bodování) začal pevným textem Rýmoslav (pořadí se ve druhém
kole dle zvyklostí otočilo). Zavedl obecenstvo do světa youtuberů, přidal pár
pohybových kreací a vysloužil si bodové
hodnocení, které mu v celkovém pořadí
vyneslo krásné 4. místo (které nakonec
sdílel se dvěma dalšími soutěžícími).
Ing. Puding zabodoval svým Pravdaslamem a dostal se na celkově třetí
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Pak doběhl na pódium Dave Naslamkejv, aby popsal své zkušenosti s pečením koláče podle internetu. Toho
bych do kuchyně nepustila! Nicméně
bodování mu vyneslo první místo v libereckém kvaliﬁkačním kole. Poslední
vystoupení obstaral Zdendys, když si
posteskl, že by taky rád nějakou spřízněnou duši, nejlépe dívku. Večer byl
zakončen předáním hašlerek na dobrý
hlas, poukázek na slevu v knihkupectví od sponzora (Knihkupectví Fryč)
a krátkým improvizovaným slamem
od Davea Naslamkejva na téma PIVO.
I ten se mu poved, tak přejeme hodně
těstí na Mistrovství ČR, které se koná
2. prosince 2017 v Meet Factory v Praze na Smíchově.
za pořadatele
Martina Sanetrníková
KVK v Liberci

popsala svůj zápas s monitorem dechu
během své maminkovské praxe. A další výstup Andrého se nesl v duchu intimity a lyrična, nechal zhasnout sál
a nabádal, abychom poslouchali, jak se
Země otáčí. Vysloužil si samé osmičky!

Dave Naslamkejv
Čůrej sem a čůrej tam
Je na čase se vám s něčím svěřit
a doufám, že mi budete věřit,
protože z toho se vám napnou póry,
jak takhle based on true story
zasáhne vaše sluchové vjemy,
a snad mi to trochu ubere z trémy.
Znáte to, když zdržíte se v baru,
vaše nervy už jsou na bodu varu,
protože poslední autobus domů vám už ujel
a ten vztek, co ve vás už značnou dobu bujel,
se teď prodral až do vaší hlavy,
vy zapomínáte na slušné mravy,
ale už je vám to prd platné,
neboť ač máte v ruce ještě dvě lahve vratné,
22
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musíte k domovu pěšky…
A ne, nemáte po ruce běžky…
No a tak se tedy vydáte na cestu
přes sídliště celé z azbestu,
což je ještě ta lepší varianta,
taky byste mohli jít třeba přes pole
nebo potkat imigranta,
to jsme brali ve škole.
A přesně tady začíná můj příběh.
Jak si tak jedna noha přes druhou upaluje,
najednou cítím, že něco mě zpomaluje,
každou chvílí připadám si těžší,
což dosti omezuje můj výlet pěší
a příčina hnedle je mi jasná,
to pod mým břichem volá tekutina kvasná,
všelicos stihly již procedit mé ledviny
a skrz takové tělní úžiny
můj močový měchýř naplnily zdárně
a ve mně to teď šplouchá jak u Ebena na plovárně.
A přesně v tu chvíli napadl mě tenhle slam,
s názvem: čůrej sem a čůrej tam.
Když tu tak stojím jak zlomená hole,
joo, teď by se hodilo to pole,
můj výraz rázem trochu posmutní,
neb můj problém začíná být akutní.
Kontroluji, jestli od zvědavců je tu čisto,
a už hledám k potřebě příhodné místo.
Hle! Támhle ňáká hromada sutin,
tam se zbavím svých tělesných tekutin.
Naposledy ohlédnu se za nárožím
a už je můj močonástroj na světle božím.
Ač má malířská tvorba potýká se kritikou,
nemohl jsem si odpustit to tu neozdobit graﬁkou.
Pode mnou kvalitní sněhu biomasa,
už v ní je žlutý obraz jak od Picassa.
Ach! To je úleva!
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Když tu náhle kouknu se doleva
a vidím, jak ňákej děda přímo zjevně
štráduje to rovnou ke mně,
já div si nepřiskřípl předkožku do poklopce,
děda funí dolů z kopce,
třikrát oklepat a dost,
ale to už tady stojí a má očividně zlost.
Co že si to tady dovoluju takhle značkovat
(namíchlej byl bez pochyb už navenek),
jak má pak tenhle svět normálně fungovat?
A že jsem mu znesvětil soukromý pozemek.
Já nehodlal dál poslouchat ta jeho sdělení
a vysvětlil jsem mu,
že nouzová situace vyžaduje nouzové řešení.
Kam jsme to měl asi šplouchnout,
vždyť když se uráčí kouknout,
široko daleko žádné záchody
a v zemi relativní svobody
mám právo sem odložit své odpadní vody.
On však hned, jak byla má slova vyřčena,
ukázal vítězně za moje ramena.
Stačilo jen o pár stupňů se otočit,
v zemi cedule Soukromý pozemek, prosíme, nemočit.
I když připadalo mi to v tu chvíli trochu sobecké,
snažil jsem se poukázat na to, že můj produkt je vlastně dílo umělecké.
A on i přes značnou dávku bojkotu
musel přiznat, že má určitou uměleckou hodnotu.
Dal mi svoji vizitku,
že prý dělá v galerii a jestli nebudu mít námitku,
klidně mě zas rád někdy uvidí,
a tak jsme se rozloučili.
Co je to dneska za lidi?
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Motto:
„Kniha dokáže člověka probudit!“ Vitaliano Brancati

NADACE ŠKOLA HROU a iQLANDIA, o. p. s., vyhlašují již
XVI. ročník literární soutěže o ceny

ŘEKNI MI, CO ČTEŠ…
Téma: „Je pro Tebe KNIHA pouhé SLOVO?...“
(soutěž pro studenty 1. až 4. ročníku víceletých gymnázií a žáky 2. stupně ZŠ)

KNIHA je slovo s různým výkladem – o tom se určitě každý z nás mnohokrát přesvědčil. Tentokrát
jsme téma týkající se knížek, byť s malými úpravami, částečně „odvodili“ od názvu úžasného díla
J. M. Simmela – „Láska je jen slovo“, snad se na nás proto nikdo nebude horšit. Již po šestnácté
bychom velmi rádi, aby slovo KNIHA bylo Vámi vnímáno pozitivně, aby všechny tištěné řádky byly
pro Vás inspirací, poučením, pohlazením či zamyšlením, prostě abyste knížku vnímali jako tichého
kamaráda, vždy připraveného být zde jen a jen pro Vás.
Vyhlášení soutěže:
Uzávěrka prací:
Vyhlášení výsledků:

27. 11. 2017
16. 2. 2018 (práce je možné zasílat i před tímto termínem)
27. 3. 2018 ve 13.00 – iQLANDIA Liberec
zvláštní pozvánka pro výherce bude všem doručena písemně.

Pravidla soutěže
1. Soutěžení prací je volný literární útvar v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4 (řádkování 1
a neroztahování osobních údajů na další stránku). Klidně však postačí i 1 stránka A4.
2. Soutěžní práce musí vyjadřovat vztah jejího autora ke knihám a vlastnímu psaní.
3. Do soutěže budou zařazeny práce napsané čitelně rukou, strojem nebo na počítači, které budou včas doručeny určeným způsobem a ve stanoveném termínu (přimlouváme se za ten PC –
pokud možno).
4. Každá soutěžní práce musí být řádně označena následujícími údaji: Jméno a příjmení, adresa
bydliště, název a adresa školy, věk, třída, ročník.
5. Způsob předání soutěžních prací:
Poštou na adresu: IQLANDIA, o.p.s., Košická 6, Liberec, Bc. Martina Kutíková
E-mailem:
kutikova@iqlandia.cz, event. nadace@fpt.cz
Osobně:
Pokladna iQLANDIE, o. p. s. Liberec, Nitranská 410/10, v zalepené obálce
nadepsané „soutěž – kniha“.
Podrobné informace včetně ocenění na www.nsh.cz, www.iqlandia.cz.
Partneři: Krajská vědecká knihovna Liberec, Centrum Babylon Liberec, Neoluxor Books v OD Forum Liberec.
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LIBERECKO
v české krásné literatuře XII.
Severní Čechy v literatuře Májovců 3.
Ženy (si) píší
Marek Sekyra
autora Václava Havla, v roce 2014 byla
stezka obnovena a v následujícím roce
se na ní konal Festival Karoliny Světlé.
Jedna z autorek obnovené stezky, Andrea Fischerová, vydala novelu Dům
v Orionu (2012), v níž se objevuje i postava Karoliny Světlé. K stému výročí
smrti vyšlo v roce 1999 Devět fejetonů o Karolině Světlé Jiřího Janáčka ve
Zprávách České besedy, v roce 2007 pak
zajímavá kniha osvětlující vztah Světlé
a Jana Nerudy Bouřky. Příběh Karoliny
Světlé a Jana Nerudy. Společně s jejich
korespondencí z roku 1862 v ní nalezneme i dopisy Soﬁe Podlipské a Marie Němečkové. Kromě zmínek o vsi
Světlé, která leží dle Karoliny tak vysoko jako kříž na bezdězském kostelíku, nalezneme zde např. líčení cesty
Světlé přes Horku za bouře, vyjádření
jejího obdivu k jizerském pohoří, zpovídání žebračky z Rašovky, poznámku
o tom, že umírá sloupský rodák, spisovatel F. B. Mikovec, plán na nakoupení
laciného plátna a látky na záclony na
jarmarku v Liberci, zmínku o ﬁnanční
situaci v Pasekách, o (Českém) Dubu,
Osečné ad.

V dnešní části seriálu se zmíníme
o třech významných autorkách. Nošením dříví do lesa by bylo podrobněji se
Liberečanům rozepisovat o Karolině
Světlé (24. února 1830, Praha – 7. září
1899, Praha), jistě nejvýznamnější autorce regionu. O jejím životě, díle a místech s nimi spojenými byla napsána celá
řada publikací a článků. O pozůstalost
spisovatelky je navíc obohacené Podještědské muzeum Karoliny Světlé v Českém Dubu, které bylo založeno na roku
1919 a zpřístupněno veřejnosti v roce
1921. V Podještědí působí i Sdružení
rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, které vydává od roku 1970 vlastní
Zpravodaj. Vážné zájemce je možné
dále odkázat např. na publikaci Josefa
Špičáka Ještěd Karoliny Světlé. Karolina Světlá v dopisech o ještědských horách
a jejich lidu (1958), knihu Marie Řepkové Vypravěčské umění Karoliny Světlé.
K proměnám tématu a tvaru její ještědské
prózy (1977), dílo Josefa Lukeše Vážný
a veselý průvodce po kraji Karoliny Světlé (1990) či Po stopách Karoliny Světlé
v Podještědí (1991). Ve stejném roce
vyšla Stezka Karoliny Světlé v Podještědí
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V jiném dopise děkuje Podlipská
za doručenou vlastní Geisslové knihu
Z Podkrkonoší, chválí básně s náměty
z okolí, přestože Geisslová se domnívá,
že „netlumočí nejkrásněji to, co mi naše
hory vdechly a do duše vtiskly“, a také
dramatický zlomek Valdštýn, který staví vysoko. V dopise z 9. června 1894
píše Podlipská o jednodenní návštěvě
Turnova.

Kromě stezky a pamětních desek na
místech spojených s působením či dílem Světlé, je ve Světlé pod Ještědem
autorčin pomník.
Vztah sestry Karoliny Světlé, Soﬁe
Podlipské (15. května 1833, Praha –
17. prosince 1897, Praha), k Liberecku
se utvářel především díky jejich vztahu,
o čemž nalezneme doklady v již zmíněné korespondenci obou sester, a vztahu
k další básnířce, Irmě Geisslové, jak se
můžeme přesvědčit v knize M. Hrdiny
Šeřík a růže. Korespondence Irmy Geisslové a Soﬁe Podlipské 1883–1897 (2017).

Dílo Soﬁe Podlipské je nesmírně
rozsáhlé, ale nikdy nedosáhlo úrovně tvorby její sestry. V několika případech se v něm setkáme se zmínkami
o místech Libereckého kraje, případně s lokalizací do jeho blízkosti. Tak
děj románu Příbuzní (1878) se odehrává v pohorském městečku na úpatí Krkonoš, přičemž nejlépe je popsáno
prostředí maloměstského salonního života a prostý život krkonošských horalů. Horské oblasti měla Podlipská
v oblibě. Román Žíti či nežíti (1888) se
odehrává na panství v Rudohoří (Krušné hory), v románu Lidské včely (1902)
je zmiňována krkonošská bouda, ve
které vyrostl praděd jednoho z hrdinů
a v románu Přechody (1903) Řip s bílou kulatou kapličkou a za ním šedý,
jako z ocele ukovaný diadem Rudohoří a Mezihoří (České středohoří). Povídka Paměti Klimenta Faltisa v knize
Šumavská perla a jiné novely (1903) je
věnována drahé sestře Karolině Světlé.
Legenda o praotci Čechu (1888) je opět
zčásti situována do Krkonoš. Ty jsou
zde součástí Hercynského lesa, sídla
Markomanů, z něhož vytéká na sever
Labe. V kapitole Čech spatřil poprvé Krkonoše se dostává jako zajatec Hunů po
pomezní stezce ze Slezska hlubokými

Zde se dočteme např. o tom, že Podlipská podnikla 7. srpna 1887 třídenní
výlet do Turnova a okolí, do „velkolepé
a spanile krásné krajiny na prahu Krkonoš
a Ještědských hor“, na Sychrov (kde se ke
společnosti připojil básník B. Kaminský), Hrubou Skálu, Valdštejn a Trosky, odkud bylo dobře vidět k Jičínu, kde
žila Geisslová. Ta v dalším dopise litovala, že se mohly sejít v Turnově, neboť
okolí je úchvatné a cesta z Jičína tam
trvá povozem asi tři hodiny. Vzpomínala také na hruboskalské velikány, ty
zástupy zkamenělých obrů, jeskyni milenců (Adamovo lože), korály jeřabin
na Valdštýně, na bledé růže na skalním
útesu, černé motýlky v údolí jizerském.
Podlipská poté v odpovědi slibuje, že se
umluví na společný výlet třeba na Prachovské skály. A opět Geisslová poznamenává, že jsou toho skály hodny, aby
i takoví básníci jako Podlipská k nim
podnikli pouť, i když je už po zhlédnutí
Hruboskalska nepřekvapí. „Oč je Hruboskalsko velkolepější, o to jsou Prachovské
půvabnější, totiž rozmanitější.“
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na domě v Havlíčkově ulici č. p. 174 má
pamětní desku a je po ní pojmenována ulice Nábřeží Irmy Geisslové. Život
i dílo Geisslové ovlivnila silně matčina
smrt, nešťastný milostný vztah – autorka se pak nikdy nevdala, stesk po domově a pocit cizoty.

roklemi a průryvy do Krkonošských
hor, jejichž hradba byla porostlá lesem,
z něhož šedé balvany vysoce vyčnívaly.
Ve snu spatří průchod horami – zlatá
vrata Zemské brány – a strážného ducha hor. Při boji Hunů s Markomany
se Čech dostane do fantastické jeskyně
krkonošského skalního bludiště mezi
poslední Korkonty, kmen obrů, uctívajících ducha Krakonoše. Celý prostor
byl „zatarasen nedostupnou skalní stěnou,
pod níž zely propasti nebo jiné balvany
druhými valy ji obkličovaly, vnitřek byl
samá skála nebo les, močál a pramenitá
voda, vrcholy skal byly částečně porostlé a jinde holé, celek byl smutnou pouští
velkolepého útvaru, skály tvořily podobu
příšer a zvířat, postav lidských obrovitých nebo pitvorných, bylo tu viděti věže
a báně, chrámy a paláce, ale obyvatelé
bydleli v síních skalních se sloupy a pilíři
rukou přírody budovaných“. Po smrti posledního Korkonta se vydává do údolí,
setká se s Markomany i Bóji a podstoupí boj se saní, aby nakonec stanul
na Řípu a posléze tam dovedl svůj lid.
Krkonoše jsou opět dějištěm dramatu
Krakonošovy poklady (1890) a horskou
scenérii nalezneme i v povídce Kouzla
na horách (1875). V severních Čechách
se odehrává pověst Přemysl a Libuše
(1889) a Horymír Neumětelský (1895),
v němž se mluví o vpádu Němců roku
805 ze země Milčanů (Saska) od severu do Čech.

Napsala řadu básnických sbírek, např.
již zmiňovaná Z Podkrkonoší (1889
a 1900), povídky, novely, romány i dramata (např. též výše uváděný Valdštýn
v Jičíně). Ta však nebyla úspěšná a byla
hrána jičínskými ochotníky a kočovnými společnostmi. Nejnověji vyšel výbor
z poezie Temno nade mnou (2014). Některé básně se váží k místům Liberecka,
např. Kumburské melodie, jiné k Jičínsku
(Motivy z Libosadu) či Prachovským
skalám (Zima ve skalách).

KUMBURSKÉ MELODIE
Zádumčivě díváte se k nebi
vyvětralé, opuštěné rozvaly,
stejně vždy, ať léto zlatí pole,
aneb s vlaštovkami táhne do dáli.
I když smavá píseň výletníků
na omšené drsné zdi se přerývá,
teskno tu, ba právě; před životem
hrob té minulosti propast rozvírá.

Ve zmiňované korespondenci se Soﬁí Podlipskou píše především o Jičínu a místech v jeho okolí, vesměs již
za hranicemi Libereckého kraje, nejvíce o milovaných Prachovských skalách
(v nichž ji zastihla zpráva o Nerudově
smrti v roce 1891 a sama si připadala

Irma Geisslová (6. července 1855,
Budapešť – 27. května 1914, Jičín) patří
mezi celkem neznámé, i když díky zmíněným nově vydaným publikacím již
ne úplně zapomenuté autorky. Od roku
1884 žila v Jičíně, kde je také pohřbena,
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o stereoskopické výstavě U města
Hamburku, kde spatřila též Adršpach,
kapličku na Sněžce a Černé jezírko
v Krkonoších. Zmiňuje také jičínský
časopis Krakonoš, do kterého přispívala.

jako borovice na útesu těch skal), lipové
aleji Libosadu, Čeřovce, Zebínu, Loretě, Veliši, vrchu sv. Trojice, Přivýšině,
Bradě, Kozlovu, Zvičině, vrších lomnických a dalších, otcově rodišti Štikovu u Nové Paky či řece Cidlině, ze
vzdálenějších míst mimo náš kraj pak
na Kokořínsku o Lobči či Střednicích
a dále Podmoklech v širším okruhu severních Čech.

V její korespondenci nalezneme ale
i místa přímo v Libereckém kraji: Ještěd, jenž modral se při výletu do Nové
Paky zcela zřetelně, ale v blížící se bouři
zmizel, ač je dost nedaleko, Tábor, Košov, Bradlec, Vyskeř a náročný výstup
na Trosky ze Ktové. A pak odpočinek
mezi Pannou a Bábou „v rozsáhlých
zříceninách a na vyhlídce v nesmírnou
hlubinu a šíř báječně půvabné krajiny,
ve vířícím větru… Temné lesy kývaly vrcholky svými u našich nohou, v šíři
prostíraly se dole bělavé skalní pomníky
neznámých zesnulých obrů, Skalní město, Hrubá Skála, Valdštýn… …i s vrchy
zastřenými rouškou, Ještěd byl sotva rozeznatelný a Říp zcela neviditelný. …
tlumy kavek kroužily nade zbytky zubatě trčícího cimbuří Panny… …zříceniny…, kterýmž se nerovná nic, co jsem
již spatřila. … Pusté balvyny, sloužící za
podstavec tohoto mohutného lidského díla,
nezdobí zde žádná již zeleň, pouze asi
dva jeřáby s krvavými půvabnými svými hrozny vyrážejí ze skulin starých zdí.
Kousek zakrnělého v té slunné, písčité výši
kapradí našla jsem a malý úlomek z něho,
co památku z Trosek, vložila jsem do tohoto listu.“

Zmiňuje často ale i Krkonoše, které
„jako safírový šperk vidí bledě se modrati v dáli“, ten „safírový proužek na dalekém obzoru“. V zimě však se od nich
často „odpoutá vichřice a přižene se k Jičínu“, jindy „sníh na Krkonoších ostře se
odlišuje od okolních kopců jako bílá prostěradla“, dokonce někdy v květnu „severák studí, neb je v Krkonoších asi zimní
krajina a v tom zavanutí od Kumburka je zrovna vidět lada zapadlá“. Často
píše o strachu, zda Krkonoše „národní
duši naší neurve zpupný nepřítel“, o chudobě v kraji krásném, leč nešťastném,

Podrobně také píše o výletu na
Kumburk: Byl chladný, zasmušilý den,
jeli jsme na Kumburk. Milý, zdařilý výlet! Opravila jsem svůj názor o cestování. Neschvaluji cestování v době letní,
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nevýslovně melodický šumot hlubokých
kumburských hvozdů. Co říci o něm? Byla
to modlitba nejvelebnější, žalm osamělosti, báseň přírody. Ještě ho slyším… Slunko svítilo na zpáteční cestě, mateřídouška
voněla u nohou, oteplilo se, lidé na poli
pracovali bez kazajky. A když slunce zapadalo -jeli jsme už zpátky -, kmitaly se
ztemnělým pozadím lesa žhoucí topasy,
planouce pohádkovitě houstnoucím šerem.
Mějte se dobře, vy tajuplné bory, kde stojí řady vybraně rovných, obrovských vánočních stromečků, mějte se tu dobře, až
sníh vyplní místečko mezi jedním a druhým a obtíží větve vaše, mějte se dobře, až
bude zima, až bude zle – vzpomenu si na
vás! Sbohem, – sbohem!

úpal vedra vysiluje tělo i duši. Vzpomněla
jsem, jak by nás bylo k smrti znavilo tříčrvrtihodinné stoupání od Klepandy na
hrad, kdyby bylo horko a slunečno bývalo. Chladný den, a byť zamračený, hodí se
nejlépe. Když jsme se ocitli – totiž tatínek,
Emilka a já, ve zříceninách kumburských
nahoře u bývalých oken, ze kterých naskytuje se vyhlídka velikolepě úchvatná,
vysvitlo plnou září zlaté slunce a skoupalo v ní Krkonoše a celý šírý, požehnaný, drahý český kraj. Jak vzácný, slastný,
rozkošný to byl okamžik! Malebné obrysy
Krkonoš vlnily se v bledém safíru čistého
vzduchu klidně a majestátně před naším
dojatým zrakem, Bradlec, jejž vídáváme
vždy jen jako obrázek na obzoru, stál nyní
dole dokonale plastický a bylo viděti, co je
za ním, což činilo zvláštní dojem. Vysoké staré hvozdy dosahovaly k patě hradu
sotva korunami svých nejztepilejších borovic a osady lidské jevily se po krajině co
pouhé hromádky bílých ﬁzolek, jež děti po
hře mezi stromy zapomněly. Nasytivše
duši na léta, sestoupili jsme zase dolu, kráčejíce lesem hlubokým, plným silné, zdravé vůně. Houby lišky žlutaly se v mechu,
drobounký modravě růžový květ tísnil se
na zemi v hustých chomáčích. Nějaký pták
tloukl ve výši zobákem do šišky, až od ní
kusy odletovaly, a mocný, třaskavý ohlas
nesl se tmavozeleným sloupením štíhlých
smrků. Rudé korály jeřabin rozházel též
nějaký pták na lesní cestě. Krásné slzičky
ojediněle rděly se vedle kmenů. Na co však
nezapomenu, jest nevýslovný šumot lesa. Když jsme polní cestou, podél chudého ovsa
kráčeli, blížíce se lesům mírným větrem
rozhoupaným, pořád se mi zdálo, že slyším
zpěvy. „Tady někde někdo zpívá,“ pravila
jsem, „snad lidé při práci, anebo je to hudba,“ a nebylo to nic než podivný, vážný,

Životní osudy Irmy Geisslové byly
spíše neveselé, přesto v jejím díle i korespondenci často nalezneme nadšené
líčení přírodních krás. Nebylo tedy vše
temné v jejím životě, jak by se mohlo
nezasvěceným čtenářům zdát. 8. června
1896 píše Soﬁi Podlipské: „Jsem hotová
pohanka, jak zbožňuji příchod slunce…“
A s tím se v dnešním díle seriálu s laskavým čtenářem loučíme.
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Básně
Jiří Janáček

JEN TAK

***

Potkal jsem ve snu
Marii, Marii Pannu,
Sedmibolestnou,
prozradila, že je má poslední láska.
Poslední
smrtelné štěstí

Sousedův pes ráno podivně štěkal
jako by plakal.
Lidé dál spěchali sem a tam.
Jen sousedův pes něco tušil.
Štěkal,
jako by plakal.

Milá
Bolestiplná
Přijde den smutku
Nešťasten pozdravím
Tvá ústa

Zavřené dveře.
V hlavě pusto.
Na Svatém kopečku veselo.
V údolí
v kalužích krve
rozšlapána radost.

Neplačte
Potkáte štěstí
a zapomenete
na bolest druhých

***
Jak krásně bylo
Pojednou nasněžilo
I úsměv zmrzl
Zůstal jsem sám
mezi lidmi

Slaná slza na rtech
Nesol tolik
Zvyšuje se tím krevní tlak

Jak odkopnutý pes
Jak stárnoucí klaun
najatý k rozesmání
ležím v prachu jeviště světa
zasypáván slovy
nevím
nevím, kdy přijde
commedia ﬁnita
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do regionálního, celostátního a odborného
tisku, nepravidelně do rozhlasové stanice
Svobodná Evropa, deset let byl recenzentem Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla
v Liberci. Je autorem publikací Fotograﬁe
Ladislava Postupy (1967), Amatérští loutkáři v Liberci 1918–1938 (1988), Zamyšlení nad osudovým setkáním F. X. Šaldy s Evou
Jurčinovou (1986), Jaroslav Průcha – učitel a spisovatel (1988), Literatura pro děti
a mládež (1997), Devět fejetónů o Karolíně
Světlé (1999), Čtyřikrát Městské divadlo Liberec (Stadttheater Reichenberg) 1883–1938
(2004), Čtení o německém divadle v Reichenbergu (2010), Kašpárkoviny (2011) ad.

JIŘÍ JANÁČEK, který oslavil v letošním
roce 90. narozeniny (* 7. května 1927, Blatná), je bývalý středoškolský a vysokoškolský
pedagog, loutkář, divadelník, redaktor a literární vědec, skaut a teatrolog. Je členem
Kruhu autorů Liberecka, Syndikátu novinářů ČR a Teatrologické společnosti v Praze.
Dlouhodobě se zabýval německým divadlem v Liberci, byl členem porot literárních
a divadelních soutěží a v Krajské vědecké
knihovně jedním z lektorů Literárního klubu mladých a editorem jejich almanachů.
K 28. říjnu 2007 obdržel za práci v kultuře a za badatelskou činnost Poctu hejtmana
Libereckého kraje (zlatý dukát). Přispíval

Největší muž na světě
Legionářské romaneto
Pavel Brycz
ČESKÝ ŘEK ZORBA
Žil byl. Strýček Max. Nejpodivnější pamětník anabáze československých legií v Rusku. V útrobách mu
stále muselo něco hryzat. Snad velikášské sny. Střepiny po granátu. Dvoumetrová tasemnice. Vypadal jako
nudle do polívky. Tenký jako pytlácká struna. V čase
i nečase schopný vléct malířský stojan, paletu a štětce
jako plnou polní na míle daleko, aby pak stál jako větřící jelen, jako mlýnský kámen z vyhořelého mlýna,
jako pomník Největšího Čecha. Legendami opředený
život legií se v jeho vyprávěních měnil v báseň. Slovanskou Iliadu a Odysseu. Ale nebylo všechno úplně
jinak?
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Ukázka
Věnováno rodině Koptových z Libochovic
***
Palčivý červenec 1974. Méďa Obřich cestuje vlakem. Hlas vojenské polnice.
Strýček Max salutuje.
Pán v modré nádražácké uniformě s plácačkou běží. Mele pantem a mává mašinfírovi na mašině červenou stranou. Umouněný topič se zubí bílými zuby, křičí
cosi v odpověď. Zanikne to v děsném hluku lokomotivy. Obrovská černá potvora
na blyštivých kolech. Vedle ní se cítím na peróně jako myš u paty obra, supí, kašle,
heká a nezastavuje. Všechno vidím jako na plátně v kině. ŠÚ ﬁlm, jak píší na plakátech pod hlavičkou ﬁlmu se stručnou upoutávkou, která většinou zní jako pěkný
hlavolam a rébus. Trčím z okýnka vagónu do půli těla a vlaju jako očazená záclonka. Přes potoky slz zazírám dopředu k mašině a ucítím na tvářích černé saze. Okamžitě zase vracím kukuč k hodnému výpravčímu s plyšovým méďou. Mele hubou
jako kráva na pastvě, co spásla durman.
Celé to kino mě baví jako ﬁlm Vinnetou. Tlustý zpocený pán v červené čepici
pádí jak Juantorena. Maminka mě drží za nohy a hubuje. Jak jsem mohl nejlepšího kamaráda zapomenout na nástupišti? V jejím hlase zní měchačka a nejmíň
dvacet ran na můj zadek. Nemám rád takový hlas. Je to bolavý hlas. Ještě že měchačka zůstala doma v kuchyni. Dlaní to tolik nebolí, anebo mamku z toho bolívá
ruka stejně jako mě zadnice, takže to dřív vzdává. Ale ani já nic nechápu. Obřich
se musel zatoulat sám. Nekňuba. Nejspíš ho před první dalekou cestou vlakem
rozbolelo bříško. Cítil v něm šutry asi jako já. Musela to být hrozitánská hromada
kamenů. Úplná mohyla.
Do jeho útrob se toho vejde až hrůza. On má velké bříško. Spíš břicho. Však
mu taky dalo jméno. Obří břicho – Obřich. Přední i zadní tlapy má naopak takové hubeňoučké šlajfky a dlouhatánské jako Lovosice. Dokážou objímat, když se
v noci třesu strachy a propotím pyžamo, že jsem mokrý jako vodník Česílko. Sáhnou pod postel a prošmátrají podlahu, jestli se tam neskrývá nepřítel. Ale žádný
Santer, vrah Inču-čuny a Nšo-či, tam není.
Pak mě vezme kolem krku, přitulí se ke mně, chrníme a svým teplem mi vysuší
pyžamko. Nejlepčejší kamarád na světě.
Teď je ale ztracený a v rukou pana výpravčího bezmocně klinká packami. Vypadá, jak se tak v běhu ajznboňákovi natřásá, úplně jako směšná loutka. Paňáca.
Vůbec ne jako kamarád a medvěd. Ale do smíchu mi rozhodně není.
Ufuněný pan výpravčí před sebou uvidí vytřeštěnýma očima nádražní vozík.
Plně naložený bágly, kufry a kotouči s ﬁlmy pro kina. Možná tam mají i Vinnetoua, druhý díl. Kdo ví?
„Bacha, bacha, kurva!“ stihne zakřičet.
Takový hodný pán, a dokáže být sprostý jako tatínek.
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Ale šoférka vozíku nestihne nic udělat. Jako by řídila poprvé v životě. Žádný
překvapivý manévr. Řídit jako Niki Lauda teda neumí. Jen zamžiká dlouhýma
černýma řasama jako mrkačka. Takovými, jaké má Sophie Lorenová pravé a maminka nalepovací.
A světe, div se, pan Juantorena i se svým velikánským panděrem a kinklajícím
Obřichem mohutně vyskočí, tak jako loni na začátku prázdnin vyskočil Šemík,
bílý kůň, přes hradbu Vyšehradu a doskočil ze skály až do řeky Vltavy.
Skákne na horu kufrů, báglů a ﬁlmů s Lexem Barkerem, Pierrem Bricem a Pierrem Richardem, a než sletí dolů na dlaždičkované nástupiště a rozbije si kolena,
rozerve modré kalhoty a skončí se zlomenou nohou jako Šemík ve Vltavě, změní
se z běžce v kladiváře. Rozmáchne se a mého méďu s vlajícími packami mi hodí
do okýnka.
Bravo, sláva, hip, hip, hurá! Anatolij Bondarčuk, olympijský vítěz v hodu kladivem, by to nehodil lépe. Chytám Obřicha oběma rukama a držím jako klíště.
„DĚKUJU, DĚKUJU, MILÝ TLUSTÝ PANE!“
Rozpláclý výpravčí ukazuje zubícímu se topiči zelený terč plácačky a láteří:
„Žeňte to, žeňte, žeňte!“
Kolem něj se válejí shozené kufry, bágly i ﬁlmy pro kina s nešikou Pierrem Richardem. Binec!
„Líp si toho méďu hlídej, kluku! A šťastnou cestu!“ volá za mnou ta naducaná
zpocená tvář s pihami od sazí z lokomotivy.
To už mě maminka i s mým medvědím úlovkem vtáhne do kupé a kapesníčkem mi začne pucovat obličej. Saze z komína lokomotivy a slzy smutku, pak i radosti, udělaly své. Nedají se oddělit. Mokré a slané jsou navlas stejně. A protože
i ona uondaného Obřicha, mého nejlepčejšího kamaráda, ráda vidí, zapomene na
baštonádu na můj zadek, kterou mi původně chtěla vyplatit. Sestřička Viktorka
se usměje. Podá mi pestrobarevný šátek a mrkne spiklenecky levým okem. „Radši
si ho připoutej.“
Starý pán naproti mně si četl v Rudém právu černou kroniku. Věštil tragédii,
v lepším případě vypadnutí ubuleného cvalíka z okna vlaku. V horším zastavení
rozjíždějící se soupravy a zpoždění.
Teď zaraženě zírá. Nejde mu pod nos zabořený do novin, že všechno dobře
dopadlo.
Přivážu si Obřicha k zápěstí šátkem a posadím po straně ručičky, kterou si neutírám zadek. Pán v obleku a kravatě je načuřený. Dá svůj nevlídný postoj jasně najevo.
V rohu kupé přes sebe přehodí záclonku. Nevidí, neslyší. Vysílá signál: „Nedotýkat
se. Nerušit. Nepozorovat. Nehrát si se mnou! Já jsem vážný člověk.“ Po chvíli si
schrupne a černá kronika mu upadne na umatlanou, lepkavou podlahu.
Maminka si Rudého práva ani nevšimne. Je to nepořádek a doma by jej uklidila.
Ale tyhle noviny jsou jako bacil. Dotkneš se, a hned něco chytíš. Od toho pána.
Mrzutost, zlo, špatnou náladu. Smůlovatou smůlu. Vyrážku, choleru, lepru. Račte
si vybrat, vážení!
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Ne, ten pán není zajímavý. Pichlavý je jako ostnatý drát na plotě naší mateřské
školky. Není o co stát! Ještě teď cítím šrámy na zádech. Lezl jsem tam snad stokrát
pro zakopnutý balón, pro chuť svobody, jen tak bez důvodu.
Ten chlápek patří pod mourovatou záclonku Československých drah. Není to
největší muž na světě. Není tedy nic, co rád hledám. Pan Nikdo. Odnikud. Pasažér
do Nikam. Dusí se záští. Proto tolik chrápe, až řinčejí okenní tabulky.
S Obřichem už ho nevnímáme. Máme nasazené růžové dalekohledy. Naladíme
se na pohled z okna. Telegrafní sloupy nám spěchají vstříc a pokaždé se elegantně
vyhnou srážce. Běží proti nám i stromy, domečky hradlařů, mosty a vjezdy do tunelů. Uháníme jak Šemík k Neumětelům.
Asi mám konečně vypucovaný obličejík hodného dítěte. Nepřijde si pro mě
Čert, ani vrah Santer. Maminka se aspoň tváří spokojeně. Nasliněný kapesník
pečlivě schová do kapsy. Usmívá se na mě i na sestřičku Viku.
Možná ten úsměv patří i ztracenému a nalezenému Obřichovi, který vyletěl
z ruky mohutného výpravčího a zažil volný let ptáků. Plyšový medvěd takové věci
nezažívá každý den. Však má korálkové oči ještě teď navrch hlavy. Odrážíme se
v nich my, sítě na zavazadla, strop i ruční záchranná brzda.
V kupé je dusno, a tak maminka pootevře na čtyři prsty okýnko. Špehýrkou to
luftuje směrem k nám a vítr nám se sestrou čechrá vlasy. Obřichovi šošolku vykousaných chlupů na hlavě.
Když jsem ještě neměl rozum, kousal jsem ho. Hryzal jsem úplně všechno, takže
i maminku a nejlepčejšího kamaráda. Jen malou smradlavou sestřičku v povijanu
jsem nekousal. Tfujtajbl, té bych se ani nedotkl!
Mamince z toho žraločího stisku nezůstalo ani škrábnutí. Pořád vypadá krásně
jak ﬁgurína ve výloze Salónu krásy. Ale Obřichova šošolka dokazuje, že moje mlíčňáky uměly zranit. Snad mi svou slaměnou dušičkou odpustil. Jinou ani nemá.
Jednou jsme si hráli s Viktorkou na chirurgy a rozřezali ho kvůli operaci. Našli
jsme jen fůru slámy. Sousedka Povolná nám ho pak pomohla zašít, když jsme na
ni ubrečení přes chodbu zazvonili. Nedokázali jsme uchem jehly ani provléknout
nit. Na starém šicím stroji Singer jsme si jen popíchali prstíky.
Zželelo se jí malých nemehel a naši operaci bez narkózy nejlepčejšího kamaráda ututlala. Všechnu slámu nacpala zpátky a zející ránu zašila. Museli jsme jí ale
svatosvatě slíbit, že si na chirurgy už nikdy hrát nebudeme. Přísahali jsme. Zvedli
jsme dva prsty, co ještě netuším, jak se jmenují, vím jen, že jedním píchám do vosího hnízda, tisknu spoušť pistole nebo se dloubu v nose, když se mamka nedívá.
Druhý je ale zhola k ničemu, ledaže je nejdelší a podle ošklivé staré cikánky, co
jednou na ulici chytla tatínka za ruku, aby mu vyčetla budoucnost za dvě stovky,
je to prst Saturna, boha Času. Pokud o kus přečnívá ostatní prsty, značí lehkomyslného člověka. Takový neudrží lováky a je pitomý jako študent. Tatínek měl ten
prst, o kterém netuším, jak se mu nadává a slouží naprosto k ničemu, o dost delší
než já. Ale cikánce dvě stovky nedal, aby jí dokázal, že peníze udrží a není pitoma
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ani jako študent, ani jako esenbák. „Do pěti let se na tobě bude pást tráva!“ křičela
na něj rozzlobená cikánka. Čarovala rukama a tatínek z toho měl psinu.
Konečně Obřich pozvedl packu a s ní se zvedala i má šátkem přikurtovaná ruka.
„Mrkej, Marku, to je krása!“ vydechl obdivně méďa.
„Žjova…,“ polkl jsem.
Vlak s námi supěl pod obrovitánskou klenbu. Jako bychom vjížděli pod největší
deštník světa. Všude nápisy Praha, hlavní nádraží. A sestry Sophie Lorenové, která se v nevhodnou dobu Juantorenovi neštastně postavila do cesty, na plně naložených vozících kmitaly po nástupišti jako autíčka v rychlodráze. Tyhle měly vyšší
šoférskou. Drandily jako Niki Lauda. Všude voněly horké párky, šuměly bublinky
malinové limonády a na nástupišti se nedal přehlédnout dvoumetrový pán v bělostném obleku.
„Dědeček! Děda!“ ječel jsem a mával spolu s Obřichovou plyšovou pacičkou.
Mašina se strašlivým skřípěním brzdila. Všechno v kupé sebou ve směru pohybu trhlo. Naše kufry nám popadaly na hlavy. Mrzutý chrapoun se probudil.
„Co je, co je, co se děje?! Proč je tady takový bengál?!“ durdil se.
„Praha, hlavní nádraží, na druhé nástupiště právě přijel zpožděný rychlík…,“
ševelila slečna příjemným hlasem do ampliónu. „Pokračuje ve směru…“
Babička s obličejem jako měsíček v úplňku a s vlasy jako kudrnatá mitra se zavěsila do obrovitého dědečka. Už nás v okně vlaku spatřili. Děda popadl loďák,
pobídl babičku a pospíchali k našemu vagónu. Mamka, Obřich, já i sestra jsme
mávali jako o Prvního máje.
Za chvíli dědeček Přemysl sklonil ve futrech hlavu a vstoupil do kupéčka.
„Buďte zdrávi, ahoj, dcérunko, nazdar, děti!“ zubil se na nás od ucha k uchu.
„Do pytle…,“ ulevil si pán Černá kronika. „Čest práci, soudruhu!“
Za dědečkem přicupitala babička. Vždycky o sobě mluvila jako o malém pívu.
Vypadala tak. Nebo jako malý čaj. I na těch největších podpatkách by v kupé nedosáhla na rechnu. Ale ani nemusela. Obrovitý děda hodil do úložného prostoru
lodní kufr sám. A přidal i babičky kabelku. Nosila v ní pudr, šminky i celou lékárničku. Klidně si na ni mohla namalovat červený kříž. A napsat První pomoc.
Babička začala obratně manévrovat. První hubanec, druhý hubanec, obě tváře
dcery Johanky, třetí hubanec na ústa mně, čtvrtý méďovi na vytahané ouško, pátý
na našpulené rtíky Viktorky.
„To je rámusu,“ ulevil si morous s očima jak špehýrky, „soudružko, tady je to jak
v židovské škole!“
„Plác!“ vyťala mu babička obrovského facana.
„Antisemity nesnáším, koledoval jste si,“ ucedila babička. „Máte-li námitky,
ostatní vyřídí můj manžel…“
„Co to… no tohle… co to jako?!“ hladil si pan Puchejř červenou tvář.
Dědeček Přemysl se zatím sehnul ze své nadmořské výšky, zvedl jednu nohu
v semišové polobotce směrem nahoru, takže stál chvíli na jedné noze jako čáp,
a z podlahy sebral Rudé právo s černou kronikou.
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„Asi vaše, pane,“ vrazil mu noviny pod nos tak prudce, až napadený s oteklou
červenou tváří ucítil tiskařskou čerň a buničinu.
„To je teda úroveň! Rodina je základ státu. Tfujtajbl. Tenhle stát stojí na hodně
zpuchřelých nohách. Odcházím. Maúcta!“ zvedl se černý pán, proplul kolem dědečka s babičkou jak velká voda a mizel v chodbičce. Tam se pral o volný průchod
s desítkami pasažérů. Uštědřili mu za to nepočítaně herd, štouchanců, loktů do
žeber a dalších faulů.
Proběhl můstkem mezi dvěma vagóny, vstoupil do restauračního vozu a tam
v úprku shodil stewardovi tolik skleněného nádobí, že žádná ze zpráv z černé
kroniky neměla toho teplého červencového dne na začátku školkových prázdnin
mých a mé sestřičky takovou váhu.
„Těšíte se, děti?“ zeptal se už usazený dědeček.
„Těšíme,“ pokývali jsme hlavou.
„Brum, se ví,“ ozval se i Obřich.
Babička se taky pohodlně uvelebila a vytáhla plechovou krabici.
„Nasmažila jsem řízky,“ oznámila a otevřela svou šperkovnici.

2011 v kategorii nejlepší beletrie pro děti
a mládež.
Romaneto Největší muž na světě – jakýsi
„český Řek Zorba“ – je autorova devatenáctá kniha. Po volném románovém triptychu Patriarchátu dávno zašlá sláva, Svatý
démon (2009) i Muž bez ženy není člověk
(2014) a road book Střídavá péče pro Kukačku (2016) přináší opět autorovo oblíbené téma – hledání mužského vzoru ve světě
bez hrdinů.
Pavel Brycz spolupracuje jako textař
s hudební skupinou Zdarr, ex-členů kapely
Laura a její tygři. Jeho knihy byly přeloženy do několika jazyků, z nich fantasy všedního dne Co si vyprávějí andělé? (2011) do
japonštiny.
Žije a pracuje střídavě v Jablonci nad Nisou a v Praze. Je doktorandem na bohemistice Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad
Labem, docentem tátologie a kromě psaní
se věnuje pedagogické činnosti.

PAVEL BRYCZ (* 28. 7. 1968 Roudnice nad Labem). Prozaik, básník, textař, příležitostný dramatik a scenárista. Píše pro
dospělé i pro děti. Spolupracuje s Českým
rozhlasem, pro který napsal řadu děl především pro děti a mládež a uváděl vlastní
autorský pořad Kouzelný svět Pavla Pavla neboli matematicky Pavla na druhou. Je
autorem dvou večerníčků: Dětský zvěřinec
(2008) a Bílá paní na hlídání (2013).
V roce 2005 obdržel zvláštní cenu za
scénář na Prix Bohemia v Poděbradech za
komediální pohádku Neberte nám Ptáka
Loskutáka. V ní hráli mimo jiných také Jiřina Jirásková, Taťána Medvecká, Pavel Rimský, Bob Klepl a Milan Šteindler.
Za knihu básní v próze Jsem město (1998)
získal Cenu Jiřího Ortena (1999).
U čtenářů i kritiky bodovala románová epopej Patriarchátu dávno zašlá sláva
(2003; Státní cena za literaturu, 2004). Kniha Bílá paní na hlídání vyhrála Zlatou stuhu
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Básně
host Světliku
Kito Lorenc

SVĚTA KRAJ
Janu Bukovi
Jahodové mléko
barví zimní nebe.
Malíř z města
se vrátil do vsi.

TENTO OBRAT
strom se zachvěl
setřásl ořechy
listy se ještě protáčí

Pod pestrou plachtovinou
se záplatami let
domů do přístavu
míří loď.

každý se bojí ztratit
barvu a tvar
a přece jen tuto změnu

„Jaký náklad, starý,
ze života vezeš?“
„Žádný. Ale podívejte,
na plátně to světlo

může předat podzimu
jako jazyk jímž
by bylo slyšet vítr

dosud neviděné,
ten lom odstínů –
to ony jsou páteří světla
někdejších dnů.“
Vidím vás, krásná chásko,
cestou na světa kraj,
bez dluhu slovům, bez
břemene nevysloveného.

(Básně z antologie Jazyk, jímž porozumíš větru, Protis, Praha 2007, překlad Milan Hrabal)
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ČAS NEBYL
Za zámkem
při břehu
pod cestou
měli jsme skrýš.
A lidé
nad námi
chodili,
dělili čas
na kousky.
Dost jich tam
bývalo,
i bez nás dvou.
Mluvili v plurálu
my mlčeli v duálu.
Čas nebyl náš,
nebyl čas.

(ze sbírky Zymny kut, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2016, překlad Milan Hrabal)

poloviny 20. a počátku 21. století, nositel
řady literárních cen (mj. Petrarkovy ceny
z roku 2012, kterou byl oceněn i Jan Skácel), jehož jméno bylo zmiňováno v souvislosti s navržením na Nobelovu cenu. Vydal
řadu sbírek poezie, psal v hornolužické
i dolnolužické srbštině a němčině.
Poslední s názvem Zymny kut (Chladný
kout) vyšla v roce 2016. Připomínáme jeho
poezii několika ukázkami a společnou fotograﬁí Kita Lorence s básnickým kolegou
Benem Budarem pořízenou před Lorencovým domem v Horním Wuježku v roce
2006.
Foto: Milan Hrabal

Kito Lorenc s B. Budarem
KITO LORENC (* 4. 3. 1938, Slepo
† 24. 9. 2017, Budyšín). Letos v září zemřel největší lužickosrbský básník druhé
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Struny osudu
Eliška Procházková a Barbora Novotná. Kromě toho, že jejich povídky
vyšly ve sborníku Struny osudu, mají
společnou ještě jednu věc – obě jsou
dlouholetými členkami literárního klubu, který funguje při Krajské vědecké
knihovně. Jejich vytrvalost a píle se vyplatila, když uspěly v soutěži Zpívající
věže a získaly tak šanci být knižně publikované.
Sborník Struny osudu se řadí do
žánru fantastiky. Všechna díla pocházejí z jednoho fantasy světa a spojuje je osudovost a těžké úděly hrdinů.
A knihu bych vám doporučila, i pokud
nejste fanoušky tohoto druhu literatury. Fantasy prostředí je je totiž převážně jen kulisou. Tím hlavní jsou osudy
lidí – to, jak překonávají překážky, které
jim určil život, jak se potýkají s problémy středověké společnosti, které si my
dnes už často ani neumíme představit.
Přesvědčte se sami – zde jsou krátké
anotace povídek.

Všichni, kdo chodíme do knihovny,
máme patrně jedno společné – milujeme knihy a příběhy v nich. Kolik z nás
ale zná nějakého autora osobně? Ko-

lik z nás ví něco o tom, co stojí za jeho
tvorbou? Je mi ctí, že vám mohu tyto
dveře pootevřít a představit dvě liberecké autorky a jejich dílo.

Ozvěna pomsty – Eliška Procházková
Příběh spojuje pohledy dvou postav, kata Raddana a jeho dcery Rinny, která
to vzhledem k povolání svého otce nemá ve společnosti lehké. Oba toho za
svůj život hodně ztratili a kvůli nešťastným okolnostem nyní mohou přijít i jeden
o druhého.

Každá mince má dvě strany – Barbora Novotná
Straghus je lovec lidí – nájemný špeh a zabiják ve službě krále. Tentokrát ho
ovšem čeká jiná mise: jako učedník mincovního mistra chce získat královská pečetidla. Příběh je ukázkou lidské houževnatosti a ukazuje, že pokud něco chceme, nesmíme se vzdávat. Podaří se Straghovi uspět v cíli, který si sám vytyčil?
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Novotná Barbora (*1998)
Studuje maturitní ročník osmiletého
gymnázia v Liberci. Kromě psaní historické ﬁkce (ze sportu ale sem tam zabrousí do
žánrů jiných) se ve svém volném čase věnuje čtení knih z knihovny a antikvariátů,
poslouchání hudby a hraní počítačových
her. Je posedlá historií, především tou německou a pruskou. Nejvíce ji baví dění
v 18. a 20. století. Ráda by se pohybovala
ve sféře mezinárodních vztahů, především
v mezinárodních organizacích. Pokud nebrigádničí, snaží se jednou měsíčně v úterý
navštěvovat literární klub při Krajské vědecké knihovně. Jejím poznávacím zname-

ním je, že si vždy půjčí víc knih, než dokáže
za měsíc přečíst. Do sborníku Struny osudu
ze série Zpívající věže přispěla poprvé, ale
ne naposledy. V brzké době jí v této sérii vyjde druhá povídka, opět na téma severských
zabijáků.

Eliška Procházková (*1999)
Studentka maturitního ročníku všeobecného studijního zaměření na Gymnáziu F. X.
Šaldy. Již odmala píše básně a prózy různého
rozsahu. Některé z jejích výtvorů jí v soutěžích „Máj, měsíc poezie“ a „Nisa – řeka, která
nás spojuje“ přinesly dobrá umístění. Poprvé
se její jméno nevyskytuje ani zde v časopisu Světlík, již zde bylo publikováno několik jejích děl. Z prozaických příběhů je jejím
největším dosavadním úspěchem povídka

Ozvěna pomsty, která byla otištěna ve sborníku Struny osudu (2017).

Jitka Ládrová (*1991) – editorka
Pochází z Jablonce n. N., pracovní uplatnění však našla v Liberci, kde učí na TUL
a studuje doktorát na oboru Ekonomická
informatika. Myšlenka na soutěž a na pomoc dalším autorům ji napadla zhruba před
třemi lety, neboť na vlastní kůži okusila, jak
to má u nás začínající autor těžké. Její díla
najdete ve sbírce ze soutěže Mlok 2016
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zároveň editovala. V současné době dokončuje úpravy románu Němé duše, který s největší pravděpodobností vyjde v tomto roce.

(Zákon smečky), v antologii Žena se sovou
(2017, povídka Ornáda) nebo ve sborníku
Struny osudu (Děti ze Země nikoho), který

Pár slov závěrem
Předně bych vám chtěla poděkovat, že jste dočetli až sem a věnovali mi svůj čas.
Jak asi vyplynulo, čeští autoři to nemají jednoduché. Většina z nás to dělá pro dobrý pocit a pro to, že chceme vyprávět příběhy. A je už jen na vás, čtenářích, abyste
nám dali tu nejlepší odměnu a přečetli si něco z našeho pera.
Využiju poslední možnost, abych vás na knihu nalákala, a jelikož jsem také autor, přikládám ukázku povídky, kterou ve sborníku najdete přímo ode mě.
Přeji krásný čtenářský zážitek!
Jitka Ládrová
editorka sborníku Struny osudu

Jitka Ládrová
DĚTI ZE ZEMĚ NIKOHO
Přišli do naší vesnice jako každý rok. Vojáci v černé kožené
zbroji, v rukách praporce vládnoucí dynastie. Na příkaz krále
konali svou povinnost. Na absurditě rozkazu jim nezáleželo.
Nikdy si nekladli otázky, jaký vliv má jejich chování na náš
život. Rozžhavili železo a poté ho přiložili ke kůži malých
dětí.
Lidé věděli, že se nemá cenu vzpírat, přesto něco takového s klidem přejít nešlo.
Vojáci vešli do každého stavení. Proklepávali podlahy a hledali volná prkna, tajné dveře a sklepy. Prověřovali pečlivě soupis všech obyvatel a upravovali ho podle
nových zjištění.
Uhnul jsem pohledem, když vstoupili do našeho příbytku. Neměli jsme co skrývat, přesto jsem se jim nevydržel dívat s klidem do očí jako mí rodiče. Žil jsem
pouze s otcem a matkou, další děti ani jeden z nich nechtěl. I já jsem přišel na svět
hrou osudu. Nikdo si nepřál přivést nový život do takového světa.
Museli jsme nastoupit do středu světnice. Zkontrolovali naše značky a poté
matku vzali za paži a odvedli stranou.
Bezmocně jsem přivřel víčka. Chtělo se mi brečet za ni. Takové ponižování.
Lidská důstojnost neznamenala nic. Vysvlékli ji a poté důkladně prohlédli, zda
není v očekávání či jestli v nedávné době nepřivedla na svět další dítě, které by
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nyní schovávala. Jako by snad při náročné práci v dole dokázala nějaká žena utajit
těhotenství…
Ostatní vojáci zatím začali prohledávat náš příbytek. Skrývat děti bylo trestné –
jak své, tak cizí. Co kdybychom snad schovávali nějaké sousedovo? Jsme možná
spodina společnosti – národ trestanců, neschopný žít v civilizovaném světě –, nikde ale není psáno, že si nemůžeme pomáhat vzájemně. Prověřit se musí vše. Co
kdyby tahle zvěř našla dostatek sounáležitosti?
„Ta podlaha je překvapivě pevná,“ zaznělo z úst jednoho vojáka.
„Že by nedávno stlučená?“ pousmál se jiný. Jako by si byl jistý, že nyní přišel na
něco převratného. Pokynul třetímu, aby přinesl nářadí.
Když dotyčný přišel s páčidlem, ztratil jsem svůj klid. Podíval jsem se na otce,
ale ten zůstal nečinně stát. Nechápal jsem jeho počínání.
„Co to děláte?“ ohradil jsem se. „Tu podlahu jsme letos s otcem opravili!“
Otec se mě snažil zastavit, jenže já se nedal. Chystali se zničit naši práci! Strávili jsme nad tím několik dní, jen aby to bylo ještě před zimou. Tohle přece nemohou…
Mohli. Zastavili mě. Prohnul jsem se pod tvrdou ránou do břicha. A pak přišla
další.
Nemohl jsem se nadechnout.
Otec mi chtěl pomoci, ale zabránili mu v tom. Odtáhli ho ke stěně a přimáčkli
na ni.
Zůstal jsem ležet na zemi a zoufale se snažil nadechnout.
Dál už si mě nikdo nevšímal. Udělali, co si zamanuli, a když zjistili, že se spletli,
jednoduše odešli. Spoušť, kterou po sobě zanechali, je netrápila. Proč taky?
Zamířili k dalšímu stavení, otec mi konečně pomohl na nohy a matka, která se
k nám vrátila po prohlídce, nyní starostlivě kontrolovala, jestli mi nic není.
Nebylo, fyzicky ne. Dech už jsem popadl, ale na duši jsem se cítil o poznání hůř.
Viděl jsem všechny ty poházené věci, vypáčenou podlahu… Stále jsme na tom
však byli dobře.
Od sousedů se ozval hlasitý nářek. Nejdříve prosby mladé ženy a poté pláč jejího tříletého syna. Vojáci ho z minulých let měli už zapsaného v záznamech, nyní
přišla řada na činy.
Připadal jsem si jako ptáče, které vypadlo z hnízda – stejně bezmocný a stejně
nicotný ve srovnání se zbytkem světa. Bylo mi sedmnáct; v jiných krajích bych měl
věk na ženění a na založení vlastní rodiny. Já si však tehdy přísahal, že děti nikdy
mít nebudu.
Rozuměl jsem vyhnanství a pravidlům Země nikoho. Znal jsem důvody a přečiny těch, co se sem dostali. Značka na čelo se jim vypalovala, aby už nikdy nemohli opustit tuhle pustinu a vrátit se zpět do běžného života. Jaký díl viny jsme
ale nesli my?
Neprovedli jsme nic. Pouze jsme se narodili na nesprávném místě.
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Fotograf Michael Čtveráček
vystavuje v liberecké galerii Lázně
známého, něčeho, co žije vedle nás, ale
čeho si nevšímáme. Je to minimalistická podoba daného výseku pradávné
přírody, zdánlivého chaosu, v němž si
autor všímá bohatosti kompozičních
motivů v lesním porostu, směřujících
za světlem. Na bázi krajinářské fotograﬁe vzniká něco zatím nepovšimnutého, archaického, co existuje mimo
čas. Maxifotky doplňují snímky menší,
ale stejného obsahu.
Michael Čtveráček (1971) vystudoval fotograﬁi na FAMU, v minulosti
fotil převážně budovy, například v Ročenkách liberecké architektury, v cyklu
Ke světlu pozoruje přírodu z podhledu. Navazuje na fotograﬁcké dílo svého
otce, Karla Čtveráčka, které prohlubuje a završuje. Fotografuje, co všechno
známe, ale nikdy jsme si zobrazeného
pořádně nevšimli. Nutno vidět.
Otto Hejnic

Výstavu Ke světlu – Obecné principy představuje Michael Čtveráček od
21. 9. do 31. 12. 2017 v galerii Nika,
v budově Lázní. Je založena na paradoxu, maxiformátové černobílé fotograﬁe
jsou pojímány zespoda, od země, jen
někdy je nad nimi spleť větví, maximálně kmenů stromů, zelený svět se dere
vzhůru, kroutí se a proplétá. Je to ve fotograﬁi nový nezvyklý přístup, pojmenování jednotlivých druhů rostlinstva
chybí, je to zvětšenina drobného, málo

Tajuplný ostrov T. Syrovátky a F. Nuckollse
dobu války Severu proti Jihu. Pánové
dle výkladu kostymérky Lucie Šperlové mají cylindry a dobové oblečení.
Zadní projekce ještě ukáže parní stroj, o kterém vypráví ušlechtilý
Ing. Smith – Martin Polách, zatímco Kapitán Pancroft – Jaromír Tlalka
ví, proč si brousil nůž. Lord Spitﬁre –
Tomáš Impseil představuje osvícenou
aristokracii. Komorník Oliver Přemysla Houšky ho dostává z úzkých.

Podtitul inscenace podle J. Verna je
Veselý kankán pro celou rodinu, premiéru měla 20. října 2017 a já jsem hru
viděl 7. listopadu 2017.
Začátkem představení klesá balon, až
ztroskotá na pustém ostrově. Poutavá
je výprava, vpředu jsou dvoje vlny přes
celé jeviště, zajímavé je nasvícení zezadu, vidíme černé siluety jednotlivých
postav, ostatní kulisy evokují konec
19. století. Lukáš Kuchinka zachytil
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přítomný, aby potopil svojí ponorkou
pirátskou loď. Jules Verne by se zpracování své látky velmi divil, ale účel světil
prostředky.
Ještě se objeví velká Opice, pak Trestanec Ahmed s mohutným plnovousem,
které ztvárnil Jan Jedlinský. Zpívající
dívky, které patří ke Kapitánu Nemovi, zpočátku nemají k trosečníkům žádný vztah, což mi vadilo. Posluchači se
inscenaci většinou srdečně smáli. Nejde říci, že by jedna nebo druhá parta
lenošila, tančí vyzývavý tanec, nakonec
se ke třem His Girls přidává i Herbert
v kankánovém oblečení. Mrskají nohama, kam jen to jde. Moudrý Nemo v širáku oživí sto let staré nadšení, že věda
a technika dopomohou lidstvu k zdravému rozumu, zatím ale dopomohly ke
dvěma světovým válkám.
Tomáš Syrovátka a Filip Nuckolls
vytvořili bláznivou férii, kde chybí souvislosti, přesto většinu diváků baví, jak
jsem se mohl přesvědčit na vlastní oči.

Čtrnáctiletý Sirotek Herbert Markéty Coufalové je ze všech mužů nejrozumnější. Sir Spitﬁre má žaket, cylindr
a hůlku, obdobně jsou řešeny ostatní
postavy.

Trosečníci řeší vztahy k zvířeně ostrova, představují je His Girls Karolína
Baranová, Michaela Foitová a Štěpánka Prýmková, mají šantánové oblečení,
ale na hlavě masky vlka či bílého tygra. Tato trojice dívek všeho věku zpívá většinu skladeb, které napsal Daniel
Fikejz. Tvoří s Kapitánem Nemem –
Václavem Helšusem druhou část inscenace. Kapitán Nemo je na scéně

Otto Hejnic

Hlas lidu
talmudu“ z roku 1876! Stačilo v textu
judaismus nahradit islámem a žida muslimem.
Pokrok nezastavíš, lid ale nezmoudřel. Jako by Polná a Masaryk nikdy
nebyli! Tady je vzorek internetové „diskuze“ po poučných 140 letech v dějinách Evropy (cituji přesně):
„Já nikdy nebyla rasistka, ale to, co
tady chtějí muslimové začít zavádět, je
hnus.“

Žena neznamená pro muslima nic, muslimská žena nemá práva. Přísahy a sliby
muslima nemuslimovi nejsou platné. Lhát
nemuslimům a podvádět je jest povinností
každého muslima. Islám přikazuje muslimům zabíjení nevěřících, kdykoli je to jen
možné. Na evropských národech cizopasí
nepracující muslimští utečenci.
Taky znáte někoho, kdo tyhle řeči
podepíše jako zjevené pravdy? Ve skutečnosti je to citát z knihy „Židé podle
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nak, proč sem ta banda neandrtálská
leze?“
„S muslimy bychom byli brzo hotoví. Nejhorší jsou lidi z našich řad, ti
sluníčkáři omámení konáním dobra
a vnucují ho ostatním. Tak vzniká nová
totalita. Jednou, když jim nevyhovíte, buď skončíte na hranici, nebo vám
uříznou hlavu.“
„Až začnou umírat naše děti, bude
pozdě.“
„Páni politici nás hodili přes palubu
a dělají vše proti národu. Pojďme udělat
převrat, ale pořádný, střelba, krev, mrtví.
Potom bude líp.“
Tak u nás vypadá lidová moudrost
po Masarykovi a Havlovi? Za podobné
spoluobčany se upřímně stydím. Bohužel – i oni mají volební právo…
Jan Tichý

„Muslim není rasa, ale duševní nemoc.“
„Proboha, nikdo je tu nechce, snad
jen naši vládní činitelé, tak ať táhnou.
Ale zdá se, že se tu tajně množí.“
„Pod těma suchýma hadrama jim
musí smrdět hrozně hlava a držet se
různá havěť.“
„Svině muslimácký... Ten hadr je odporný už od pohledu a mešitu bych jim
povolil pouze od Ortelu.“
„Len nepodajte moslimovi palec, lebo
zoberie celú ruku!“
„Já bych osobně všechna náboženství
zrušila. Jako nevěřící v tom vidím jen
negativa.“
„V prvé řadě udělat pořádek v naší
vládě, ať si uvědomí, kdo je zvolil, kdo
jim dal to právo ‚rozhodovat‘ a ta banda
se neumí postavit za své občany? A ji-

Břemeno paměti drážďanského rodáka
V květnu roku 2006 jsem se zúčastnil mezinárodního festivalu poezie ve
Lwówku Śląskim. Zde jsem se setkal
s duchovním otcem festivalu, významným německým spisovatelem, básníkem,
překladatelem, učitelem a zakladatelem
a redaktorem literárního časopisu Ostragehege Peterem Gehrischem.
Tento rodák z německých Drážďan
zažil jako malé dítě (nar. 1942) spojenecké bombardování v roce 1945, které se stalo společně se vzpomínkami
na poválečnou dobu častým tématem
jeho autobiograﬁcky laděného díla.
Celý svůj tvůrčí život usiluje o vytváření „literárního mostu“ mezi literaturami psanými v němčině, lužické

srbštině, polštině, maďarštině a češtině. Jeho intenzivní zájem o Polsko
a polštinu je dán i osobní vzpomínkou na vyhnání dědečka z Bad Charlottenbrunnu (dnes Jedlina-Zdrój) na
konci 2. světové války. To bylo podhoubí, v němž má kořeny Gehrischova
péče o kontakty s polskými spisovateli a iniciace německo-polských literárních dní v letech 1993 a 1996. Rovněž
o kontakty s českou literaturou dbá
již delší dobu. Za tím účelem navštívil mj. mezinárodní setkání spisovatelů v Luhačovicích (2007) nebo festival
Zarafest v Děčíně (2014). V Ostragehege zveřejnil překlady více českých
autorů.
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malíř Milan Janáček. Vydání knihy ﬁnančně podpořili Česko-německý fond
budoucnosti a Město Varnsdorf.
Ve svých básních se Peter Gehrisch
opírá nejen o vzpomínky na dětství, ale
také reﬂektuje změny v krajině příhraničí. Hledá odpovědi na palčivé otázky
s těmito změnami nastolené, pátrá po
tom, co nenávratně zmizelo, „po svědcích nepřetržitých změn ve velkém kyvadle času“, a přestože vnímá jistý úpadek
v krajině i stavu společnosti, nepropadá
beznaději, ale svá sdělení pojímá jako
poselství čtenářům a budoucím generacím, jejichž schopnost směřovat spíše
ke změnám k lepšímu podporuje jistou
nostalgií a odkrýváním krásy, kterou
je možné nalézt – či si jí všimnout –
právě tam, kde se jí často dostává tak
málo. Jeho schopnost vše toto zachytit ve verších je tak pro českého čtenáře
přínosem mj. i v poznávání života těch,
s nimiž sdílíme prostor dnes již neuzavřený hraniční čárou.
Po přečtení Gehrischovy české edice
se nepochybně můžeme ztotožnit s názorem samotného překladatele a editora Milana Hrabala uvedeným na obálce
Břemene paměti: „Peter Gehrich je básník vidoucí a věřící. Na pozadí dějinných událostí, které do sebe narážejí
jako zemské desky, vidí zřetelně osudy jednotlivých lidí. Přitom si uvědomuje hranice jazyka a s tím vědomím
přistupuje k poezii, do níž svá vidění promítá. Jeho verše jsou zraňovány
slovem-pamětí. Věří v převahu dobra
v lidech a vyzývá: zpívej a tvá ústa se
opět uzdraví.“ Toto poselství je současně doporučením pro budoucí čtenáře
této knihy.
Marek Sekyra

Přestože je Peter Gehrisch autorem řady básnických sbírek a románů a vydal časopisecky překlady řady
českých autorů, jeho básně v českých
překladech byly zatím publikovány příležitostně v almanaších Kruhu autorů
Liberecka Kalmanach, v časopise Světlik nebo v internetovém časopise Dobrá
adresa.
S povděkem proto vítáme ediční
počin Městské knihovny Varnsdorf,
která vydala knižně výbor z několika
Gehrischových básnických sbírek příznačně nazvaný Břemeno paměti. Básně

vybral a za jazykové spolupráce Ilony
Martinovské přeložil básník a překladatel Milan Hrabal, který se již léta
stará o vydávání a prezentaci děl saských autorů píšících jak lužickosrbsky,
tak i německy. Soubor jedenapadesáti
básní je rozdělen do dvou částí nazvaných Refugium a Má vymknutá tvář.
Ilustracemi knihu doprovodil liberecký
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Peter Gehrisch
MARIA U VODY
Kameny na hřbitově za kostelem
Zvětralé tabule smrti
Se opírají o zeď
Rozpadající se na písek
POZNATEK

Vůz s koňským spřežením
Loď mrtvých
Bílá
Lhostejnost
Tvůj svět
Odplouvá

Časný podzim
Drží své sítě napnuté
Moje princezna se stáhla
A sídlí v ozvěně
Vzdálených myšlenek

Maria s patou
U vody
Líbezná
Nad poklidným
Údolím Labe
Mraky rozprostírají
Svůj zvlněný modlitební plášť

Jako světlem zalitá louka
A budíček kohoutů
Lomoz ve chlévě bučení dobytka
A obrovské houfy čápů
Pokrývající nebe
Probouzejí vědomí: kdysi
Bylo přeci
Tak jasno
Denní hvězdné dukáty –
Světlem označené
Listoví
Ještě svědčí o sluneční fanfáře
A píseň zvonů visí ve vzduchu
Jako vánek se nese přes pole
Zářící aura pohádek mi řekla
Zpívej – tvá ústa
Se opět
Uzdraví
(překlad: Milan Hrabal)

48

Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK)
e-mail: library@kvkli.cz
www.kvkli.cz
Kruh autorů Liberecka (KAL)
e-mail: sekyra@kvkli.cz
http://www.kruhautoruliberecka.cz/
ISSN 1214 - 2751

