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Kniha v knihovně (a o knihovně)
Letošní září bylo bohaté na nové knihy. Zajímavé tím, že je sestavili či
napsali knihovníci.
V Krajské vědecké knihovně v Liberci se 9. září konal křest knihy
Frýdlantské květy / Friedländer Blumen, který představil početným
návštěvníkům volné pokračování česko-německých antologií. Ještědské květy vydané v roce 2008 a Jizerské květy (2011) tentokrát
vystřídaly Frýdlantské květy, věnované německým autorům, kteří
žili a tvořili ve Frýdlantském výběžku do roku 1945. Kolega Marek
Sekyra se již dlouhou dobu věnuje bádání ve fondech naší knihovny
i jiných knihoven a archivů a společně s Otokarem Simmem se snaží
zpřístupnit díla, která by bez nich asi nikdy nepoznala česká veřejnost. Pan Simm vytvoří
překlad z němčiny do češtiny (a že není jednoduché přeložit nářečí tehdy používané v tomto
regionu!) a Marek Sekyra dotvoří překlad, nebo přebásní verše tak, aby poetika jazyka
vyzněla co nejlépe. Kniha je už třetí ze série antologií, tvoří spolu s dvěma předchozími
ucelenou řadu. Podle počtu návštěvníků v sále lze usuzovat, že zájem o knihu je trvalý jak
v Čechách, tak i v Německu. Ostatně to dokládá i přítomnost pana Tugemanna, který v knize
našel báseň svého otce a přijel kvůli knize až ze severu Německa. Díky spolupráci naší
knihovny s knihovnou Christiana Weise v Žitavě bude kniha Frýdlantské květy distribuována
zájemcům v Německu. Je nutné podotknout, že knihu by nebylo možné vydat bez podpory
českých i německých sponzorů a hlavně Česko-německého fondu budoucnosti. Knihu vydala
Krajská vědecká knihovna v Liberci.
V sobotu 21. září se křtila druhá kniha, pro změnu v jablonecké knihovně. Tentokrát šlo
o knihu, jejíž autorkou je Jitka Nosková, pracovnice Městské knihovny v Jablonci nad Nisou.
Kniha mapuje vývoj knihovnictví na Jablonecku – českého i německého. Jitka Nosková pracovala na knize s názvem Jablonecká knihovna v proudu času déle než rok a hodně spolupracovala se Státním archivem v Jablonci, kde našla mnohé pozoruhodné informace o dějinách knihovny i jablonecké radnice. Věděli jste například, že knihovna vlastní obraz Jiřího
Nepasického Hudba z roku 1974? Autor obrazu se rovněž zúčastnil vernisáže a k překvapení všech návštěvníků přímo na pódiu signoval svůj obraz. Byla to možná světová premiéra!
Anebo fakt, že vnitřní dvorek knihovny měl být využit jako japonská zahrada určená k relaxaci, asi také není veřejnosti znám. Škoda, že některé plány zůstaly neuskutečněny… Knihu,
která byla vydána k 90. výročí vzniku knihovny, podpořilo Město Jablonec nad Nisou, jehož
primátor Petr Beitl se křtu i osobně zúčastnil. Publikace vyšla v libereckém Nakladatelství
Bor.
Gratuluji autorce a oběma autorům k vydání dvou zajímavých knih. Díky nim se daří prezentovat veřejnosti knihovny také v jiném světle, než bývá obvyklé.
Mgr. Blanka Konvalinková
ředitelka
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Z knihovny
kaly. Slovní vyjádření nám ani zdaleka
představu nedá. Rok 1947 byl velmi
důležitým, vznikly pobočky v Harcově,
v Pavlovicích, v Rochlici a v Ruprechticích. V roce 1948 vznikla pobočka na
Františkově a hned následujícího roku
v Růžodole a v nemocnici. V roce 1951
přidělilo ministerstvo informací, pod
které tehdy knihovna spadala, libereckému kraji pojízdnou knihovnu, která
začínala s počtem 1 200 knih, avšak po
krátkém čase již měla více než 7 000
svazků. 1. května 1951 vyjel bibliobus
na svou první cestu za čtenáři. Další
léta probíhala ve snaze nalézt prostory pro další pobočky, protože zájem
čtenářů mít ve své čtvrti knihovnu, byl
značný. V roce 1957 potom vznikly
pobočky v Horním Hanychově, Kate-

P jako pobočky?
Ano jistě. Myslím, že písmeno p nemůže znamenat v kontextu knihovny nic jiného. Pokud se podíváme do
historie, pobočky provázely knihovnu
již od poválečných let. V letech před
sloučením městské a vědecké knihovny
patřily pod správu městské knihovny.
Právě v poválečných letech se poměrně bouřlivě rozvíjely a evidentně byl
zájem ze strany města podporovat ve
svých městských čtvrtích rozvoj vzdělávání. A právě knihovny ideálně spadaly do představy rozvoje a podpory
vzdělávání. Je třeba ovšem poznamenat, že nejsou k dispozici téměř žádné
fotograﬁe, které by ilustrovaly podmínky a prostory, ve kterých pobočky vzni-
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vami knihovny. Postupně byly některé
pobočky zrušeny, některé vypadly ze
sítě poboček Krajské vědecké knihovny
po osamostatnění jejich čtvrtí od města Liberce (Vratislavice, Dlouhý Most).
Další zajímavostí je, že žádná z poboček, kromě pobočky v Machníně, není
dnes na svém původním místě, některé se v rámci čtvrti stěhovaly i několikrát. Typickým příkladem je pobočka
v Ruprechticích, která od roku 1991
je již na třetí adrese. V současné době
Krajská vědecká knihovna provozuje
6 poboček na území Statutárního města Liberce, a to ve Vesci, na Kunratické,
v Ruprechticích, v Rochlici, na Králově
Háji a v Machníně. Doufám, že nám
budou okolnosti a zřizovatel příznivě
nakloněni a pobočky čeká zajištěná budoucnost, neboť knihovnice v nich pracují obětavě a s láskou a čtenáři nám
rozhodně nescházejí.

řinkách a Karlinkách. Provoz poboček
jistě následně ovlivnilo již zmiňované
sloučení knihovny v roce 1958–9, které přineslo zmatek, chaos a nejasnosti
ohledně kompetencí zřizovatele a provozovatele knihovny jako nového celku. V následujících desetiletích vzniklo
ještě několik poboček, některé vydržely třeba až do devadesátých let, některé zanikly po pár letech. Můžeme
jmenovat například pobočku v Radčicích, Pilínkově a na Vápence. Objektivně je třeba uznat, že mnoho poboček
doslova živořilo v naprosto nevyhovujících podmínkách, a je nutné obdivovat knihovnice, které byly ochotné
i tak udržovat tyto pobočky v chodu.
Nebylo výjimkou, když ještě v 80. letech na některých pobočkách nebylo
splachovací WC (pobočka ve Vesci),
topilo se kamny na uhlí (pobočka Horská). Paní knihovnice, která na Horské
tehdy sloužila vzpomíná, kterak si ráno
přivstala a běžela do knihovny zatopit,
aby na desátou, kdy se otvíralo, roztála zmrzlá jinovatka na zemi v půjčovně.
Perličkou jistě je, že v současné době
stále není dispozici teplá voda na naší
pobočce na Králově Háji. Jistě právě
vysloveně špatný stav některých poboček přispěl k markantnímu omezení jejich počtu v letech devadesátých. Podle
výroční zprávy z roku 1991 knihovna provozovala následující pobočky:
Kunratická, Dlouhý Most, Vratislavice, Ruprechtice, Na Jeřábu, Machnín,
Vápenka, Králův Háj, Jeřmanice, Horská, Krásná Studánka, Pilínkov a Vesec.
Ovšem dalším velkým problémem byly
v devadesátých letech restituce majetků,
kdy představy nových majitelů objektů
se neslučovaly s možnostmi a předsta-

Andrea Hrušovská

Ve Slovinsku je hezky…

Ve dnech 4.–7. 6. 2013 jsem se spolu s paní Raisiglovou zúčastnila studijní cesty po knihovnách Rakouska
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Čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor – noční čítárna

kousku nás nejvíce zaujala vnitřním
uspořádáním. Celá knihovna je v podstatě studovna, která se v přízemí prolíná s regály s časopisy, s volným výběrem
knih a učebnic a v prvním patře s volně přístupným skladem. Dále v přízemí se nachází místnost pro praktická
cvičení mediků, takový malý operační
sál. Ohromující je velké množství elektronických zdrojů.
Druhý den dopoledne, po přesunu do stotisícového Mariboru, byla na
programu Univerzitní knihovna v Mariboru (Univerzitetna knjižnica Maribor). Šestipatrová budova s rozlohou
11 tisíc m2 je depozitní knihovnou pro
celé Slovinsko. Knihovna je přístupná
od 16 let pro širokou veřejnost. Součástí je historická knihovna generála
Rudolfa Maistra, sběratele a milovní-

a Slovinska. Studijní cesty pořádá již
několik let SDRUK (Sdružení knihoven ČR) a já jsem organizovala loňskou
(do Stuttgartu) a tu letošní. Celkem
jsme se podívali do sedmi knihoven.
První den jsme navštívili Univerzitní lékařskou knihovnu v rakouském
Grazu (Štýrský Hradec). Jedna ze tří
největších lékařských knihoven v Ra-
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né strany do zeleně městského parku.
V přízemí budovy láká návštěvníky kavárna se stolky vně i uvnitř. Knihovnou
projde 1 500 návštěvníků za den, což
je při velikosti města (40 000 obyvatel)
překvapivé.
V hlavním městě Lublani byla pro
nás připravena prohlídka Národní a univerzitní knihovny, díla Josipa
Plečnika, slovinského architekta, který
se podílel též na přestavbě Pražského
hradu. Architektonicky cenná budova
nás přivítala těžkými dveřmi se zajímavými klikami ve tvaru elegantních
stylizovaných koňských hlav a monumentální chodbou zdobenou černým
mramorem jsme mohli vstoupit do velké původní čítárny. Čítárna byla obsazená do posledního místečka. Díky
kompletně zpracovanému fondu v online katalogu mají čtenáři přístupné
veškeré publikace knihovny, studenti
mají vstup zdarma.
Další navštívenou knihovnou byla
Ústřední technická knihovna v Lublani (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani). Fond knihovny je
rozdělen oborově a zahrnuje také normy a patenty. Studenti jednotlivých

ka knih. Novou investicí a příjemným
místem pro nespavce (tedy hlavně studenty) je ČUK (Čitalnicja univerzitetne knjižnice) – noční studovna, ta je
otevřená celý týden do půlnoci. Slovo
„čuk“ má také jiný význam, ve slovinštině označuje nočního ptáka – sovu.
Odpoledne proběhla návštěva Městské knihovny v Mariboru (Mariborska
knjižnica), která je právě před rekonstrukcí. Knihovna byla oceněna za nejlepší mobilní knihovnu v rámci Evropy.

V oddělení pro děti nás zaujal tzv. „toys
borrowing“ (půjčování hraček). Teprve
od únoru 2013 začala knihovna vybírat
registrační poplatek, do té doby poskytovala své služby zdarma. Paní Barbara Kovář nám představila projekt nové
knihovny, kterou by si Maribor opravdu zasloužil.
Třetí den dopoledne jsme se cestou
do hlavního města zastavili v historickém městečku Celje a prohlédli si
zdejší městskou knihovnu (Osrednja knjižnica Celje). Knihovna je velmi
moderní, architektonicky zajímavá, využívá samoobslužné výpůjční systémy
(i automatizovanou linku na vracení
knih). Je postavena v historické zástavbě nad řekou Savinjou, zasazena z jed-

Národní a univerzitní knihovna
v Lublani
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Téměř všechny knihovny mají bezbariérový přístup a třídí odpad.
Slovinské knihovny mají vlastní vytvořený knihovní systém COBISS, který používají všechny knihovny na území
Slovinska, Bulharska a dalších států.
V době naší návštěvy se veřejné knihovny chystaly na výpůjčky slovinských
elektronických knih v systému on-leihe. Využívání databází a e-knih v angličtině je již dlouho samozřejmostí.
Slovinsko je krásná a rozmanitá země,
kde se setkáte s milými lidmi. Komunikace s našimi kolegy v knihovnách byla
naprosto bezproblémová, všichni se velice snažili nám vyjít vstříc a pomoci.

oborů mají možnost konzultací v oddělení informačních specialistů. Udivilo nás velké množství elektronických
knih a časopisů (70 % fondu!).
Poslední zastávkou na naší cestě byla
Městská knihovna v Lublani (Mestna
knjižnica v Ljubljani). Kromě pořádání
koncertů, besed, výstav, se zde lidé mohou scházet v tzv. »koutcích« knihovny
(např. šachový, horský, koutek zdraví...).
Knihovna pomáhá nezaměstnaným
v oddělení Centrum pro nezaměstnané
s hledáním práce, pomocí při napsání
životopisu. Je to velká knihovna s rozsáhlými aktivitami, rozsáhlé oddělení pro děti je i centrem setkávání a her,
zaujala nás i lžíce plná pohádek (sezení
ve tvaru lžíce, kde si děti mohou číst).

Blanka Konvalinková

Akce v knihovně
v květnu roku 2012 spolu se spolkem
Europahaus Görlitz mezinárodní plenér s cílem představit region Horní
Lužice – Dolní Slezsko umělcům z různých evropských zemí. Téma setkání:
„Město-Prostor-Umění“. V Görlitz
existuje velké množství památek, stavby z období pozdní gotiky, renesance,
baroka, secese i moderní doby. Město
se chystá k podání žádosti o titul „Světové dědictví“ v UNESCO.
Umělci z Německa, Lotyšska, Polska, Portugalska, Švýcarska a České republiky měli během setkání možnost
shromáždit podněty pro svou uměleckou práci, která byla představena
na putovní výstavě v Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Výstava postupně

Stadt-Raum-Kunst
Město-Prostor-Umění

V červnu a červenci 2013 se v liberecké knihovně konala zajímavá výstava. Zemský okres Görlitz uspořádal
6
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novém světle, očima umělců. Krajská
knihovna v Liberci se touto výstavou
dobře prezentovala i v zahraničí jako
zajímavý výstavní prostor.

navštěvuje všechny země, ze kterých
umělci pocházejí. Do Liberce doputovala z Polska a po skončení se stěhuje
do Portugalska. Na výstavě bylo možné
spatřit nejen obrazy a graﬁky, ale i trojrozměrné předměty a plastiky.
Kdo hledal popisné a přesné fotograﬁe nebo obrazy města Görlitz, byl
možná překvapen. Výtvarné práce byly
pojaty velmi abstraktně a měly zobrazit spíše dojem, který si umělec z města
odnáší, ne dokonalou realitu.
Vernisáž se konala 26. června 2013
od 16 hodin, výstavu společně zahájili
pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a pan Bernd Lange, zemský
rada zemského okresu Görlitz. Konání
výstavy přispělo k prohloubení kulturních vztahů mezi Saskem a českou částí
Euroregionu Nisa, vystavené exponáty představily město Görlitz v docela

Doba trvání výstavy: od 27. června
do 31. července 2013.
Blanka Konvalinková
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Tvoří knihovníci
Frýdlantské květy
Friedländer Blumen
Marek Sekyra, Otokar Simm
Antologie německy píšících autorů z Frýdlantska a Liberecka (19. století a 1. polovina
20. století) / Anthologie deutschsprachiger
Autoren aus Friedland, Reichenberg und
Umgebung (19. Jahrhundert und 1. Hälfte
des 20. Jahrhunderts)

Heinrich Karasek
Slušnost zachována
Za účelem obhlídky svého majetku se pan hrabě zase jednou dostavil
do Josefova Dolu. Přišel také k dřevorubcům, kteří se zrovna snažili pomocí klínů rozštípnout špalek dřeva. Pan
nadlesní svým lidem důrazně přikázal, aby se k panu hraběti chovali slušně. Pan hrabě chvíli dělníkům přihlížel
a přitom se k nim dost přiblížil. Aby
ho varoval, pravil jeden z nich: „Teď je
ale na čase, pane hrabě, abyste kousek
odstoupil, aby vám třeba klín nevletěl
do držky!“

Ukázka z knihy, kterou letos vydala Krajská vědecká knihovna v Liberci. Antologie
představuje 45 autorů narozených či působících na Frýdlantsku, Liberecku, Chrastavsku
a v Osečné. Kromě medailonů obsahuje také
ukázky z díla těchto autorů, a to dvojjazyčně,
jak v českém překladu pro českého čtenáře, tak
i v původním německém znění, některé texty
jsou psané v místním německém nářečí. Je doplněna historickými i současnými fotograﬁemi
a obrázky, upozorňujícími především na regionální reálie v dílech a zajímavá místa s autory spojená.

Z regionu
a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice
roku, mezi něž patří i Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR, všech
16 přihlášených obcí. Za SKIP Libereckého kraje byla do komise delego-

Knihovna LK kraje 2013
V červnu roku 2013 navštívila osmičlenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů
8
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kladní hudební a jazykové znalosti i těm
dětem, které z jakýchkoliv důvodů nemůžou dojíždět do nedaleké Jilemnice.
Paní knihovnice je svým čtenářům
k dispozici tak nějak pořád, oﬁciálně
vždy ve čtvrtek je knihovna otevřená
pro dospělé, v úterý pro děti a v pátek
roznáší knihy a milé slovo nemocným
a starším spoluobčanům. Ráda svým
čtenářům připravuje knihy dle jejich
vkusu a zálib a pak s nimi o přečteném
diskutuje. Má radost, že se počet čtená-

vána Jaroslava Starcová, pracovnice
Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 21. 8. 2013 v Nové Vsi
nad Nisou. Hlavní cenu – Zlatou stuhu
za vítězství v krajském kole převzal starosta obce Nová Ves nad Nisou Milan
Fiala.
Diplom za vzorné vedení obecní
knihovny spolu s šekem na 10 000 Kč
převzala starostka obce Mříčná Jana
Holcová.
Místní knihovna v Mříčné
(okres Semily)
Místní knihovna v Mříčné nepatří mezi velké knihovny co se prostorových podmínek a počtu knihovních
jednotek týká. „Velkou“ ji dělá osobnost knihovnice, kterou je už od roku
1994 paní Anna Větrovcová – sama náruživá čtenářka a milovnice krásných
knih, o čemž svědčí mimo jiné i to, že
v knihovně v České Třebové vypomáhala už jako dítě.
Bývalá paní učitelka se v „naší Anince“ nezapře. Vzhledem k tomu, že
knihovna sídlí v budově základní a mateřské školy, má kolem sebe neustále
spoustu dětí, které velice citlivou a přístupnou formou seznamuje s literaturou a četbou vůbec. Moc ráda sleduje ty
nejmenší, které se přijdou do knihovny
jen tak „rozvalit na koberec“ a v knihách
spokojeně listují, prohlížejí si obrázky
a pak „nutí“ své rodiče k tomu, aby jim
vybranou knihu půjčili domů.
A nejen to – z knihovny se často linou tóny ﬂétniček nebo zní angličtina – obojí tu paní knihovnice vyučuje.
V knihovně tak umožňuje získat zá-

řů od jejího nástupu do knihovny téměř
zdvojnásobil. Kromě knih je její velkou
láskou cestování. Na kole projela téměř celou Evropu. Fotograﬁe a zážitky z cest si samozřejmě nenechává pro
sebe – v knihovně pro zájemce pořádá
oblíbené besedy a vyprávění.
Mříčenská paní knihovnice má energie na rozdávání – pokud právě pro
9
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byla pro mne životním vzorem moudrosti a síly ženy, která se dokázala vždy
postavit na stranu pravdy, čestnosti
a hluboké lidské síly ve všem, co konala pro druhé. Nadevše milovala svou
rodinu, nesla v sobě tu pradávnou sílu
„matek kopce“, která, když bylo třeba, pomáhala těm okolo unést všechny
trampoty života.
Mohla bych psát a vzpomínat dlouho
na vzácné chvíle našich vzájemných setkání, na to tajemství „rodinného stolu“
Kubátů, na milou a vstřícnou atmosféru
jejího prostého a přitom tak duchovně
bohatého domova. Na její lásku k drsné
krajině Krkonoš, kam ji zavedla životní
láska k jejímu muži Jaroslavovi. Všechny dobré vlastnosti a sílu své osobnosti
si nesla z rodiny od rodičů a hlavně své
maminky Amálie Kutinové. Mé osobní vyznání této vzácné ženy mám hlavně uvnitř hluboko v srdci a duši, kam
mohu nahlédnout jen já sama. Řeknu
jen, že mi byla nejen přítelkyní, ale také
moudrou rádkyní a tak trochu babičkou v zastoupení, která mi tak brzo
odešla a kterou jsem milovala.
Turnovu byla věrná opravdu po
dlouhá léta mého působení v turnovské knihovně. Řada besed, pořadů,
uvedení nových knih v době nejtvrdší
totality a tím hřejivější a povzbuzující.
Krásná osobní setkání dalších blízkých
osobností jako profesor Jaromír Horáček a profesorka Jaroslava Jiskrová,
kteří pro turnovskou veřejnost v oblasti
kultury vykonali v té temné době tolik
významného. Jako mladý člověk jsem
měla obrovské štěstí na setkání s osobnostmi a to mi zůstalo až do dnešních
dnů. Knihovnická profese a kulturní
konání nepřináší velké ﬁnanční zajiš-

někoho něco nezařizuje, něco neorganizuje, někomu s něčím nepomáhá –
najdete ji určitě v knihovně nebo v zimě
na vrcholcích nedalekých Krkonoš na
běžkách, v létě zase v sedle kola někde
v Evropě, přičemž už v hlavě sumíruje,
jak se o své zážitky podělí se svými čtenáři…
Jitka Vanclová
Městská knihovna Semily

Poděkování
paní Marii Kubátové

Hluboce mne zasáhla zpráva o odchodu naší české spisovatelky, autorky
mnoha knih pro dospělé a děti, pohádkářky, dramatičky, sběratelky krkonošského folklóru, kmotřičky turnovské
knihovny a především morálně čistého
a vzácného člověka. Marie Kubátová
10
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spolupráci s turnovskými školami. Bohužel se už mladí lidé nemohli s Marií
Kubátovou setkat osobně. Její zdravotní stav již byl velmi vážný. Byly jsme
spolu v kontaktu po telefonu a nedá
se zapomenout na její vyrovnanost
a moudrost.
Dovolte mi ocitovat jedno osobní
vyznání Marie Kubátové a také vyznání naší profesi při slavnostním večeru z prosince roku 1990, kdy Městská
knihovna v Turnově mohla po dlouhých letech své existence svobodně při
jmout jméno svého zakladatele pátera
Antonína Marka.

tění, ale obohatí člověka, pokud má
štěstí a dokáže vnímat. Obohatí jej trvale a do posledního dechu hodnotami,
které se nedají zaplatit a jsou opravdu
trvalé a nepomíjející.
Stejně tak jako na mne, působila paní
spisovatelka Marie Kubátová na mladé
literárně nadané žáky a studenty. Literární kroužek Turnovský Granátek byl
toho dokladem. Ostatně k devadesátým narozeninám ji mladí tvůrci opět
tak jako k těm osmdesátým, vytvořili
dvě knihy. Minulý rok byl celý věnován
naší milované pohádkářce ve všem konání dětského oddělení knihovny a ve

Citace:
„Moje milá přítelkyně, děkuji Vám jako spisovatelka i jako člověk za Vaši věrnou službu české knize. Za Vaše nadšené úsilí, za Vaši krásnou češtinu a kultivovaný projev. S velkým obdivem a přátelstvím Vaše Marie Kubátová…“

4. 12. 1990 – městské divadlo Turnov – slavnostní večer a křest knihovny na Knihovnu Antonína Marka / u příležitosti 170. výročí založení knihovny

Citace:
Vážení gratulanti,
Dovolte mi prosím, abych Vás, hosty na oslavě sto sedmdesátých narozenin Vaší
městské knihovny takto oslovila a abych se připojila s blahopřáním jménem široké
obce českých spisovatelů. Nejen s blahopřáním: především s poděkováním za věrné služby české knize v dobách dobrých i zlých. Sluší se vyslovit takový dík ústy
spisovatele, vždyť práce knihovníků je mostem mezi spisovatelskou tvůrčí dílnou
a čtenářem. Nahradila bych však neživé slovo „most“ označením pro bytosti živé,
snad „prostředník“, „tlumočník“, hledám v bohaté škále českého jazyka slovo, které
by obsáhlo nezbytné rysy knihovnické práce. To jest znalosti literární, znalost lidské psychiky, umění komunikovat se čtenářem v rovině dítěte i v rovině dospělého,
čtenáře erudovaného i prostého. A osobní statečnost na rizikovém pracovišti, jímž
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knihovna ve vlnění času mnohdy byla. Co tu bylo potřeba taktu i diplomacie,
ocitl-li se spisovatel na lavici obžalovaných a měl-li knihovník být před fórem
čtenářů i po příkazu svého profesionálního svědomí jeho obhájcem. A i kdybychom pominuli tyto situace mezní, zůstává tu každodenní práce s knihou, jemností materiálu a mírou trpělivosti podobná práci krajkářky. Vždyť umění snovat
vlákno citu a paličkovat chodníček, schůdný pro poselství knihy ke čtenáři…

značným problémem, báli se toho. Dalšími důvody tvorby stránek byla samozřejmě propagace knihovny, zlepšení
informování čtenářů, vylepšení výsledků činnosti a statistik našich knihoven
i splnění knihovnického standardu.
Rozhodnutí o vytvoření stránek tedy
padlo, ale pak bylo třeba vybrat vyhovující šablonu. Mohli jsme vybírat z několika možností, ale v té době většina
nabízených šablon byla spojena s určitým poplatkem, který byl vázán třeba
na velikost obce. Nechtělo se nám ještě
vyjednávat s představiteli obcí, zda budou platit každý rok byť jen nepatrnou
částku za využívání šablony. Tehdy nabízela své šablony zcela zdarma pouze Regionální knihovna Karviná, a tak
jsme se obrátili na ni. Dostali jsme od
ní 31 adres ve tvaru www.názevobce.
knihovna.info, 31 přihlašovacích jmen
i hesel a 31 předpřipravených webů pro
31 našich vybraných knihoven. K dispozici byl i manuál. Mohli jsme tedy
začít.
Ze začátku jsme si mysleli, že vystačíme s pár základními řádkami menu a to:
O knihovně, Služby knihovny, Výpůjční
hodiny, Fotogalerie, Odkazy, případně
Knihovní řád. Když jsme toto základní
menu naplnili, zdálo se nám, že je škoda,
když ve stránkách nebude nějaká častější aktualizace, něco, kvůli čemu by se je-

Paní Marie Kubátová nás opustila
dne 6. 6. 2013 ve věku nedožitých 91
let. Jak sama mnohokrát říkala, odešla
tam, kam ji zavolala Bílá Ančka a kde
už nic nebolí. Rozloučení proběhlo
v úzkém rodinném kruhu na její přání. Čest její památce. Zůstává v srdcích
všech blízkých lidí, ale také mnoha dětských i dospělých čtenářů.
Eva Kordová

Webové stánky malých
knihoven na Českolipsku
Již je to dva roky, co jsme se rozhodli
založit webové stránky menším neprofesionálním knihovnám Českolipska.
Vedlo nás k tomu několik důvodů. V regionálním oddělení Městské knihovny
v České Lípě každoročně píšeme pro
tyto knihovny projekty do dotačního
programu VISK3 a jednou z podmínek
přidělení dotace je informace o knihovně na webových stránkách. Jistě, většina obecních a městských úřadů má
informaci o své veřejné knihovně na
svých stránkách, ale většinou jde o pár
vět a pár nejdůležitějších údajů. To se
nám zdálo nedostatečné. Pro samotné
neprofesionální knihovníky bylo zřízení samostatných stránek většinou dost
12
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Chcete-li se na jednotlivé webové prezentace knihoven Českolipska podívat, pohromadě je
naleznete na webu Městské knihovny v České Lípě, kde v sekci Pro knihovny jsou k dispozici informace o každé knihovně, včetně jejich webovské stránky.
(http://www.knihovna-cl.cz/Neprofesionalni-knihovny/273.html)

jednou za čtvrt roku. Rubrika „E-četba“
pak využívá práce Městské knihovny
v Praze, která připravuje e-knihy z volných děl klasiků (Mácha on-line, Karel
Čapek on-line, Božena Němcová on-line atd.). Dovoluje tedy stáhnutí děl některých autorů zdarma a může pomoci
čtenářům se k některým titulům dostat,
i když je jejich knihovna nevlastní nebo
je má půjčené. Čtenáři automatizovaných knihoven pak mohou na stránkách najít odkaz na on-line katalog
knihovny.
Webové stránky našich malých
knihoven mají tedy velmi podobný obsah, ale vzhled je trochu jiný. Regionální knihovna Karviná nabízela k šabloně
deset různých vzorů stránek, takže jsme
mohli stránky alespoň takto odlišit.

jich potencionální uživatelé vraceli a co
by pro nás neznamenalo zase velkou časovou zátěž. Proto jsme přidali rubriky
„Upozorňujeme“, případně „Aktuality“,
které jsou měsíčně aktualizovány o regionální i celostátní výročí a vycházejí
z „Kalendária“, které Městská knihovna
v České Lípě vydává každý rok.
Pracovnice regionálního oddělení MěK Česká Lípa převážné většině
knihoven Českolipska nakupují, zpracovávají a dováží nové knihy a zároveň
také dodávají výměnné soubory. Mají
tedy o fondu knihoven poměrně detailní přehled. K menu stránek tedy přibyla rubrika „Nové knihy“. Návštěvník
stránky se může zúčastnit i anket týkajících se četby, čtenářství, literatury a knih. Ankety jsou měněny zhruba
13
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terstva pro místní rozvoj ČR. Impuls
ke vzniku tohoto projektu dal někdy
v první polovině roku 2008 tehdejší
starosta města Ing. Josef Poláček: aby
budoucí nově rekonstruovaná knihovna (provoz zahájen 1. 6. 2009) získala ještě nějaké prostředky na vybavení
z evropských fondů. První skicu projektu jsem napsal počátkem června
téhož roku, tehdy ještě pod názvem
tradičního svátku lužickosrbské poezie.
Později se tato skica rozrostla v rozsáhlý komplexní projekt kulturní výměny,
zahrnující téměř všechny nejdůležitější
oblasti. Svými radami a připomínkami
se připojila ředitelka Městské knihovny
Varnsdorf Ilona Martinovská. Později
přispěli i projektová manažerka Města
Varnsdorf Petra Vojtěchová a poslanec
Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. Jako nejvhodnější saský partner
byl zvolen zmíněný umělecký spolek
ZSW, se kterým již dříve knihovna
spolupracovala. Po zdlouhavých jednáních jeho zástupci nakonec přistoupili
na to, že se ZSW projektu zúčastní, ale
bez ﬁnanční spoluúčasti. Celý projekt
byl nakonec schválen s tím, že kompletní realizaci včetně odpovědnosti
za ﬁnanční prostředky – a to po obou
stranách hranice – bude mít na starosti
varnsdorfská městská knihovna. Město Varnsdorf přitom plnilo funkci lead
partnera. Mělo ﬁnanční odpovědnost
za nákup vybavení, náklady za energie
a externí služby založeného Kontaktního místa pro Lužici a za předﬁnancování činnosti knihovny. ZSW se
zavázal pomáhat v rámci dobrovolné
činnosti svých členů. Pozdější praxe
však ukázala, že projektové partnerství bez ﬁnanční spoluúčasti a spolu-

Musíme konstatovat, že samotní knihovníci se na tvorbě stránek příliš nepodílejí. Občas požádají o zveřejnění
nějaké akce, případně z ní pak pošlou
fotograﬁe, upozorní na změnu výpůjční doby apod. Samostatně informace na
stánky dávají velmi málo, i když nabízíme i individuální proškolení. Některé
novinky využitelné na stránkách zaregistrujeme také během metodických
návštěv knihoven. Víme také, že využívaná šablona nepatří k nejmodernějším a nemůže stačit knihovnám větším.
Regionální knihovna Karviná již nabízí nový typ, takže počítáme výhledově
s jeho využitím a určitě se budeme snažit vymýšlet další změny. Podle statistiky návštěvnosti stránek vidíme, že to
není zbytečná práce.
Mgr. Zdeňka Stromková
vedoucí odd. regionálních služeb MK
Česká Lípa

Městská knihovna
Varnsdorf – setkávání
přes hranice – fakta,
zkušenosti, poznatky
Zpráva o příhraničním
česko-lužickosrbském projektu
Od dubna 2010 do března 2013 probíhal po obou stranách hranice společný projekt Města Varnsdorf, Městské
knihovny Varnsdorf a Svazu lužickosrbských umělců (Zwjazk serbskich
wuměłcow = ZSW) ﬁnancovaný především z programu Cíl 3 / Ziel 3 za
přispění Města Varnsdorf a minis14
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Poláka, který měl na starosti tisk řady
publikací plánovaných v rámci projektu. Trvalo několik měsíců, než se vyřešily právní důsledky a tiskárna opět
začala fungovat. Nakonec se ukázalo,
že rozhodnutí nevypovědět smlouvu
a nehledat v rámci nového výběrového řízení nového dodavatele bylo nejen morální, ale i praktické. Nástupce
ve ﬁrmě Milan Hodek se ukázal stejně
spolehlivým jako jeho předchůdce.
Podrobný rozpis všech aktivit, který si Krajský úřad vyžádal k posouzení reálnosti požadovaných dotačních
prostředků, se oproti našemu původnímu předpokladu stal závaznou přílohou žádosti o dotaci z programu
Cíl 3. Bylo nutné dodržovat každý sebemenší detail tohoto dokumentu, případně s Centrem pro regionální rozvoj
(CRR) v Chomutově projednávat změny. Při rozsahu činností vyplývajících

odpovědnosti není příliš produktivní.
Počáteční obtíže znásobilo vážné zranění předsedy ZSW Benedikta Dyrlicha, což dlouhodobě zkomplikovaly
komunikaci se ZSW. Ale díky dobrým
osobním kontaktům s řadou osobností
v Lužici, se nakonec aktivity projektu
na saské straně podařilo úspěšně realizovat. Spolehlivým spolupracovníkem
se také ukázal pan Kohlíček, který se
osobně účastnil některých přednášek
na školách, několik jich dokonce sám
vyjednal. Pro vítěze literárních soutěží věnoval hlavní cenu. Pilířem a dobrou duší byla projektová koordinátorka
ZSW Edelgard Friedlová, bez jejíž organizační pomoci by spolupráce se saským projektovým partnerem nebyla
prakticky možná.
Nečekaná komplikace nastala počátkem roku 2012 v souvislosti s úmrtím
majitele tiskárny PRINTIA Romana
15
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(vedení čtveřicí učitelek – Jany Petrové,
Martiny Janákové, Kateřiny Makalové,
Zuzany Jirchářové) – stala jakýmsi „štamgastem“. Za to patří dík tamní učitelce Miroslavě Kubešové. Kromě toho
naše nabídka zaujala školy v Děčíně,
České Kamenici, Teplicích, Duchcově
a Chřibské. Na přednášky ve školách
v Lužici jsem zval pamětníky lužickosrbského gymnázia ve Varnsdorfu
(období 1946–1948), kteří vyprávěním
„o těch slavných časech zrodu silné generace lužickosrbské inteligence“ oživili
obsah přednášky. Na budyšínské gymnázium a druhý stupeň základní školy
v Budyšíně s námi chodil sokol tělem
i duší Mikławš Krawc, po školách vně
Budyšína (Radwor, Ralbicy, Kulow,
Worklecy) nás doprovázel legendární „skotny lěkar“ (zvěrolékař) Dr. Pětr
Brězan. Počáteční obtíže při navazování kontaktu s těmito „venkovskými“
školami mi pomohla překonat ředitelka
budyšínského Witaj-centra Beata Brězanová. Celkem se po obou stranách
hranice uskutečnilo 52 přednášek, které
navštívilo 1 330 osob. Pozitivním zjištěním je, že zájem o přednášky na české
straně překonal očekávání: oproti plánu
byly realizovány čtyři přednášky navíc,
přičemž počet účastníků byl překročen
o víc než 400 osob.

z rozpisu projektu to zvyšovalo časovou náročnost. Díky ochotě a vstřícnosti pracovníků CRR se vše obešlo
bez komplikací.
Populárně naučné přednášky
pro děti a mládež
Veškerá činnost v rámci projektu
byla rozdělena do devíti základních
pracovních celků. Dva z nich na sebe
přímo navazovaly. První obsahoval populárně naučné přednášky pro základní
a střední školy, jejichž obsah vyjadřuje již název. Pro české žáky a studenty
byla určena přednáška Lužičtí Srbové
známí i neznámí, pro žáky a studenty
v saské Lužici měla přednáška název
Warnoćicy – čěske wokno do Łužicy
(Varnsdorf – české okno do Lužice).
Kromě vlastního obsahu přednášek,
kde největším úskalím pro mne bylo
především zvládnutí lužickosrbského jazyka, byly vytvořeny video prezentace v programu power-point. Zde
se uplatnily znalosti a dovednosti mé
nejdůležitější spolupracovnice – Ilony Martinovské. Následně jsem napsal
dvě drobnější publikace. Nesly vždy
název dané přednášky a byly určeny
pro posluchače jako doplněk (rozšíření) informací získaných na přednášce.
Publikace pro lužickosrbské posluchače byla vydána trojjazyčně – lužickosrbsko-německo-česky. A mezitím už
bylo nutno oslovit školy. Nejvíc přednášek bylo logicky ve Varnsdorfu. Zapojily se všechny zdejší střední školy,
základní neprojevily zájem. O to víc
potěšil zájem základní školy z nedalekého Jiříkova, která se postupně – podobně jako varnsdorfští gymnazisté

Literární soutěže, publikace a pořady
Druhým pracovním celkem byly literární soutěže, vyhlašované vždy v závěru přednášek. Jejich smyslem a cílem
bylo ještě jednou se vrátit k obsahu
přednášek a zkusit na vybrané téma
zpracovat krátkou literární reﬂexi. Formy byly volné: od básniček přes úvahy
16
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Další velmi náročný pracovní celek měl název: Abychom si lépe rozuměli s podtitulem Poznávání literatur
lužickosrbské a české ve Varnsdorfu
a Lužici. U tohoto pracovního celku
se vyskytly komplikace hned zpočátku. Z důvodu zpoždění při schvalování dotace bylo nutno termínově vázaný
titul překladu Máchova Máje do lužické srbštiny vydat u jiného vydavatele
a v našem projektu jej nahradit jiným
titulem. Zvolil jsem vydání obrazové
monograﬁe z díla lužickosrbské graﬁčky a malířky Hanky Krawcec. Další
překážkou, na niž jsem překvapivě narazil dříve, než jsem mohl zahájit práci
na realizaci projektu, byly pochybnosti lužickosrbského partnera o vhodnosti
výběru autorů pro představení českému publiku. Podle předsednictva Svazu
lužickosrbských umělců (ZSW) totiž údajně mělo být hlavním kritériem

až po dopisy nebo povídky. Vznikaly
dokonce i křížovky a komiksy. Ty nejlepší texty byly zařazeny a vydány ve
třech trojjazyčných sbornících. Mezi
nejpilnější přispěvatele na české straně
patřily Gymnázium Varnsdorf, Základní škola Jiříkov (okres Děčín) a Gymnázium Teplice. Na straně Saské se
nejčastěji objevovaly texty z obou budyšínských škol. Také ilustrační doprovod logicky vycházel z tématu Lužice,
zpravidla přímo ze zařazených textů.
Tady jsme uspěli prakticky pouze u jiříkovské základní školy, kde děti vedené
paní učitelkou Miroslavou Kubešovou
spolupracovaly s nevšedním zájmem
a fakticky se staly v tomto ohledu naším spolehlivým pilířem. Souhrnně
však bylo potěšující, že oproti střízlivému očekávání byl celkový počet prací
přihlášených do soutěží nakonec téměř
dvojnásobný (287).

17
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ní skupiny patří rozhodně dramatizace
současných lužickosrbských pohádek
Koblížkova cesta a Kuřátko v lese. Té se
s úspěchem zhostila pí učitelka Lenka
Doležalová s dětmi z varnsdorfské mateřské školy Stonožka. Dvakrát čtyři
představení navštívilo 417 + 152 dětí,
rodičů, babiček a dědečků. Rozhodnout,
který z literárních pořadů byl nejzajímavější, není snadné. Podle počtu návštěvníků „zvítězilo“ čtení lužickosrbských
přísloví spojené s vystoupením skupiny
Kvíltet (64 osob). V dalším pořadí jsou
beseda s básnířkou Róžou Domašcynou na varnsdorfském gymnáziu (61),
představení souboru povídek Dorothey
Šołćiny a Kerstin Młynkec Puzzle kruhu (48) a setkání s nejoblíbenějším lužickosrbským spisovatelem současnosti
Benem Budarem. Ten se představil výborem z memoárových knih z období
druhé světové války, nazvaným Byly to
zlé časy (44), rovněž vydaným v rámci

členství v jejich organizaci. Mnou deklarovaným a všeobecně přijatým kritériem byla kvalita a zajímavost pro české
čtenáře bez ohledu na členství v organizacích, a to na základě dlouhodobějších
zkušeností s vydáváním překladů lužickosrbské literatury v ČR. Rovněž bylo
nutno stále přihlížet k předem dohodnutému rozsahu projektu s ohledem
na reálné možnosti realizačního týmu.
Teprve vypracováním podrobné studie
Vydávání českých překladů lužickosrbské literatury 1990–2015 se podařilo
ZSW přesvědčit o serióznosti a oprávněnosti obsahové stránky literární části
projektu. Poté již práce v této části projektu pokračovala relativně bez obtíží. Uskutečnilo se celkem 18 pořadů ve
Varnsdorfu (879 účastníků) a tři v Lužici (78), ke kterým bylo vydáno celkem
osm knižních publikací. Pro hodnocení
pořadů jsem zvolil dvě kritéria: „nejroztomilejší“ a „nejzajímavější“. Do prv18
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našeho projektu. Vezmeme-li v úvahu
obvyklou návštěvnost literárních pořadů i v daleko větších městech než je
Varnsdorf, je to účast víc než potěšující. V Lužici byl nejnavštívenějším večer
poezie českého básníka Josefa Suchého
Tvář času / Wobličo časa (30). Literární
část projektu se neobešla bez spolupráce sorabisty Radka Čermáka: participoval na většině překladů buď přímo,
nebo jako jazykový poradce a výrazně se podílel na několika publikacích.
U jedné (dvojjazyčná čítanka Uzly v paměti) byl dokonce hlavním editorem.
Z dalších osobností, jež mi poskytly
neocenitelnou pomoc, jmenuji alespoň
Zuzanu Bláhovou-Sklenářovou, Helenu Ulbrechtovou a Ivo Haráka. V Lužici byla pro úspěšnou realizaci saské části
projektu důležitá především Dorothea
Šołćina, ale těch, kdo se tak či onak podíleli na přípravě vícejazyčných publikací, bylo daleko víc. Zmíním alespoň
osobnosti známé českým čtenářům: žijící klasik básník Kito Lorenc, prozaik
Jurij Koch, básnířky Róža Domašcyna
a Měrana Cušcyna. Velmi se mi osvědčila spolupráce s Lužickosrbským institutem (Serbski institut), zejména
s vedoucím knihovníkem Francem Šěnem.

ru projektu jsem musel při výběru přihlížet k zaměření a dostupnosti tvůrců.
Zejména pro výstavy ve varnsdorfské
knihovně instalované v galerii ve veřejně přístupných prostorách (formou
kvalitních fotokopií) neměli leckteří
výtvarníci pochopení. Přesto se podařilo představit celkem devět plánovaných výstav ve velmi dobré kvalitě. Ve
Varnsdorfu vystavovali lužickosrbská
malířka Isa Bryccyna1, krajinář Hanuš Härtel a „naše“ Hanka Krawcec,
dále představil průřez své fotograﬁcké
tvorby varnsdorfský rodák (dnes občan
Lužice) Jurij Helgest. Značnou pozornost vzbudila přehlídka ukázek prací
nejvýznamnějších lužickosrbských ilustrátorů, uspořádaná s nakladatelstvím
Domowina. Českou řadu výstav zakončila kolekce fotograﬁí Zdeňky Vajsové
Lužice v běhu ročních období, vytvoře-

Výtvarné výstavy a publikace

ná přímo pro náš projekt. Všechny tři
výstavy připravené pro publikum v saském Budyšíně měly velmi dobrý ohlas.
Abstraktní obrazy Kateřiny Zákoutské
vystavené v prostorách Grüne Laden
měly značnou publicitu, podobně jako

Cílem pracovního celku s názvem Okna k našim sousedům bylo
představit vzorky výtvarného umění.
Vzhledem k regionálnímu charakte-

1)

Výstava byla natolik úspěšná, že si ji jako celek vyžádali pořadatelé výstav v teplické Beuronské
kapli.
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celou dobu trvání výstav – bohužel nebyly zřízeny návštěvní knihy. Jisté však
je, že se návštěvy každé výstavy ve varnsdorfské knihovně pohybovaly průběžně v řádu stovek. Kromě veřejnosti se
těšily také zájmu celých tříd základních
a středních škol v rámci hodin výtvarné
výchovy. V Budyšíně byla podle informací návštěvnost menší, ale rozhodně
výrazně převyšovala čísla z vernisáží.
Při zajišťování výstav a tvorbě maket
informačních skládaček byla nepostradatelná ﬂexibilita a technická zdatnost
Ilony Martinovské. Ta s pomocí dalších pracovnic a pracovníků knihovny
dávala ﬁnální podobu naprosté většině výstav. Považuji za nezbytné zastavit se podrobněji u vytvoření publikace
o Hance Krawcec, jež si vyžádalo zapojení více profesí. Odbornou spolupráci poskytly varnsdorfské a budyšínské
lužickosrbské muzeum ( Josef Rybánský, Josef Zbihlej, Christina Boguszowa) a hlavní konzultant kunsthistorik
Miroslav Kudrna. Fotograﬁe obrazů
a graﬁk vytvořili Ilona Martinovská,
Zdeňka Vajsová a Milan Hrabal jr.
O výslednou reprezentativní podobu
knihy se postaral graﬁk a tiskař Roman
Polák, který v tomto smyslu byl spolutvůrcem knihy. Právem ji lze považovat
za to nejlepší, co v oblasti knižní tvorby
vytvořil.

„dvoudomý“ česko-lužickosrbský malíř Hanuš Härtel, jehož obrazy mohli
shlédnout návštěvníci Lužickosrbského kulturního a informačního střediska. Zaslouženou pozornost vzbudila

výstava fotograﬁí Zdeňky Vajsové, která, na rozdíl od té varnsdorfské, nabídla saskému publiku osobitý pohled na
neobvyklá místa v Lužici českýma očima, jakoby podle hesla: váš domov, jak
jej neznáte. Pro každou výstavu byl vytvořen informační čtyřlist – jakýsi minikatalog o autorovi s ukázkami z díla.
Vernisáže výstav navštívilo celkem 338
zájemců, přičemž bezkonkurenční se
79 diváky stala výstava Hanky Krawcec. Ta byla výjimečná i doprovodným
vydáním reprentativní obrazové publikace. Žádné z uvedených čísel však nevypovídá o celkovém počtu diváků za

Akce pro veřejnost
Pro širší veřejnost, především pak pro
seniory, byl určen pracovní celek Jak žijí
naši sousedé. Jednalo se o cyklus tří populárně-naučných přednášek, z nichž
se jedna uskutečnila v České Lípě, dvě
ve Varnsdorfu. Jejich obsahem byly tra20
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či překvapivě dobře přijali vystoupení
rozverné skupiny Wolbernosće, stejně
jako písničkářku Lydii Jaworkec. Závěr prvního ze jmenovaných koncertů
zakončila spontánní „taneční veselice“ muzikantů s částí publika, při které
se čeští zájemci naučili několik lužickosrbských lidových tanců. Komorní
vystoupení Lydie zase vyvolalo zájem
o její první CD. Oběma zmíněným
vystoupením plně konkuroval program připravený dudákem Tomaszem
Nawkou. V Lužici se s úspěchem představily soubor Kvíltet a písničkářka Jana
Vébrová. V obou případech se nejspíš
nejedná o poslední vystoupení v Lužici. Koncerty doplnily dvě přednášky
brněnského muzikologa Petra Kaliny
na téma lidové hudby a (u nás známého-neznámého skladatele – čestného
občana Varnsdorfu) Bjarnata Krawce.
Podobně jako u výstav byl ke každému
koncertu vydán čtyřlist-minikatalog.

diční zvyky a náboženská speciﬁka Lužických Srbů v průběhu kalendářního
roku (souhrnem 69 účastníků). Završením přednášek byl poznávací zájezd po
srbské Lužici, uskutečněný 12. května
2012 pro 43 zájemců. S pocitem uspokojení přijali pořadatelé všeobecně vyslovenou žádost o jeho opakování.
K divácky vděčným patřily koncerty,
případně populární přednášky o hudbě
a hudebnících (celkem 426 účastníků),
organizované v rámci pracovního celku
nazvaného Slyšme ty krásné melodie.
Velmi zdařilá byla výměna školních
hudebních těles. Lužickosrbský mládežnický soubor z budyšínského lužickosrbského gymnázia se představil
komponovaným programem v aule
varnsdorfského gymnázia. Pěvecký
sbor varnsdorfské „Zušky“ koncertoval v Budyšíně a byl publicisty označen
za interpretačně mimořádně zdařilý.
Z koncertů pro veřejnost poslucha21
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místa kromě jiného využilo několik vysokoškolských i středoškolských studentů v rámci studia, mj. pro získání
materiálů, odborných informací a konzultací pro seminární, bakalářské, případně magisterské práce.

Nedílnou součástí projektu bylo zřízení a provozování kontaktního místa pro Lužici. Slavnostní otevření za
účasti řady vzácných hostů z ČR i Saska proběhlo 4. září 2010. Kromě informační, konzultační a organizační
činnosti (např. spolupráce na přípravě
dvou výstav mimo rámec projektu) bylo
úkolem tohoto pracoviště i provozování a doplňování fondu lužickosrbského
oddělení městské knihovny a rovněž
vytvoření a průběžná aktualizace stálé
expozice o Lužici. Největší pozornost
poutaly panely o prvním blahoslaveném Lužickém Srbovi Alojsu Andrickém2 a nejznámějším „zámořském“
lužickosrbském luteránskému kazateli Janu Kilianovi3. Služeb kontaktního

2)

3)

Publicita projektu
Důležitou a časově náročnou částí projektu byla péče o publicitu. Vynecháme-li bezpočet letáčků, plakátů
a pozvánek, napočítáme v nejrůznějších médiích celkem 231 uveřejněných
článků a zpráv různého rozsahu. Největší čtenářskou obec oslovily rozsáhlé články otištěné v deseti okresních
mutacích deníků v Libereckém a Ús-

Lužickosrbský kněz a odpůrce nacismu Alojs Andricki (1914–1943), který zemřel ve 28 letech
v koncentračním táboře Dachau, byl blahořečen 13. 6. 2011 při svatodušní mši v drážďanské
katedrále.
Jan Kilian (1811–1884) v roce 1854 doprovodil na lodi Ben Nevis 558 protestantských věřících
z Dolní Lužice do Ameriky. V Texasu společně vybudovali prosperující osadu Serbin.
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jektové žádosti a trojstranné dohody
o vzájemné spolupráci. Naštěstí pozitivní zkušenosti převážily. Ohlasy na
praktické výstupy dokázaly, že projekt
splnil cíl, který si stanovili jeho organizátoři.
Pokusím se stručně shrnout hlavní
přínosy projektu, jak se jeví s odstupem
dvou měsíců od ukončení jeho produktivní části dne 29. 3. 2013.
Nejprve je nutno konstatovat splnění původního záměru Města, který byl
impulsem samotného vzniku projektu: knihovna (resp. Město Varnsdorf )
získala vybavení jedné kanceláře nábytkem a výpočetní technikou, závěsný výstavní systém s osvětlením včetně
klaprámů, čtyři prosklené vitríny, regály
pro lužickosrbské oddělení a rozšíření
technického vybavení společenského
sálku.
Z vlastního obsahu projektu měly
díky zaměření na nejmladší generaci největší přínos přednášky spojené
s literárními soutěžemi. Leckteří čeští
žáci a studenti si uchovali v paměti celou řadu informací a dál o téma projevovali aktivní zájem. Někteří učitelé
je začali do své výuky zařazovat a mezipředmětově propojovat. Příjemným
„bonusem“ realizovaného projektu na
české straně je užší spolupráce některých škol s naší městskou knihovnou
i při jiných činnostech. Lužickosrbští
školáci svou účast na projektu využili
jako příležitost dozvědět se víc o společných dějinách, jako tematické obohacení průpravy v písemném užívání
mateřského jazyka, jakož i podporu
smyslu udržování menšinové národní identity. Hranice regionu výrazně
přesáhly dvě z pěti publikací vydaných

teckém kraji. Ke čtenářům se dostaly
jak v tištěné, tak v internetové podobě. Dobře se mi spolupracovalo rovněž s Hlasem severu, Česko-lužickým
věstníkem a libereckým Světlikem.
V Sasku články o projektu pravidelně přinášel večerník Serbske nowiny,
podle možnosti také týdeník Rozhlad
a měsíčník Seifhennersdorfer Mitteilungen. Poměrně velkou návštěvnost
měly zprávy na internetových stránkách naší knihovny, města Varnsdorf,
Výběžku a Společnosti přátel Lužice.
Po skončení ﬁnancované části projektu (koncem března 2013) se postupně
v tisku objevují recenze na některé publikace vydané v rámci projektu. Jde
většinou o specializovaná periodika
jako je např. literární revue Host, odborný časopis Studia Ethnologica, liberecký Světlik. Několik ohlasů na
projektové publikace se dokonce objevilo v rámci komunikace na sociální
síti Facebook.
Zhodnocení projektu
Jak vyplývá z předchozího textu, projekt se podařilo ve stanoveném rozsahu
a termínech realizovat především díky
ochotě a porozumění řady soukromých
osob. V praxi se ukázalo, že spoléhat
se pouze na organizační pomoc zájmového spolku na bázi dobrovolnosti – tj. bez jeho ﬁnanční odpovědnosti
(i motivace), je v takto rozsáhlém projektu naprosto nedostatečné. Zejména, když, při důsledně prosazovaném
principu demokratického rozhodování uvnitř tohoto spolku, bylo nutné
opakovaně obhajovat i záležitosti jednoznačně vyplývající ze schválené pro23
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v této části projektu. U jedné z nich
vznikl na saské straně dokonce zájem
využít ji jako oﬁciální informační pub-

likace o Lužických Srbech pro ČR. Jak
bude v této věci nakonec rozhodnuto,
ještě není známo.

Skupina pěti pracovních celků určených pro širší veřejnost splnila zadání v několika směrech:

1) Formou literárních pořadů, výstav, koncertů, přednášek a zájezdu poskytla
značnému počtu českých zájemců základní i rozšířené informace o životě
sousedního národa – jak se jeví v dějinách i současnosti, v tradiční i moderní
kultuře.
2) Ukázkami literatury, hudby a výtvarného umění byla rozšířena (byť zlomkovitě) informovanost našich sousedů
o české kultuře.
3) Vedle několika zkušených umělců byl
dán prostor i celé řadě začínajících nebo
méně známých autorů z obou stran hranice. Díky takto zprostředkovanému
vzájemnému poznání dochází mezi některými umělci a pořadateli ke spolupráci mimo rámec projektu.
4) Vzniklo celkem čtrnáct publikací4 (z toho
jedna trojjazyčná a čtyři dvojjazyčné),

z nichž většina byla ještě v průběhu projektu příznivě přijata veřejností i kritikou
v českých i saských médiích. V některých
případech jsou recenze připraveny do
tisku. Největší čtenářský zájem vzbudily: výbor z lužickosrbských přísloví Kůň
má nohy, koza rohy, vzpomínková kniha
Byly to zlé časy, knížka pro děti Kuřátko v lese a obrazová publikace o Hance
Krawcec. V Lužici se nejvíc psalo o knize
básní Josefa Suchého.
5) Právě tato část projektu nejlépe splnila
jeden z hlavních cílů programu Cíl 3,
tj. vzájemné poznávání a setkávání lidí
z obou stran hranic. Zpravidla se totiž
podařilo vytvořit atmosféru „sousedského posezení“ a díky tomu po skončení
komponovaného programu účastníci –
účinkující i publikum – nepospíchali
domů a pobesedovali spolu.

využitelných v rámci její běžné činnosti. Věřím, že (nejen) varnsdorfští občané, kteří se ve svém volném čase rádi
dozvědí něco zajímavého, byli spokojeni, a že kvalitou svých výstupů (zejména vydaných publikací) dělá projekt
dobrou propagaci našemu městu.
Milan Hrabal

Svůj význam prokázalo i zřízené
Kontaktní místo pro Lužici. To bude
v rámci udržitelnosti projektu ve své
činnosti pokračovat – včetně stálé výstavy o Lužici. Díky projektu se významně rozšířil fond knih a audio nahrávek
lužickosrbského oddělení naší knihovny. Knihovně samotné přinesl projekt
kromě již uvedeného též řadu kontaktů

4)

fotograﬁe: Ilona Martinovská

Pro vydání knih byla zřízena samostatná edice „Setkávání přes hranice“.
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LIBERECKO
v české krásné literatuře II.
Český ráj v době preromantismu
Marek Sekyra

tišek Sír z Jičína), kteří se pravidelně
scházeli každý čtvrtek, ale navštěvoval
jej kromě Josefa např. Pavel Josef Šafařík, Karel Hynek Mácha ad. Pořádal zde
také pravidelné nedělní schůzky s lidmi z vesnice a okolí, které seznamoval
s novými událostmi, poznatky z hospodářského života či vědy. V letech 1844–
1858 byl školním dozorcem a školství
na Turnovsku pozvedl na vysokou úroveň, učitele především vzdělával, kladl
důraz na užívání pomůcek, snažil se
zavádět na školách latinku místo používaného kurentu, významně se zasloužil o založení druhé nejstarší knihovny
v Čechách v Turnově, ale rozšířil i farní
knihovnu v Libuni. V roce 1876 odjel
na odpočinek do Prahy, kde po pár měsících zemřel. Je pochován na Vyšehradě, pamětní desku má i v Turnově na
rodném domě, jeho jméno nese také
místní knihovna a jedna ulice v Liberci
(turnovská je pojmenována po jeho bratru Františkovi). Osobnosti Antonína
Marka bylo věnováno bezpočet článků,
velká část vyšla ve sbornících Od Ještěda k Troskám (např. k jeho působení na
Turnovsku, o vyhlídce Antonína Marka apod.), nejnověji o něm pojednává

Přestože pojmenování území mezi
Turnovem a Jičínem „Český ráj“ vzniklo až ve 2. polovině 19. století, dá se říci,
že již od doby preromantismu bylo rájem počátků české literatury. Stalo se
tak zejména díky osobnosti Antonína
Marka (5. září 1785, Turnov – 15. února 1877, Praha), o němž jsme se krátce
zmínili v souvislosti s Josefem Jungmannem v minulém díle. V jeho tvorbě dokonce nacházíme jako u jednoho
z prvních českých autorů předzvěst rodícího se romantického životního pocitu, např. v básních Elegie, Na hřbitově
(obě 1813) či Na Veliš.
Marek studoval ﬁlozoﬁi v Praze
a bohosloví v Litoměřicích, roku 1808
byl vysvěcen na kněze a působil v Rožďalovicích, Libuni, Tatobitech, na Hrubé Skále a v Týně u Rovenska. Roku
1823 se vrací do Libuně (podle ní byl
nazýván „libuňský jemnostpán“, psal
ale také pod pseudonymem Bolemír
Izborský), kde zůstal až do roku 1876.
Libuňská fara se stala jedním z center
obrozeneckého života, soustředil kolem
sebe skupinu nadšenců (např. sobotecký děkan František Vetešník či Fran25
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publikace Antonín Marek, buditel národa od Marie Šulcové (2002).
Území dnešního Českého ráje se
týká několik jeho děl. Ve sbírce Sebrané
básně Antonína Marka (1935) nalezneme jeho skladby Radování Libuňské
církve (1812, zmiňuje mj. Krkonoše),
Na Trosky (1812, zmiňuje také nedaleký hrad Zbirohy, Veliš a Krkonoše), U hrobu Fortunata Durycha (1813,
zmíněna je i Jizera a Stebno pod Kozákovem), Píseň při biřmování v Libuni
(1819), Uvítání J. F. Hurdálka… v Li-

buni (1819, zmíněny též Trosky), již
zmíněnou báseň Na Veliš (1820, píše též
o nízkokrových Chartouzích u Jičína),
Dedikace k Markově „Logice nebo Umnici“ (1820, je věnována F. A. z Valdštejna, pánu na … Hrubé Skále, Svijanech,
Loukovci, Sychrovu ad., o němž píše
jako o „ozdobě Rálska“), Marek Sedláčkovi s Hrubé Skály do Plzně (1820), Slovo ku posvěcení… nové školy v Turnově
(1867) ad., v některých básních nalezneme i ohlasy na přátelství s Jungmannem, Litoměřice a Labe.

U HROBU F. DURYCHA

NA TROSKY

Tu, kdež stinné luhy obvlažuje
rychlotoká z hory Jizera,
tu tvůj popel v míru souseduje
s starobylým rumem kláštera.
…

„Sem se uchyl v syrou skrejši,
zde svých žalob rozpomeň;
jsi-li pohrom citlivější,
jimiž předků hynul peň.“
Tyto hrad mi šedomechý
pustých Trosek vane vdechy.
…

Navštěvuje toto místo svaté
pojmu z cesty kdesi mládence,
aby znal, kde zbytky s světa sňaté
leží Turnovana vlastence.
…

Druhdy z jejich stkvělých bání
na okolní polohy
milé bylo pohledání
na Veliz a Zbirohy.
Vsi a tejny podál znalé
strážnic těchto byly dbalé.
...

Z oné poodlehlé Stebně stráně,
kde se svíjí stezka k oupadu,
chudou sroubil šedý sluha Páně
múzám svým i sobě ohradu.
…

Takto s Krkonošské hory
v jaře rozvodněný proud
husté zachvacuje bory,
skalnatých se vyhnuv hroud.
Výmol vytrávené řeky
jeví moc a její vzteky.
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UVÍTÁNÍ J. F. HURDÁLKA
Sem se podej k straně odlehlé k pahorům tmavolesým
…
v úvaly obživené potoků hrčných proléváním,
nad nímž panují liduprázdné v úklidu Trosky;
sem k dědinám prostým hraženým hmotnou oborou skal,
kdež svížím oděvem jaro obvilo půdy libuňské…
V roce 1820 napsal Prolog k zahájení českých ochotnických her divadelních v Turnově (ostatně vznik českého divadla v Turnově též inicioval), který začíná:
Kdož tebe, dávnobylý tuto Turnove, před časy nejprve
svým oživil sídlem, kdož oblíbil poříčí tvé,
kdo vtopil úhelní nejprve tak základu kámen,
by k nebesům strážné věže pyšně se vypnula báně?
Němě se odmlčují letopisné zprávy k otázce.
Zdaž nadali jménem turové divocí tebe tehdáž,
když zmužilým lovcům se zpírali místa postoupit?
Jsmeť Čechové nemalou ratolístkou od kmene Slávy,
hrstka neodrodilých na pomezní stráži oděnců.
Ať cizota vtírá se mocí a o vlády se pokouší,
my chceme vlastenským uměnkám oběti nésti.
Chrám Thálin budiž osvěcován hlaholem řeči české.
Básníků duch k tobě hovoř, spoluměšťane vlasti,
lásky oheň rozpal v obětnici her divadelních,
zábava ušlechtilá bude krášliti chvíle večerní!

na Bukovině, ale je známý především
díky svým zápiskům, které začal zapisovat okolo roku 1800. Záznamy však
obsahují i poznámky staršího data,
z nichž nejstarší je z roku 1500 (poslední zápis je z 19. února 1853), jako
pramen pro historické události sloužila Dlaskovi též vyprávění pamětníků,
např. paměti turnovského rodáka Václava Antonína Meissnera. Knižně vyšel
text pod názvem Zápisky Josefa Dlaska,
rolníka v Dolánkách u Turnova (1898)

V souvislosti s tím se zmiňuje i Jungmannovo ocenění v dopise Antonínu
Markovi z roku 1811: „Turnovští zasluhují všem Čechům za příklad vystaveni
býti, že tak stále s českou Thalií obcují.“
Za zmínku stojí další rodák z Turnovska, ačkoliv se nejedná o beletristu,
ale písmáka. Josef Dlask (11. července
1782, Dolánky u Turnova – 1853, Jenišovice) byl sedlák na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova a rychtář
27
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boda Navarovský ad.). Území Českého
ráje je zobrazeno ve skladbě Beneš Heřmanův, která popisuje pobití Sasíků
pod Hrubou Skálou, zmíněny jsou též
Trosky a „zhořelské dřevné hory“, jež
by bylo možné považovat za pás pohoří
od Lužických hor a Ještědského hřebene až po Jizerské hory. Obsah básně se
stal námětem slavného obrazu Mikoláše Alše, vystaveného v muzeu v Turnově.

a historik Josef Pekař při té příležitosti
sepsal studii Paměti sedláka Josefa Dlaska.
Zajímavou osobností zmiňovaného regionu byl farář Josef František
Hradecký, který se narodil v roce 1787
v Loukově, studoval ﬁlosoﬁi na univerzitě v Praze a teologii v Litoměřicích.
Tam se seznámil a spřátelil s Josefem
Jungmannem, s nímž si pak dopisoval.
Napsal knihu Genovefa, přispíval do
vídeňského literárního časopisu a překládal. Stal se roku 1816 kaplanem
v Semilech, farářem byl od roku 1823
až do své smrti v roce 1827.

Dlouhým tahem Němci táhnou
a jsou Němci Sasíci:
od zhořelských dřevných hor
v naše krajiny.
…

Václav Alois Svoboda Navarovský
(8. prosince 1791, Návarov – 8. ledna 1849, Praha) studoval práva v Praze a složil též učitelské zkoušky. Od
roku 1814 učil postupně na gymnáziu
v Písku, Jindřichově Hradci a v Praze. Dopisoval si mj. s J. W. Goethem
a W. Humboldtem, pomáhal F. Palackému redigovat Muzejník, roku 1848
byl zvolen do školní rady Národního
výboru. Psal básně v češtině, němčině i latině, z těchto jazyků také poezii
překládal, stál u zrodu české politické
poezie a publikoval také řadu článků.
Z regionálních básní nalezneme např.
v almanachu Spitzberg-Album báseň
Die Klein-Skaler Felsen.

A všecko nám vypálili,
stříbro, zlato pobrali,
hovada odehnali:
dále k Troskám jdou.
…
Shlukli se tu sedlští lidé
v lese pod Hrubou Skalou,
každý za zbrani jal cep
proti svým vrahům.
…
Rozléhá se po údolích
od skalnatých hor,
tu ráz kyjů, tu mečů,
jak kot starých dřev.
…

Nakonec zmiňme jeden ze dvou asi
nejznámějších padělků české literatury, Rukopis královédvorský (1817), zřejmě z pera Václava Hanky (10. června
1791, Hořiněves – 12. ledna 1861,
Praha) a dalších spolupracovníků ( Josef Linda, snad i zmíněný V. A. Svo-

l jde půtka s chlumu v rovni,
bylo Němcům úpěti,
bylo Němcům prchnouti –
i pobití jim.
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Otfried
Preußler
Liberecký rodák
a slavný německý spisovatel
Kdo by neznal pohádkové příběhy Vodníčka, Malé
čarodějnice, Strašidýlka, Krabata čili Čarodějova
učně a jejich večerníčková či ﬁlmová zpracování,
avšak málokdo ví, že je přivedl na svět liberecký rodák Otfried Preußler, světoznámý německý spisovatel a nejvydávanější autor knížek pro děti. Vždy hrdě
prohlašoval, že vše, co se v jeho knihách objevuje,
má svůj původ v dětství, tedy v nejsevernějších Čechách – na Liberecku, kde Otfried vyrůstal a kam se
nepřestával rád vracet.
Když jsem se s ním v srpnu 1999 poprvé sešel
k rozhovoru, poznal jsem laskavého a moudrého
člověka, který v sobě nosil celý život stěžejní poselství svých příběhů, že dobro pokaždé zvítězí a zlo neujde trestu. Vzájemné sympatie navíc podpořilo, že
jsem oba vyrůstali na liberecké sídlišti – Králův Háj,
domy sice jen pár set metrů vzdálené, zato ve velkém časovém odstupu čtyř desítek let. Právě v nich
foto Isolde Ihlbaum
se odehrálo to podstatné z Preußlerova pozoruhodného osudu, do něhož patří válka na východní frontě, pětileté zajetí v sovětském lágru
a po propuštění usídlení v novém bavorském domově, pedagogická činnost i dráha spisovatele. Jeho život se uzavřel v pondělí 18. února 2013 v obci Prien am Chiemsee v nedožitých 90 letech.

233/12) ve čtvrti Králův Háj, tehdy se
říkalo nově vystavěnému osídlení nad
libereckou přehradou podle střešní
krytiny – Schieferdörfel („břidličnatá
vesnička“). V roce 1929 zahájil Otfried
školní docházku v Rudolfschule v ulici

Dětství s rodiči a babičkou Dorou
Otfried Preußler se narodil 20. října 1923 v Liberci do německé učitelské rodiny. Vyrůstal v rodiném domku
v Pestalozziho ulici (dnes Čapkova
29
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vedl roku 1923 k práci ve vlastivědném
muzeu, kde založil odbornou národopisnou knihovnu. Jeho vlastní knihovna
čítala na 6 000 svazků. V letech 1925–
38 byl redaktorem a vydavatelem časo-

5. května, kde se začal ve třetí třídě učit
česky a na gymnáziu z češtiny i maturoval. Ve dvanácti letech napsal první
povídku a se spolužáky účinkoval ve
školním divadle.
Otfriedova matka Ernestine Tscherwenka (1897, Šluknov – 1982, Rosenheim), jež své dětství prožila
v Krkonoších, vyučovala na libereckých
městských školách němčinu a dějepis,
ale koncem dvacátých let, brzy po narození druhého syna, byla jako Němka nuceně penzionována. Otfried na ni
vzpomínal, jak ho v dětství učila správně německý jazyk a vybavovala ho nevšední slovní zásobou.
Lásce k vlasti a vztahu k rodnému
kraji Otfrieda velmi silně ovlivnil otec,
Josef Syrowatka (1891, Liberec – 1967,
Rosenheim), který se v roce 1941 přejmenoval na Preußler. Byl údajně potomkem rodiny zdejších řemeslníků
a slavných sklářů Preißlerů. V Liberci začal vyučovat v roce 1913, od roku
1920 působil na pomocné škole a později byl na Učitelském ústavu povýšen
na docenta. U Preußlerů se vedl čilý
kulturní život, často se tam scházeli místní výtvarníci a literáti, s přáteli
se věnovali turistice, zvláště si oblíbili vycházky do Jizerských hor. Josef Syrowatka se zajímal o historii, místní
vlastivědu a přírodu, sbíral jizerskohorské legendy, pověsti. Právě na tyto „sběratelské“ cesty brával i malého Otfrieda.
Spolu putovali po horských chalupách
a nechali si vyprávět lidové příběhy
a pověsti, které otec zapisoval a publikoval v časopisech. Své místopisné poznatky shrnul i do několika autorských
(např. o Liberci, Ještědu) a kolektivních
publikací. Tento zanícený zájem ho při-

Sedmiletý Otfried v roce 1930 při výletě do
Jizerských hor, kam ho často brával jeho otec
Josef (archiv Preußlerovy rodiny)

pisu Deutsche Jugend (Německé mládí)
a do roku 1945 městským archivářem.
Po válce, v roce 1946, Josefa Preußlera
odsoudil lidový soud (údajně omylem)
za kolportáž německých tiskovin k šestiletému vězení. Po odpykání trestu odjel za manželkou a synen do bavorského
Stephanskirchenu, kde vybudoval liberecký „domovský“ archiv a pečoval o něj
do své smrti v roce 1967. Zasloužil se
30
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propuštěn v roce 1949. O okolnostech
věznění v sovětském lágru sepsal Preußler své zážitky, ale zveřejnit je svolil až
po své smrti.
Po příchodu Otfrieda Preußlera roku
1949 mezi krajany do Bavorska, konkrétně do Stephanskirchenu u Rosenheimu (pzn. 70 km JV od Mnichova),
se mu podařilo shodou šťastných náhod nalézt snoubenku Annelies a ještě ten rok se s ní oženil. Žili v nuzných
podmínkách válkou zničeném Německu v pronajmuté jediné místnosti. Aby
se jim dařilo lépe, Otfried začal od roku
1953 vyučovat na rosenheimské národní škole. Jeho žáčci se často stávali vděčnými posluchači pohádkových příběhů,
takže i jejich přirozené dětské reakce
budoucího spisovatele směřovaly. Po
čase rodina získala vlastní byt, to se jim
postupně narodily tři dcery: Renata, Regina a Susanne, pro něž rovněž vymýšlel osobité pohádky. Nakonec si v nově
zakládané čtvrti Haidholzen postavili
domek, a to v ulici ještě před stavbou pojmenované Rübezahlweg (Krakonošova
cesta). Ta jim trvale připomínala ztracenou vlast. V padesátých letech kromě
učitelské profese ještě vykonával reportérskou práci v rozhlasovém vysílání pro
děti, později ve Stephanskirchenu řídil
školu, která je po něm pojmenovaná.

také o založení Heimatstube („světnice
domova“) v Augsburgu, kam byla v letech 1945–6 vystěhována většina libereckých Němců.
V Otfriedově duši zanechaly výraznou stopu prázdninové pobyty u své babičky, otcovy matky, v české obci Jivina
nedaleko Mnichova Hradiště. Babička Dora (Dorota) Syrowatková, prostá
venkovská žena, ale skvělá vypravěčka
veselých pohádek, báchorek a strašidelných příběhů, jej naučila vnímat jednotlivé pohádkové postavy a bytosti, ale
hlavně spravedlivé vítězství dobra nad
zlem. Zřejmě se již zde při častém naslouchání rodilo budoucí Preußlerovo
vypravěčské umění.
Válkou rychle
dospělý a nový domov
Vypjatá atmosféra v převážně německém, nacionálně naladěném Liberci
a vypuknutí světového konﬂiktu zasáhly do života dospívajícího Otfrieda až
fatálně. Dva dny po maturitě na gymnáziu byl v roce 1942 povolán do wermachtu a odjel na východní frontu, kde
se ve svých 20 letech stal velitelem roty.
Před odchodem se stihl ještě zasnoubit
s rovněž libereckou rodačkou Annelies
Kindovou (1925, Liberec – 2006, Rimsting u Prien am Chiemsee), která byla
po porážce Německa s matkou a sourozenci odsunuta do Bavorska. V roce
1944 se Preußler dostal do ruského zajetí. V zajateckém táboře v Jelabuze na
území Tatarstánu vážně ochořel tyfem,
malárií... a jen díky péči statečné, židovské armádní lékařky se mu podařilo
přežít. Z pětiletého vězení, kdy neměl
tušení jak a kde skončila jeho rodina, byl

Od píky ke světověznámému
pohádkáři
Na počátku jeho literární tvorby byla mimo jiné knížka Josefa Lady
Kocour Mikeš, která s dalšími publikacemi z Čech přišla v roce 1953 poštou
do mezinárodní mládežnické knihovny v Mnichově. Příběh z české vesnice
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Domek v Čapkově ulici na libereckém sídlišti Králův Háj, kde Otfried Preußler prožíval své dětství

skřítků, strašidel, vodníků, obrů, čarodějů... Inspirační předlohou mu byl rovněž
legendami opředený Jan Josef Antonín
Eleazar Kittel alias Faust Jizerských hor,
ale toto téma tajuplného lékaře s nadpřirozenými schopnostmi ze Šumburku (Krásné u Pěnčína) ovšem nikdy
nezpracoval. Otfried Preußler nepsal
své příběhy běžnou němčinou, je prosáknutá sudetským dialektem a jsou v ní
zakotvena místní lidová přísloví a průpovídky. V jeho textech můžeme také
nalézt určité „skryté“ paralely s místy
v Čechách, např. v triologii Der Räuber
Hotzenplotz (1962) dostal loupežník
jméno podle německého názvu městečka v okrese Bruntál – Osoblaha; skřítek Hörbe žije v lese Siebengiebelwald,
tj. v porostu na hoře Jizera, pojmenované německy Siebengiebelstein („vrch se
sedmi štíty“).

se mu zalíbil a rozhodl se ho přeložit,
jenže mnohé jazykové hříčky češtiny
ztrácely v němčině smysl, takže knížku vlastně převyprávěl. Nicméně díky
jeho verzi, vydané roku 1962 a oceněné německou literární cenou, se fakticky Ladův Mikeš dostal do světa. Vyšel
v mnoha evropských zemích a dokonce v Japonsku. O tom, že byl Preußler
v popularizaci české dětské literatury
aktivní, svědčí i jeho překlad knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka
(1969).
V roce 1956 vyšla Preußlerovi první
kniha, Der Kleine Wassermann (Vodníček) a brzy následovaly další až k celkovým 32 titulům (zde přiblížíme jen ty,
které se dočkaly českých překladů). Postupně si vytvořil vlastní pohádkový
svět se svéráznými loupežníky, mluvícími zvířaty, s nadpřirozenými postavami
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ilustrace byly nakonec využity i do německého vydání této dětmi milované
knížky.

V Československu nastal zájem
o Preußlerovu tvorbu na počátku sedmdesátých let, to již byl oblíbeným a uznávaným spisovatelem. Dříve, v roce 1964,
již byla vydána v překladu Jitky Bodlákové roztomilá knížka Malá čarodějnice
(Die kleine Hexe, 1957). Právě tenkrát,
v polovině šedesátých let, mohl Preußler
poprvé navštívit bývalou vlast a od té
chvíle nastalo období jeho opakovaných
návštěv, zvláště rodného Liberce a okolí. V roce 1970 opustil učitelské povolání a vydal se na dráhu profesionálního
spisovatele. Jeho druhou u nás vydanou
knihou byla v roce 1971 Preußlerova prvotina – Vodníček v překladu Jeleny Košnarové a rok poté knížka Bubu a generál
(Das kleine Gespenst, 1966) přeložený
Hanou Vrbovou. V roce 1998 byla znovu vydána pod příhodnějším názvem
Strašidýlko.
V sedmdesátých i osmdesátých letech
projevili zájem o Preusslerovy pohádkové příběhy také ﬁlmaři. První kontakty byly s tvůrci Studia kresleného ﬁlmu
ve Zlíně (tehdy Gottwaldově). Po vyjití knihy Krabat (1971) v Německu, byl
autor osloven ﬁlmařem a režisérem Karlem Zemanem, který se rozhodl příběh
čarodějnického učně Krabata, jenž čerpá ze slovanských pověstí německé Lužice, převést na plátno. Animovaný ﬁlm
Čarodějův učeň z roku 1977 patří k výtvarně nejzdařilejším Zemanovým ﬁlmům. Podle Preußlerovy předlohy měl
v roce 2008, roce autorových pětaosmdesátin, premiéru německý celovečerní
hraný ﬁlm Krabat.
V osmdesátých letech díky výtvarníkovi a režisérovi Zdeňku Smetanovi
vznikly z knížky Malé čarodějnice trvale oblíbené večerníčky. Jeho originální

Nová vydání Preußlera
Další vlna zájmu o tvorbu libereckého rodáka přišla v druhé polovině devadesátých let. Čeští čtenáři se mohli
seznámit s příběhem Krabata, který vyšel pod názvem Čarodějův učeň v roce
1996, o překlad se postaral Radovan
Charvát.
Již v dětství Otfrieda tato lužickosrbská legenda ze 17. století o Krabatovi
oslovila, zvláště mu utkvělo ono zvláštní jméno chudého sirotka, kterého
z temných sil čarovného mlýna vysvobodí před smrtí dívčina láska. Později knihu Čaroděj Krabat, přeloženou
z lužickosbštiny do češtiny Bohumilou
Šretrovou, objevil stejně jako tu o Mikešovi v mnichovské knihovně. Jenže
trvalo léta, než se podle svých představ
pustil do vlastního psaní, které mu zabralo deset let, neboť studoval historii,
dobové reálie, techniku a provoz starého
mlýna, mlynářské zákony... Děj příběhu
zasadil do okolí hornolužické Hoyerswerdy. „Protože jsem se nikdy nedostal
do Lužice, objednal jsem si vojenské
mapy ještě ze starého Pruska, kde byl
zanesen každý barák. Všechny mapové listy jsem dostal, jen tu Hoyerswerdu ne. Musel jsem si tzv. Černý mlýn,
kde bydlel kouzelník, někam lokalizovat. Řekl jsem si, že by to mohlo být na
Černé říčce, která tam skutečně teče.
Pokřtil jsem ji na Černou vodu. Pak se
také hovořilo o tom, že mlýn musí být
trochu stranou. Napadlo mě, že by se to
mohlo jmenovat Mühle in Koselbruch
33
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Jako dosud poslední byl v roce 2009
přeložen Janem a Janou Kvapilovými
povídkový soubor Anděl v kulichu, Sedm
vánočních příběhů z Jizerských hor (Der
Engel mit der Pudelmütze, 1985).

(mlýn v Koselově lomu), a asociace jazyková – Bruch nemusí být v němčině
jenom lom, ale také území, kde je bažina. Když jsem to napsal a konečně obdržel chybějící mapu, opravdu to bylo
značené tam, kde jsem si vymyslel.“
Naší horské oblasti Krkonoš a Jizerských hor, tedy Preußlerově krajině
dětství, jsou věnovány tři tituly. Svérázný román pro dospělé, Útěk do Egypta
přes Království české (Die Flucht nacht
Ägypten, Königlich bömischer Teil, 1978),
zasazený do období rakouského mocnářství na přelom 19. a 20. století, vyšel
roku 1996. O dva roky později se dosta-

Co je za tajemstvím úspěchu?
Otfried Preußler světově proslul
především jako autor dětské literatury,
za níž se mu dostalo mnohých uznání
(Evropská cena za knihu pro mládež,
Cena Hanse Christiana Adersena), ale
také prestižní Bavorský Maxmiliánův
záslužný řád pro vědu a umění. Stal se
členem mezinárodního PEN klubu
a v roce 1991 byl jmenován profesorem.
Jestliže jeho celoživotní dílo zasadíme
do statistiky, vyjde nám, že z dvaatřiceti titulů byly bezmála všechny přeloženy, a to do 55 jazyků (např. v Japonsku
a Rusku 17 knih, Španělsku 16, Anglii 13, Dánsku 12, v ČR 7) v celkovém
počtu přes 50 milionů výtisků! Řada
Preußlerových předloh se také dočkala
dramatizace pro loutková divadla i inscenace s živými herci, byla zanimována
a zﬁlmována, provedena jako muzikál
či balet. Ani naše země není výjimkou,
např. letos v únoru uvedlo pražské Národní divadlo světovou premiéru baletu
Čarodějův učeň v choreograﬁi Jana Kodeta (mmch. hlavní roli Krabata ztvárnil v Liberci narozený Ondřej Vinklát,
syn autora článku).
A jak si Otfried Preußler vysvětloval
obrovský úspěch svých dětských knih?
„Píšu zejména pro děti, které se nacházejí ještě v té magické oblasti oslovované myšlenkami, které nutně prožívá
každé dítě. Hrají si s kamínkem, že je
to malý skřítek, s kouskem dřeva a tře-

Moje knížka o Krakonošovi
s podtitulem Dva tucty příběhů
o pánu Krkonoš a tři k tomu vydalo
pražské nakladatelství Vyšehrad
v roce 1998, pouhých 5 let po německém vydání

la na knižní pulty Moje knížka o Krakonošovi (Mein Rübezahlbuch, 1993), obě
výborně přeložil Ladislav Josef Beran.
34
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Při setkání na česko-německých hranicích ve Zwieselu u Regenu 31. srpna 1999 vznikl rozhovor spisovatele s autorem článku, který vyšel v časopise Jizerské a Lužické hory (10/1999). Zleva
Annelies Preußlerová, Ervín Šolc, Otfried Preußler a Květa Vinklátová (foto Pavel D. Vinklát)

dvacetistránkovou publikaci Das Grosse
Balladenbuch (2000). Jako pravý patriot se Preußler nepřestal nikdy zaníceně zajímat o dění na Liberecku; nové
vlastivědné knihy, regionální časopisy či články mu obstarával o čtyři roky
mladší Ervín Šolc. Oba liberečtí rodáci, kteří se klidně mohli ve třicátých letech potkávat v některé z německých
dětských organizací, se seznámili v roce
1971. Tehdy pracovnice libereckého
antikvariátu Hana Preißlerová zatoužila poznat již známého spisovatele, který pozvání přijal a do Liberce ochotně
přijel. Na setkání přizvala právě Ervína
Šolce a při povídání nastala vzájemná
duševní shoda. Jejich přátelství vytrvalo
až do Preußlerovy smrti.

ba je to jejich dítě, a tohle je fenomén
mezinárodní. Možná děti v Japonsku,
Číně nebo Eskymáci čtou stejné pohádky stejně rádi, protože to odpovídá
jejich fázi a protože právě tady mohou
produkovat svoji fantazii, do děje svoje obrazy. Nejspíš by se to dalo vyjádřit
vážněji: kdo píše pro děti, musí je mít
rád, musí znát své řemeslo a musí mít co
říci. Možná, že to je to tajemství.“
Nezištné přátelství před slávou
Otfried Preußler zůstával s některými přáteli v Čechách dlouhodobě v písemném styku, ale třeba s Heinrichem
Pletichou z Varnsdorfu přímo spolupracoval, připravili spolu také čtyřista35
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zase vrátil, myslel jsem, že budou normální podmínky. Normální časy ještě
nenastaly.“
Přestože byl Otfried Preußler dlouhodobě nemocný se srdcem, strádal
cukrovkou i nadváhou, měl zdravou
mysl a neztrácel optimismus. Od roku
2010 žil v domě seniorů v Prien na břehu kouzelného Chiemského jezera, kde
letošního 18. února skonal. Pohřeb proběhl 1. března v městském farním kostele sv. Mikuláše v Rosenheimu.

Společně projížděli rodný kraj a vzpomínali, prochodili Jizerské hory, vystoupali na lužický Hvozd, na slezské straně
Krkonoš putovali po stopách Gerharda
Hauptmanna, nositele Nobelovy ceny
za literaturu v roce 1912. Když v roce
1975 Preußler připravoval román Útěk
do Egypta přes Království české, během
týdne navštívili všechna místa, která se
v této „nedětské“ knize vyskytují; jeli
z vymyšlených Svíkořic ve Šluknovském výběžku přes Rumburk, Mimoň,
Mnichovo Hradiště (včetně Jiviny,
místa prádninových pobytů u babičky
Dory), přes Hodkovice nad Mohelkou,
Tanvald, Jablonec nad Jizerou, Vrchlabí, až do Žacléře a hraničního Královce.
Půvabné vyprávění s řadou autobiograﬁckých prvků autorovy rodiny a skutečných postav vyšlo v Německu v roce
1978, česky s ilustracemi Adolfa Borna
až po 18 letech. Své honoráře ze zdejších realizací si tehdy Preußler ukládal na české konto v korunách a právě
z něho hradil své cesty a pobyty v Československu.
Oba se naposledy setkali v roce 2003
v Bavorsku, následovala čilá korespondence (poslední dopis přišel 5. 12. 2011)
a pak si již jen telefonovali. Hovořili
spolu česky a německy a Otfried Preußler ani v pozdním věku nepřestal tesknit po bývalém domově. Na otázku, kam
by vedly v Liberci jeho první kroky, odpověděl: „Na Králův Háj. Když bylo
hezky, tak jsme se šli koupat do přehrady nebo jsme byli v lese. Když bylo špatné počasí, hráli jsme na půdě divadlo.
Po mnoha letech jsem se dostal do těch
míst a náš dům si vyfotografoval. Člověk musí nějaké věci akceptovat. Když
jsem se později po pádu Berlínské zdi

Otfried Preußler pětaosmdesátiletý

Je nesporné, že i v době moderních
médií a internetu zůstanou Preußlerovy knihy živé a nepřestanou oslovat
nové generace dětských čtenářů. Sporné
ovšem zůstává, zda si nyní Liberečané
budou Otfrieda Preußlera, jako jednoho ze svých nejslavnějších rodáků, důstojně a častěji připomínat.
Pavel D. Vinklát
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Dopisy Jeremiášovi
Stanislav Kubín
(ukázky z připravované knihy)
V přívětivých letních podvečerech, které bývají tak inspirativní, mi občas vytanulo přání – snad touha – toulat se šeřícími se loukami a lesy spolu se Zaklínačem, až postupně dojde ke splývání reality a ﬁkce. Přemítání a pochyby. Přemítám
i o tom, zda například vskutku Abraham nezapochyboval ani na okamžik o výzvě
Jehovy. Jaká to byla asi cesta do země Mórija bez beránka k oběti zápalné, jen se
synem Izákem a ostrým obětním nožem…?
A jsou podvečery před usnutím, kdy jen oči sledují stíny na stropě, doznívají
zvuky utichajícího domu a města – to jsou často stránky kroniky, kterou je přemítáním o běhu času i o Zaklínači. O něm a jeho času, který byl časem mutanta,
jenž neměl mít žádný cit. Přicházející spánek pozvolna krátí knot lampy bdění
(stejně v ní ubývá olej…), smysly, vnímání, se noří do šera spánku a proměňují se
jak v čase, tak místech. Místech, kde s bílou plání splývá silueta Bílého vlka samotáře, svědka marnosti Zaklínačova zápasu se zrozeným citem, který je původcem
bolesti v duši. A má vůbec duši? A máme i my vůbec duši?
Vracejí se. Stále častější jsou ta noční setkání. Setkání zvláštního druhu. Tiší
a mlčenliví jsou moji návštěvníci. A přesto slyším zvuk jejich životů. Kdysi souzněly se životem mým. Vracejí se a je to jak tiché pozvání. Je tomu tak, Zaklínači…?
-------Antoine Exupéry kdysi napsal „Dopis rukojmímu“. Uvědomil jsem si, jak často
jsme my sami sobě rukojmími, píšeme si dopisy – romány, povídky, básně a do nich
vkládáme to z našeho „já“ co se zdráháme, ostýcháme, vyslovit nahlas. A doufáme
ve vysvobození ze zajetí našeho „já“ tím, že se vypíšeme z bolestí, trápení, pochyb,
ale i radostí. Jak bláhové!
V bezčasí před usnutím, před oním toužebně očekávaným vplynutím do útěšnosti nevědomí spánku, čeří vítr myšlenek temnotu noci. Chaoticky se vynořují
otázky, na které nebývá odpověď. Slýchávám hlasy, které existují už jen na magnetofonovém pásku. Tváře, jež jsou už jen na fotograﬁích, deﬁlují za víčky zavřených očí.
Blok a tužka. Trpělivě čekají na nočním stolku. Procitám – je po půlnoci, jedna – dvě? Možná o něco víc, nedívám se na hodiny. Je tu výzva bloku a tužky. Večer
jsem dočetl další knížku Jaroslava Velinského, alias Kapitána Kida. Je to už ně37
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kolik týdnů, co jsem tyto knížky, již jednou přečtené, začal znovu, podruhé číst –
některé i potřetí. Marně pátrám v mysli, co mě přimělo odložit řadu povinností
a trávit čas (kolik ho vlastně zbývá?) nad texty Jaroslava Velinského. A tak znova
čtu tyto knížky jednu za druhou a to v pořadí, jak mi je Kid posílal. Už více jak rok
mi neposlal žádnou a již ani nepošle. Odebral se do krajiny básníků, spisovatelů,
písničkářů i trampů, kteří už nenapíší ani jediné slovo, nerozezní jedinou strunu.
Nevím, co mě přivedlo k tomu, abych tyto příběhy začal znova číst. Předtucha?
Nevím, snad. Ale čeho? Nebo to je vybídnutí, abych v příbězích Kidova literárního hrdiny Oty Finka našel něco jiného, než co plyne po povrchu vyprávění? Snad
to je ono lidství probleskující mezi větami, člověčina v hloubi duše mladého muže,
jehož činy a jednání občas připomínají jiného literárního hrdinu smutné postavy,
o kterém psal pan Cervantes.
-------

KRAJINA TIŠE SNÍCÍ
Tmou přikryji se
až k očím
a nechám plynout píseň
za písní
Tmou přikryji se
a tóny písní spolehlivě střeží
klid myšlenek
před vichrem starostí
trápení i výčitek jak mnohé nesplněno
A jenom vlna teskná
provane tiše srdcem
ve chvíli láskyplně rozezpívané
v krajině tiše snící
a šeptá…

OZVĚNA ČASU
Nač vlastně teskně vzdychat
za tím, co s časem uplynulo
do zapomnění a tůně ticha,
je marná lítost za stříbrem vody,
jíž už jen pár kapek zbylo
a nepádí lehce v bystřinách
za tím, co už nelze vrátit,
tak jako čas
a minci co přestala platit
a chvíle skryté v ozvěnách.
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Zpropadení řezníci
aneb Bude čerstvé maso
Jan Šebelka
(ukázka z chystaného románu)
Když vystoupil z letadla, dýchlo na něj teplo. V Praze bylo patnáct stupňů,
v Barceloně o deset víc. Rozhlédl se po obrovské příletové hale. Letiště El Prato
bylo plné spěchajících lidí. Snad poprvé si uvědomil absurditu situace, do níž se
dostal. Co tady, kurva, dělám?
xxx
Jeho šílený příběh začal před několika dny. Z hodiny na hodinu se rozhodl, že
nepůjde do práce. Ráno se probudil, podíval se z okna, za nímž byla typická staroměstská šeď, a nejednou věděl, že se už na švindlu, kterému se říká mediální svět,
podílet nechce.
Bylo mu skoro čtyřicet, když do toho kolotoče nastoupil. Padla Berlínská zeď,
disident a dramatik Václav Havel se stal prezidentem a lidi viděli budoucnost růžově. Novináři a spisovatelé mohli po čtyřiceti letech půstu psát o všem a to ho
lákalo. Opustil místo učitele na základní škole, na níž se měl stát ředitelem. Ne
kvůli tomu, že by byl tak dobrým pedagogem, ale nikdy si s komunistickou pakáží
na škole nezadal, a proto byl najednou vhodným kandidátem. S lehkým srdcem
se toho vzdal a nastoupil do bezvýznamného okresního obdeníku. Měl pocit, že
konečně dělá něco, co má smysl, a bude ho to bavit.
Další z důvodů, proč se rozhodl změnit z gruntu život, byl dán jeho povahou.
Když byl mladší, míval permanentní pocit, že se vše zajímavé a podstatné děje
tam, kde právě není. Jako novinář mohl být, kde chtěl. Třeba na místě, kde zastřelili maﬁána jménem Frank. Seděl v křesle prezidenta na Pražském hradě, viděl
místopředsedu parlamentu, jak se ožralý jako prase válí po zemi. Mluvil s Viktorem Koženým nebo s lidmi, které za pár dnů někdo vyhodil do povětří. Zažil
u Černého koně neúspěšnou kandidátku na staroměstského starostu, když vyvalila
prsa na stůl a opilým hlasem se ptala, jestli by s tímhle nebyla dobrou představitelkou osmdesátitisícového města. „Byla,“ odpověděl za ně číšník, „a teď si to milostpaní schovejte, vedle u stolu večeří rodina s dětmi.“
Viděl a slyšel toho hodně. Moc. Měl pocit, že drží prst na tepu doby, že se svět
točí tak, jak píská. Blamoval se. Nyní, téměř po dvaceti letech, se svému tehdejšímu poblouznění nestačil divit. Najednou jasně viděl, že to byla jen chiméra. Zároveň si uvědomoval, že jeho procitnutí nepřišlo zničehonic. Rostlo v něm delší
dobu. To prvotní nadšení se dalo přirovnat k jeho cestám do zahraničí. Poté, co
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ministři zahraničních věcí Německa a Česka přestřihli ostnaté dráty na hranicích,
snažil se, jako většina národa, jezdit tam, kam jim komunisté v minulém režimu
zakazovali. Chtěl dohonit všechno, co zameškal. Až po delší době pochopil, že
vidět neznamená rozumět. Vylezl skoro na vrchol Matterhornu, což ale vůbec
neznamenalo, že by věděl, proč všechno ve Švýcarsku funguje a proč je tam čisto.
Podobné to bylo s novinařinou. Co vlastně věděl o tom, co každý den píše? Nic
nebo skoro nic.
Slova o prestižním zaměstnán, o svobodě slova, o hlídacích psech demokracie
nesnášel. Moc dobře věděl, jak to funguje. Z některých novinářů ze svého okolí už
měl kopřivku. Stále víc se přestávali kontrolovat a bylo jasné, kdo za koho kope.
Nebylo žádným tajemstvím, že redaktorka státní agentury bere dvacet tisíc měsíčně od jedné politické strany. K tomu bonusy, když ji citovala celostátní média.
V poslední době se provalilo, že si dva regionální redaktoři veřejnoprávní televize
založili PR agenturu. Na tom by nebylo nic divného, většinu novinářů více méně
někdo platil, a nemusely to být vždy peníze, ale oni svou činnost založili na úplně
jiných principech. Bylo to téměř geniální. Navštívili nějakého podnikatele, vedení
dopravního podniku, management nemocnice nebo představitele politické strany
s tím, že na ně sesbírali pozoruhodné materiály. Že by bylo zajímavé je zveřejnit,
ale oni to za nějakou úplatu neudělají. Částky se pohybovaly podle velikosti potenciálního průšvihu. Od padesáti do sta tisíc. Před nedávnem to na ně prasklo,
protože si jeden z vydíraných stěžoval. Oba dostali směšných mínus deset procent
platu na tři měsíce.
To byly věci, kterým Marek nerozuměl, ale cítil, že patří k době, v níž žijí. Bylo
to podobné tomu, jak to fungovalo v jeho životě. Stárnul a postupně mu bylo jasné, že nelze vypít všechen alkohol na světě, ani ošukat desetinu holek ve Starém
Městě. Co hůř, v pětapadesáti letech přišel na to, že pojem kamarádství je jen halucinace mládí, jejíž intenzita ubývá se čtvercem času. Tohle poznání ho zaskočilo
nejvíc.
Teď k tomu přibyly pochybnosti o tom, co tak dlouho dělal. Bylo strašné prozřít, že do dnešního dne dělal nejpitomější zaměstnání na světě. Dvě desetiletí
psal o něčem, co většinou existovalo jen na papíře, nebo na obrazovce počítače.
Kdysi trpěl, když se kolegové podívali z okna a pak vyplodili článek o tom, že prší,
sněží nebo je vedro. Chápal to jako urážku novinářského stavu. Bylo něco zásadně
jiného psát o politice, o ukradených miliardách, o kauzách hejtmanů, zastřelených
řeznících nebo o takzvaných celebritách? Zřejmě ne. Stejně jako oni zobrazoval
jen povrch věcí, psal jen o tom, co mu kdo řekl. Kde byla pravda? Kde byla dřeň
toho, co se kolem něho dělo?
Od koho čerpal většinu informací? Od politiků, policistů, komentátorů, byznysmenů a ﬁnančních expertů. Informovali, mluvili, vyvraceli, přitakávali. Jako
by jen oni měli pravdu, přičemž se nikdo nepídil po tom, jak k ní přišli. Nebylo
třeba, stejně to nikoho nezajímalo. Novináři se jich ptali jen proto, aby podpořili,
nebo zamítli předem vymyšlenou pointu zprávy nebo reportáže. Marek to zažil
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na vlastní kůži tisíckrát. Každý reportér nebo redaktor ví, komu zavolat, protože
zná dopředu jeho názory. O to jde. Kdyby náhodou řekl něco jiného, pak tu jsou
vždycky otázky typu: Myslíte, že je správné, aby náměstek hejtmana pro dopravu
jezdil v obci, kde bydlí, stokilometrovou rychlostí?
Který idiot by odpověděl, že ano?
Uvědomoval si i další souvislosti. Hodnotu informací a jejich množství. Paradoxně s tím, jak se na člověka valí ze všech stran, platí stále víc Sokratovo: Vím, že
nic nevím. Přestože máme miliony informací, víme hovno, říkal si Marek. Mozek
není schopen všechno kolem pojmout a utřídit, ale nejhorší je, že nedokáže rozpoznat, jestli jde o pravdu, lež, mystiﬁkaci, polopravdu… Zda je to důležité, nebo
zcela bezvýznamné. Je svět to, co vidí kolem sebe, čeho se dotýká, nebo to, o čem
se mluví v televizi a píše v novinách? Marek si stále častěji myslel, že to jsou dvě
různé věci.
Odpověď se snažil najít v knihách. Nejsrozumitelnější se mu zdály úvahy slavného skeptika Pyrrhóna z Élidy, který se ptal na to, jaká je povaha věcí, jaký postoj
k nim máme zaujmout, a co tím získáme. Myšlenky dávno mrtvého ﬁlosofa mu
připadaly geniální, přestože na jeho otázky přímo neodpovídaly. Byl to však určitý
návod, jak se nezbláznit.
„Podstata věci je neznámá, proto se zdržíme úsudku o nich, a tím dosáhneme
duševního klidu postačujícího k blaženosti,“ řekl před víc než dvěma tisíci lety
ﬁlosof.
Jako novinář dělal Marek všechno naopak. Kecal do všeho, přestože ničemu
nerozuměl. Možná proto nedosáhl duševního klidu ani blaženosti. Sám pro sebe
se ušklíbl.
To dešťové březnové ráno si s hrůzou uvědomil, že patří mezi tisíce dalších
magorů, kteří vytvářejí povrchní dojem o světě, v němž žijí. Že jako oni v tom
lepším případě popisuje jen viditelná vrchní patra života, společnosti, politiky,
což je méně než desetina ledovce vyčnívajícího ze Severního ledového oceánu.
Stejně jako devadesát procent normálních lidí neměl ani páru o tom, kdo tento
svět řídí. V minulém režimu to byla pokroucená ideologie o rovnosti všech lidí
na světě. Ideologii vyměnily peníze. Hromady peněz. Občas mu to přišlo stejně
debilní.
Ležel, civěl do stropu, nebral telefony. K blaženosti měl dál než na Severní pól.
Nevěděl, co bude dál. Možná by už mohl být ve svých letech nějak užitečný. Třeba
v domově důchodců utírat stařenkám a stařečkům zadky. Nebo pracovat na farmě,
kde pěstují zeleninu a chovají dobytek. Franz Kafka pracoval v zemědělství a chodil dělat do truhlářské dílny, protože tvrdil, že není nic hezčího než čistá, hmatatelná a obecně prospěšná řemeslná práce.
Marek v tomto směru prošel dlouhým vývojem. V deváté třídě měl na konci
roku trojku z chování, protože bojkotoval plení cibule na nekonečném poli. Křičel
tehdy, ať to dělají ti blbí zemědělci, on čte Hemingwaye. Nedostal se kvůli tomu
na gymnázium. Vzali ho jen do učení na opraváře zemědělských strojů.
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Před půl rokem navštívil známého na jeho biofarmě. Chtěl napsat o netradičním farmáři. Líbilo se mu tam. Nejen proto, že se ožrali a snažili se jezdit na pštrosech, které tam se stovkou ovcí, několika kravami a koňmi chovali. Byla to velká
prča! Takovou zábavu by při vyměňování stařeckých pemprsek ovšem neužil.
Telefon s přestávkami vyzváněl. Nemusel se dívat, kdo volá. Od deseti hodin
měl být na nějaké tiskovce. Za okny bytu bylo typické březnové počasí Starého
Města. Kopec se ukrýval v mracích. Šedivá monotónní obloha, občas déšť, teplota
kolem pěti stupňů. Mokrý hnus.
Měl dojem, že už z gauče nikdy nevstane. Nic, opravdu nic nenasvědčovalo
tomu, jaké obrátky jeho život v následujících dnech a týdnech nabere. Ani v nejbujnějších představách by ho nenapadlo, že dostane nabídku si vydělat milion
nebo že bude ležet dvě noci s mrtvolou v jedné rakvi.

Muž bez ženy není člověk…
Pavel Brycz
PEKLO
I.
Dingy dingy ding ding ding! Opožděná tramvaj číslo 22 zazpívá svoji hymnu,
zastaví u ostrůvku plném neklidných robinsonů s dlouhými plnovousy vlajícími
ve větru, otevírá doširoka svoje dveře a příjemným ženským altem zahlásí jméno
stanice: „Malostranská. Příští stanice Belveder!“
A užuž zavírá, aby se rozhrkala vstříc prudkému stoupání a smýkala s cestujícími pověšenými na madlech jak s norimberskými zločinci, když v tom se do
zavírajících dveří prodere na poslední chvíli obrovitý černý stín a žene se po černovlasém muži středního věku s tváří provinilého faráře, jenž si svůj viselcův sen
sní těsně u zadních dveří soupravy.
„Kňourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,“ zachroptí černý chlupatý ďábel a vrhá se kajícníkovi tesáky po pohlaví.
Překvapený muž má poprvé v životě možnost dotknout se mohutného samce
divočáka holýma rukama. Skvostný exemplář, v kohoutku jistě přes metr a vážící plné dva metráky! Ale nemá kdy obdivovat divoký atak přírody do otravného
stresu městské hromadné dopravy. Divočák se neúprosně žene za vyhlédnutou
obětí a útočí svými kly na jeho klín. Muži se podaří odvrátit prudký útok, obratně
chytí kňoura za chlupaté uši a drží si od těla tu svíjející se bestii s vypoulenýma
krví podlitýma očima.
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Chtěl by se podívat na hodinky, zkontrolovat čas, protože s kancem v rukách se
mu cesta neuvěřitelně vleče, ale nedokáže si vyhrnout manžetu, a tak nezbývá než
se zdvořile zeptat lidí v tramvaji.
Ostatní pasažéři však bleskem stáčejí zraky jinam, jen aby se nemuseli angažovat v problému s divočákem na trase dvaadvacítky a toužebně vyhlížejí nejbližší zastávku. I ohromený revizor přestal vykonávat svoji práci a hryže
se nervózně do rtů. Pouze jediná osoba, atraktivní blondýnka se silnou vrstvou
make-upu na tváři a velmi dobře vyvinutou ﬁgurou pod přiléhavým oblečením,
spojí svůj vyzývavý pohled se zpoceným mužem, jenž osaměle zápasí se dvěma
metráky živé váhy, otevře ohnivě rudá ústa a rázem všichni spolucestující vypadnou ze své neúčastné pózy a horlivě se zaposlouchají, co svůdná sexbomba
Bivojovi sdělí…
Namísto slov se však z úst ženy vyřinou orgiastické výkřiky vášnivé ženy při milování. „Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
áááááááááááááá!!Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááá!!“
Splaveného muže zápasícího s divočákem polije horkost, přemůže stud, slaná
chuť potu mu uvízne na jazyku a unaveně zavře oči.
Zaplaví ho oslepující černočerná temnota, žádné bílé mžitky jako vpálené vzpomínky ji neruší, panuje noc černá jako strach. Svět přestal existovat, nebo nikdy
nevznikl. Lidské smysly jsou k ničemu. Všechno známé a blízké se nenávratně
ztratilo. A náhle se rozezvučí siréna a hluk až k zešílení zaplní tu nekonečnou
prázdnotu.
„Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
áááááááá!!!“
Ze tmy se ozývají vášnivé výkřiky ženy při milování. Naprosto šílené a neopakovatelné zvuky. Čarodějnice na mučidlech vyslýchané podle inkvizičního práva
útrpného a upalované na hranicích nekřičely tolik jako ta žena bez těla, ženství
proměněné v hlasitou extázi. Neproniknutelná tma vše násobí jako v tunelu a zesiluje do tisícihlasé ozvěny.
„Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
áááááááách!“
CVAK! Konečně světlo, které muži vypálí díru do mozku silou laserové zbraně
v akčním sci-ﬁ ﬁlmu a zhruba čtyřicetiletý černovlasý muž s bledou tváří se posadí
celý zpitomělý pod stojací lampou z IKEY (zapomenutá visačka s cenou obalená
hustým prachem jak mucholapka seschlými mouchami) dřepí na holých ošmataných parketách, jež pamatují i lepší časy, zabalený ve spacáku jako housenka bource morušového v hedvábném kokonu.
„Co… co… to je? Kolik je hodin?!“ mrkne na svítící ciferník náramkových hodinek značky timex a unikne mu hluboké povzdechnutí.
„Do hajzlu!“ Půl čtvrté ráno.
„Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
áááááá!!!“ ozývá se dál za papírovou stěnou.
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Muž vstane s trenkami zaříznutými do zadku, tápe k vypínači a rozsvítí v pokoji
lustr. Jakoby poprvé v životě přejede prázdný pokoj bez nábytku kritickýma očima,
s úšklebkem ohodnotí svůj pelech dole u svých bosých chodidel, šlápne přitom na
pár zhola zbytečných knížek doktora Plzáka o manželské krizi, jen tak halabala
rozházených po podlaze, a jeho planoucí vlčí pohled se zastaví na ovladači televize
trůnícím na podlaze. Televize jako osamělý oltář stojí u holé stěny. Běží v ní nudný
program, velmi otravný program, je vypnutá, a tak se v ní jako v temném zrcadle
odráží sám, rozespalý dezorientovaný muž v trenýrkách si vytírá ospalky z očí.
Shýbne se pro magickou krabičku zapomnění a cvakne. Na obrazovce se místo
zoufalce objeví nahá dívka s rozpuštěnými plavými vlasy, brouzdající se lánem zlaté pšenice, a usmívá se jako ta vůbec nejvzdálenější vzpomínka, jakou kdy v hlavě
jakýkoliv muž v půl čtvrté ráno, v holešovickém činžáku, ve 21. století nosil.
„Jsem obyčejná holka odvedle, můžete mě kdykoliv potkat venku v přírodě, miluju totiž procházky a nejraději se toulám sama,“ švitoří dívka.
„Všichni o mně říkají, že jsem divoženka, ale není pravda, že jsem nezkrotná,
opravdu se ráda nechám spoutat…,“ plavovláska během rozmarného monologu
vyspurtuje z obilí jako zajíc před kombajnem a najednou trůní na vysokém klandru
koňské ohrady, máchá dlouhýma nohama panenky Barbie a se smíchem, který z ní
padá jako kostky ledu do bourbonu, podává černému hřebečkovi s bílou lysinou
cukr. O chvíli později už drtí farmářské děvče hrozny v kádi svýma alabastrovýma
nohama a nakonec se ztřeštěně umývá od hroznové šťávy pod tryskající pumpou.
Probuzený muž si pomyslí, že by chtěl být aspoň na chvíli tou pumpou, i když
ve skutečnosti by strašlivě skřípal a žádná sladkobolná romantická syntezátorová
muzika by jeho vrzání nepřehlušila, a dívka na obrazovce, jako by mu četla myšlenky, podívá se mu do unavených očí, pod kterými visí nevábné pytlíky, a pokývá
koketně prstíkem: „Pojď blíž…Jsem dívka odvedle, můžeš mě kdykoliv potkat,
nejraději se toulám v pastvinách.“
A nahá vyskočí na černého hřebečka s bílou lysinou a pobídne ho rázným
kopnutím do slabin, a i když zralý muž v trenýrkách, které se mu napínají a zoufale ho škrtí, dobře ví, že by musela mít hroší kůži, aby zvládla rajtovat na koni
neoblečená, protože ve skutečnosti ucítíte každý chlup, jako byste osedlali skelnou
vatu, kdybyste ji chtěli napodobit, vždyť si dodnes pamatuje, jak míval do krve
rozedřené ruce o uzdu i koňskou hřívu a modřiny všude od pasu dolů, kdykoliv si
v jezdeckém oddílu zapomněl na vyjížďku vzít rukavice a pořádné festovní kalhoty, fandí té prsaté Amazonce a přijímá ten rozpustilý cválající sen, tak jak se mají
přijímat sny, bez rozumování a bez povýšeného úšklebku.
„Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááá!“ nový uragán ženských výkřiků
znovu otřese celým barákem.
(úryvek z románu „Muž bez ženy není člověk…“, který autor napsal díky tvůrčímu
stipendiu Visegradského fondu a vyjde v roce 2014)
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Brouzdání kolem Chrastavy
Egon Wiener
PÍŠI TI, HRADE HAMRŠTEJNE,
má milá zřícenino mého mládí. Už ani vlak mi na zastávce Machnín-hrad nezastaví. A bylo to pro nás kluky pokaždé něco! Pára zahalila údolí a my, na terase,
si připadali jako dospělí. Houknutí, písknutí, zasyčení, únik páry, pak záběr, protočení a vlak plný lidí pokračoval dál do Chrastavy. Nikdo nevystoupil. Byl to už
rituál. Na jedné straně v kopci hrad, spíš jeho ruiny, na druhé straně hluboké údolí,
řeka Nisa a opuštěná uhelná elektrárna Andělská hora. To vše v úžasné zeleni, zarostlé, jako v pohádce o Šípkové Růžence, nebo, chtete-li, na mořském dně mezi
koráli a pirátskými poklady.
Píši Vám, správce hradu, pane Dachsi, Vám a Vaší švarné posádce. Udělejte
něco! Tak nějak vypadá hrad v 21. století? Vy jste jej znal v 15. století a to si neumím ani představit, jak těžké asi bylo bydlení na hradě ze studeného kamení, tak
daleko od lidí. Při světle loučí a vodě ze studny hluboké nevím kolik metrů, kopané ve skále. Bez kanalizace…
Píši Ti, milý hrade Hamrštejne, má milá, romantická, sympatická zřícenino.
Když dnes vystoupám bujnou zelení k tvým hradbám děravým, mám v duši mír
a srdce necítím… Jsi opuštěný, všemi zrazený, jako když zedník odhodil fanku, zahodil cihlu a šlápl na kbelík… Dech se tají smutkem. Všude stromky a keře, kameny a díry ve zdi. Je to lom, nebo hradní palác? Skála a na ní kus věže, kus asi už
poslední. Pod pobořenými hradbami, hluboko pod námi teče řeka Nisa, je vyznačena zastávka vlaku, který tam už nestaví, areál elektrárny a kolem opuštěné budovy.
Píši Vám všem, sedícím v teplém kupé vlakových souprav jezdících tudy od nížin Labe a německých Drážďan do Tanvaldu v Jizerských horách. Vy, kteří stojíte
na chodbičkách nebo se chystáte v Liberci, v Chrastavě, v Machníně vystoupit. Vy,
kteří máte vojenskou čepici a na ní třeba lvíčka, salutujte. Hradu, posádce, správci
hradu panu Dachsi, všem těm lidem, co na hradě žili v minulých staletích. Musela jim tam být setsakra zima. Měli tam vůbec topení?... Je to můj i Váš hrad, hrad
mého dětství, mých prapodivných úvah, mé lásky…

CHRASTAVSKÉ OKO
My, hoši z Machnína, jsme na tom byli zrovna tak, jako hoši od Chrastavy.
Opravdové betonové koupaliště s placeným vstupným jsme měli úplně na opačné
straně obce. Kam jsme tak asi tedy chodili? Ano, dozajista na Oko. Trochu blíž
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k Machnínu, malinko dál od Chrastavy. Oko slouží dodnes, Machnínské koupaliště najde sotva archeolog. To chrastavské ani nevím, ale asi by neuspěl ani egyptolog…
Nad Chrastavou plánovali Němci dálnici mezi Berlínem a Prahou. Jejich tisíciletá říše netrvala ani patnáct let, ale rozpracované projekty jsou v terénu vidět
dodnes. Mezi Chrastavou a Machnínem se za mého mládí táhl souvislý úrodný
„houbonosný“ pás břízek, který byl plný překvapení. Od rybníku (nepochybně
vedlejšího produktu skrývek zeminy) po nahrnuté půdní valy, tůně a holiny rostly
báječné houby, kozáky a křemenáče.
Byla tam také spousta ještěrek, mloků, žab, užovek, zmijí, půlmetrových přesliček, velkých bodláků, ostrých vysokých travin a rákosu. Vzduch byl plný vážek,
motýlů, čmeláků, much a mušek. Patro výš poletovali skřivani, stehlíci a ještě výš
zobatí dravci s ostrými pařáty.
V šedesátých letech byly břízky staré víc jak patnáct let. Tvořily les, jak se patří
a s krásným průzračným pískovcovým jezírkem Chrastavským okem. Tam se řada
z nás, kluků z Machnína a Chrastavy, naučila, včetně mě plavat. To si tak jednou
plavu a vedle mě užovka se vztyčenou hlavičkou pár centimetrů nad vodou. Dodnes jsem přesvědčen, že to byla jen užovka a ne něco jiného hadovitě-jedovatého.
Asi by mě to nepotkalo na koupališti v Chrastavě a ani v Machníně. Ale ten zážitek s maličkou hlavičkou mě stál hodně z mého ega pána tvorstva. Ovšem onu
příhodu s onou malou anakondou vyprávím už padesát let a pokaždé na ní něco
vylepším...
Pláže Oka jsou za ta léta zatravněny, okolní břízky padly za oběť rychlostní silnici Liberec–Děčín. Zůstal jen rybníček a černé Chrastavské oko uprostřed udusané hlíny, kam chodí rybáři rybařit a ptáci z nouze pít. Romantika písku a modré
vody mísící se s oblaky je pryč. Asi bych si tam dnes nesmočil nohy. Nevím, co
všechno je u dna, a když vidím, kdo všechno tady dnes koupe psy, neměl bych odvahu namočit si ani kapesník.
Romantika mládí, písku, břízek, přesliček, doutníků, je nenávratně pryč. Snad
jenom křik stěhujících se ptáků, je slyšet ozvěnou z nedaleké Ovčí hory. Tisíce aut
se žene denně kolem téhle kdysi romantické, tiché vody.
V bláznivém shonu všedního dne je konec snu o tom, že vše zůstane stejné jako
dřív. Je plno jiných kouzel, která čekají na ty, co přijdou po nás a budou snít.

O CHRASTAVSKÉM OHNI
Nevím, čeho se občané Chrastavy bojí dnes, ale o pár století nazpět to byl mor,
povodeň a požár. Ale po Letnicích roku 1527 dal vlastník Chrastavy, Mikuláš II.
z Donína, městu jeho prvá privilegia a mezi jinými právo stít hlavu tomu, kdo
zaviní požár. No řekněte, není to úžasný vzor všem parlamentním tahanicím současnosti? Konkrétní cíl, jasný postih. Vymahatelnost práva, žádné přílepky, kon46
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sensus napříč politickými stranami... Zavinil jsi požár? Bydlíš v Chrastavě, přijdeš
o hlavu.
Požár byl morem i povodní, noční můrou a zlým snem. Chrastava hořela vícekrát. Dřevěnému městu stačilo málo: doškové střechy, dřevěné komíny, otevřený
oheň... A město jako průchoďák vojenských oddílů.
Byly doby, kdy v Chrastavě hořelo skoro co rok, ale nejvíc v 19. století. Existuje zažloutlá listina O ustavující schůzi chrastavských hasičů s datem 1. července
1867 z hostince U Zlatého lva. Zúčastnilo se jí 59 občanů se zájmem učinit přítrž
požárům budoucím. Stanovy této bohulibé organizace byly schváleny v roce následujícím, tedy v roce 1868.
Ochránit město před požárem, to byl sen leckteré pomazané hlavy, leckterého majoritního vlastníka lidského mraveniště. Požární ochrana patří k nejstarším
ochranám, které lidé organizují, co svět světem stojí. Ono k ohni patří rčení: dobrý
sluha, zlý pán.
V novodobých dějinách naší společnosti, zhruba tak od 13. století, se lidé, poznamenaní sílou a žárem, ohně bojí. A strach předcházel ještě v plenách se rodícím
nahodilým a primitivním požárním opatřením, jak zabránit onomu všeohromujícímu hukotu, kakofónii řevu, praskotu a žáru všestravujícího a všepožírajícího
ohně.
16. století to už byl boj s dřevěnými komíny, zákaz chození po domě s otevřeným ohněm a povinnost chodit s lucernou (laternou). Při vzniku ohně měli všichni spěchat k němu a kdo by ohně zatajil, ten měl být potrestán na hrdle. Historie
téměř 150 let hasičů v Chrastavě je dějinami píle, snahy a úspěchů, jak chránit své
město před katastrofami. Chrastavští mohou být skutečně pyšní na to, čeho jejich
předchůdci i oni dosáhli.
Dokumenty naleznete v jedinečné muzejní expozici dějin i současnosti chrastavských požárníků. Kde jinde než v Chrastavě.

Podivuhodná země Sudety
Autorské čtení ze stejnojmenné nové
knihy libereckého autora E. Wienera.

v knize ve vzpomínkách vrací do nedávné
minulosti kraje, k osudům své rodiny, problematice česko-německo-židovské pospolitosti Sudet a vydává svědectví o životě na
pomezí České republiky, tak speciﬁckém
a rozdílném od ostatních částí Čech.

V pořadí pátá kniha z řady Egonových pohledů a pohlednic vyjde v říjnu tohoto roku.
Egon Wiener, autor téměř desítky knih fejetonů, povídek a oblíbených příběhů ze severu Čech se v Sudetech narodil, žije zde
a je jeho svědomím. Prakticky není oblasti, o které dosud nenapsal a snad i proto je
jeho krátká próza tak vyhledávaná. Autor se

Krajská vědecká knihovna v Liberci
středa 23. 10. 2013 / 18.00 hod.
Malý sál (4. patro)
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Majda Kvasničková
PLOT
Přibité ruce stromů ostrými hřebíky.
Nasázené vedle sebe – hlídají nás.
Krvácejí za nás.
Proto jsou ploty červené.
Rozkládají se, plesniví.
Proto jsou ploty zelené.
Chrání nás ruce stromů před parazity.
Nemá to být naopak?
Co dělají naše ruce?
***
Každým rokem dávám svůj rok života do škatulky smrt.
Na smrt se musí nastřádat.
Teprve když je našetřeno hodně korun života, má cenu zemřít.
Smrt si koupit za život, který žijeme.

LES
Lese,
kdo ticho tvé snese?
Všichni,
co tě rádi mají
a lásku svou před světem tají.
Lese,
kolik stromů máš?
To nikdo neví,
jen ten komu důvěru dáš.
Lese,
jsi náš na smutek lék.
Lese,
jen abys nám neutek.

MAJDA KVASNIČKOVÁ je
členkou Literárního klubu KVK
v Liberci, je jí 12 let a chodí na
Gymnázium F. X. Šaldy. Baví ji
literatura, sport a vyrábění z keramiky.
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Krajská vědecká knihovna v Liberci
Týden vědy a techniky – listopad 2013
01 – 30. 11. 2013
výstava Galerie (1. patro )
BENJAMIN BRITTEN – 100 LET OD NAROZENÍ
VÝSTAVA BRITISH COUNCIL LONDÝN
Výstavu o nejslavnějším britském operním skladateli připravil British
Council ke 100. výročí jeho narození. Představí nám Brittena nejen jako
výborného skladatele, dirigenta, znalce poezie a literatury, ale také jako
cestovatele a mecenáše. Národní divadlo aktuálně uvádí jeho operu
Gloriana, kterou napsal ke korunovaci současné královny Alžběty II.
Pořádá KVK v Liberci, Akademie věd ČR a British Council

5. 11. 2013 / 13.00 a 18.00 hod.
přednáška Velký sál (2. patro)
POLYMERY – MOLEKULÁRNÍ OBŘI
Ing. Michal Babič, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
Díky přírodním polymerům je možný život, díky syntetickým pak naše současná životní úroveň.
Otto Wichterle se úspěšně pokusil hranici mezi syntetickými a přírodními makromolekulami překročit a díky jeho invenci syntetické polymery zvyšují i úroveň našeho života. KVK v Liberci, AV ČR
a British Council zvou na přednášku, ve které se dozvíte, co to jsou polymery, jak se chovají, v čem
jsou unikátní a jak vznikají. Názorně a velmi zábavně se tématem bude zabývat Michal Babič, vítěz
FameLab 2011. Jeho prezentace lze shlédnout na YouTube.
Registrace na přednášky je nutná na: bc@kvkli.cz

8. 11. 2013 / 13.00 a 18.00 hod.
přednáška Velký sál (2. patro)
ALŽBĚTA I. – JEJÍ DOBA A JEJÍ OBRAZ
V DÍLE BENJAMINA BRITTENA
Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., Univerzita Karlova a Mgr. Ondřej Hučín,
Národní divadlo Praha
Pan Martin Hilský provede Londýnem konce 16. století, kdy Shakespeare psal své divadelní hry a vládla legendární královna Alžběta I.
Pan Ondřej Hučín přiblíží dílo, které je Alžbětě I. zasvěceno: Brittenovu
operu Gloriana. Přijďte zjistit, jak se liší reálná královna od svého
uměleckého obrazu a co obnáší nastudování a zařazení takového díla do repertoáru Národního
divadla. Na netradičně komponovanou přednášku srdečně zve KVK v Liberci, AV ČR a British
Council.
Registrace na přednášky je nutná na: bc@kvkli.cz
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