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O setkávání
Nesetkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi. V tomhle hezkém rčení
je zachyceno mnohé. To, že lidé se setkají náhodou nebo cíleně,
setkání má vždy smysl, lidé mají vůli se setkat, mohou se setkat.
V knihovnách to platí dvojnásob. Lidé do knihovny přicházejí, aby se
setkali s jinými lidmi – uživateli, knihovníky. Profesně se setkáváme
na vzájemných poradách, akcích, pořadech – jim se také hezky
říká setkání. Setkáváme se při spolupráci v mnoha oblastech, bez
setkání by se spousta dobrých věcí nedala uskutečnit. Setkáváme se
i s našimi kolegy, přáteli v zahraničí, nebo oni přijedou k nám. Setkání
nám umožní vzájemně se poznat, vyměnit si zkušenosti a využít
poznatky v naší práci. Osobní setkání nás obohatí i duševně, může nám dodat impuls pro
náš další osobní rozvoj.
V loňském roce byla vytvořena Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta
2011–2015. Na koncepci pracovali naši kolegové, při vzájemných setkáních vytvářeli pravidla pro moderní knihovny. Dokument stanovuje šest základních oblastí, ve kterých by se
české knihovnictví mělo nadále rozvíjet:
>
>
>
>
>
>

digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví
přístup k informačním zdrojům a službám knihoven
podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti
rovný přístup ke službám knihoven
kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven
rozvoj lidských zdrojů

Knihovníci se v červnu setkali znovu, tentokrát ti, kteří ovlivňují práci knihoven v krajích – krajští metodikové, setkali se na pracovním jednání v Pardubicích, kde se snažili rozpracovat jednotlivé cíle celostátní Koncepce tak, aby se lépe aplikovaly na práci knihoven
v regionech. Neboť i ta nejmenší knihovna v malé obci by podle nové Koncepce měla svým
čtenářům zajistit rovný přístup k tištěným a elektronickým informacím. Jednoduché pravidlo, znamená ale velké změny v práci knihoven a knihovníků. Dostatečný počet výpůjčních
hodin, nové publikace, rychlé připojení k internetu, využití meziknihovní výpůjční služby, přívětivé prostředí knihoven – hezké pojmy, ale jaká je někdy skutečnost?
Koncem září se sejdeme opět, tentokrát v našem kraji, abychom si určili směr, kterým by
se měly knihovny nadále ubírat. Ne vždy se daří udržovat knihovny v dobrém stavu, ne vždy
jsou knihovny místem setkávání, komunitním prostorem a informačním centrem obce.
Koncepce celostátní a krajské by nám všem měly pomoci vytvářet dobré knihovny. Komu
mají knihovny sloužit? Nezdokonalujeme je přece pro sebe, jejich služby jsou určeny všem,
široké veřejnosti. A naši čtenáři, uživatelé, nám v roce 2015 řeknou, zda jsme pokročili či
ne.
Čekají nás mnohá setkání – s představiteli Kraje, s knihovníky, se starosty obcí – to vše
proto, aby knihovny v dnešním věku elektronických informací obstály co nejlépe.
Přeji všem čtenářům i knihovníkům pěkné léto!
Mgr. Blanka Konvalinková
ředitelka
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Z knihovny
cí čísel nebo jejich kombinací. Koho
to vůbec napadlo popsat veškerenstvo
pomocí čísel?
To se musíme přenést na konec
19. století. Tou dobou již existovaly
systémy snažící se o vypracování ideálního knihovnického třídění. Z nich
můžeme jmenovat třeba Cutterovo
expanzivní třídění, systematický katalog Giuliana Bonazziho či schéma
reálného katalogu Otto Hartwiga. Asi
nejuznávanějším pokusem však bylo
Desetinné třídění (DC) Američana
Melvila Deweye – jednoho ze zakladatelů Americké knihovnické asociace
(ALA), zakladatele odborného periodika The Library Journal a iniciátora
vzniku první knihovnické školy School
of Library Economy.
V roce 1895 Belgičané Paul Otlet
a Henri La Fontaine, nositel Nobelovy
ceny za mír v roce 1913, začali pracovat na něčem mnohem větším. Rozhodli se shromáždit veškeré dostupné
informace o dokumentech na jedno
místo, kde budou utříděny a uloženy
tak, aby byly snadno vyhledatelné. Na
kartičkách o rozměru 7,6x12,7 cm (3x5
palců) začali tvořit papírovou „databázi“, která během prvního roku obsahovala již 400 tisíc hesel a později se
rozrostla až na 16 milionů hesel. Pro
jejich roztřídění vyvinuli klasiﬁkační
systém, který nazvali Universal Decimal Classiﬁcation, které vycházelo již
ze zmíněného Deweyho. Ten souhlasil
s převzetím svého Desetinného třídění
i s postupy pro jeho další rozpracování
a rozšíření; trval pouze na tom, aby se

M jako MDT i Mundaneum

Henri La Fontaine

V jednom z předchozích čísel jsme se
letmo sblížili s podstatou katalogizování. Zmínili jsme se o dvou tzv. selekčních jazycích, které slouží ke třídění
a vyhledávání informací a dokumentů,
a to o předmětových heslech a o systému desetinných čísel, tedy o Mezinárodním desetinném třídění.
Jazyk MDT je srozumitelný každému, poněvadž je tvořen číselnou
hierarchií, kde každá úroveň má svůj
přesný popis. Vyhledávat lze jak podle čísel, tak podle popisu. MDT bylo
přeloženo do téměř 40 jazyků. Celé
universum, vše, co nás obklopuje, je
v systému zaneseno, vyjádřeno pomo2
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vé množství lístků s hesly bylo potřeba
mít uloženo v obrovském množství
skříní s šuplíky, tak dobře známými
generacím čtenářů zhruba do konce
20. století. V roce 1912 evidovala služba již 1 500 dotazů ročně.
Služba fungovala, systém MDT se
vyvíjel a proměňoval podle potřeb,
a i když nebylo po celá léta vše tak
ideální, v roce 1940 přišla velká rána.

v obsahu nezměnila první tři desetinná
místa, jak je uváděl ve svém klasiﬁkačním systému. Jelikož Otlet a La Fontaine nemohli zasahovat do prvních tří
desetinných míst, pracovali na větší ﬂexibilitě systému především budováním
dalších míst a spojovacích znaků.
Od počátku se Paul Otlet zaobíral myšlenkou vytvořit „světové město vědění“ neboli centrum, kde budou
ukládány veškeré informace o všech
dostupných dokumentech na všech
tehdy dostupných nosičích, aby mohly být využity k vyhledávání. Oním
„světovým městem vědění“ se stalo
Mundaneum. Již v roce 1896 si bylo
možné telegraﬁcky či písemně vyžádat za poplatek odpověď na jakýkoliv
dotaz, a to z celého světa, kde fungovala pošta či telegraf. Snem Paula Otleta bylo, aby všichni lidé měli přístup ke
všem informacím, a to z pohodlí jejich
domova, proto si přál, aby taková Mundanea vznikala ve všech velkých městech na světě. Hm, nepřipomíná vám
to internet?

Paul Otlet

Belgii obsadili nacisté a Mundaneum
přeměnili v muzeum umění Třetí říše.
Vše, co bylo dosud vybudováno, bylo
téměř zničeno. Je však třeba říci, že spíše z neznalosti věci, než z opravdové
nenávisti. Část katalogů byla uložena
a uzamčena v jedné místnosti budovy
Mundanea. Henri La Fontaine zemřel
v roce 1943. Paul Otlet dožíval v zapomnění, dívaje se, jak jejich dílo mizí,
a zemřel koncem roku 1944.
V roce 1985 akademik André Cannon oživil myšlenku na znovuzbudování Mundanea jakožto hold oběma
zakladatelům a jejich spolupracovníkům, ale i jako archiv a muzeum. Až
v roce 1998 bylo Mundaneum znovu
otevřeno v Mons, kde funguje dodnes.
Mimochodem Mons bude společně

Samotné Mundaneum však bylo otevřeno až v roce 1910. Je jasné, že tako3
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podrobností vedlo k přílišnému rozmělnění, a tudíž ke zmatení.
Ale přejděme raději od suché teorie
k praxi, ale to až v příštím čísle.

s naší Plzní evropským městem kultury
v roce 2015. A tak jsme se historickou
oklikou dostali zase do současnosti.
Mezinárodní desetinné třídění klasiﬁkuje vědění do 10 hlavních tříd, a to
0 až 9, přičemž v současnosti je třída 4
neobsazena. Každá z hlavních tříd má
deset podtříd, a ty se zase dále dělí vždy
na tři desetinná místa. Čím hlouběji
pronikáme hierarchií, tím se dostáváme od obecného ke stále konkrétnějšímu. Úplné vydání MDT tzv. Master
Reference File (MRF), v české verzi
naposledy aktualizované v roce 2002,
obsahuje přes 66 tisíc znaků. V současnosti se pracuje na překladu aktualizace z roku 2011. Kromě hlavních znaků
existují tzv. pomocné znaky, a to všeobecné a zvláštní. Všeobecné pomocné
znaky lze použít ve spojení s jakýmkoliv hlavním znakem, zatímco zvláštní
pomocné znaky lze kombinovat jen
v určité dané třídě, pro kterou byly
vytvořeny. Pomocnými znaky lze vyjádřit místo, čas, osobu, materiál, jazyk,
etnikum, formu či hledisko.
Hlavní i pomocné znaky lze spojovat
pomocí znamének / + nebo : S tím už
se však v liberecké knihovně setkáte jen
ve starém systematickém katalogu nebo
v záznamech v IPAC, které byly vytvořeny zhruba do roku 2000. Nyní se u nás
používají pouze tzv. Vybrané znaky
MDT, které obsahují jen 16 tisíc znaků.
Zde lze používat pouze pomocné znaky
místa, a to pro vlastivědu 908, geograﬁi
913 a dějiny 94. Na rozdíl od Úplného
vydání je tedy soubor Vybraných znaků mnohem sevřenější, což může někdy
být na škodu. Přesto se ukázalo, že soubor dobře funguje právě pro třídění volného výběru, kde by Úplné vydání svou

Kateřina Trojanová

Švýcarsko a my,
vzájemná inspirace,
možnost spolupráce

9.–12. května 2012 se naši švýcarští kolegové Cornel Dora, Bernhard
Bertelmann, Thomas Wieland a Paula Looser zúčastnili jako přednášející
konference o švýcarském knihovnictví
a doprovodného programu jejich pobytu v České republice.
Ve středu 9. května jsme si naše hosty
vyzvedli na letišti a odvezli do Liberce.
Zároveň jsme velmi usilovně chystali konferenci pod názvem „Švýcarsko
a my – vzájemná inspirace, možnost
spolupráce“, která byla naplánována
v rámci projektu „Výměna zkušeností
v oblasti veřejné správy, služeb občanům a rozvoje venkova mezi kantonem
St. Gallen a Libereckým krajem“, jenž
je ﬁnancován z grantu Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české
spolupráce Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva ﬁnancí ČR.
Tato konference se uskutečnila
10. května 2012 a zúčastnilo se jí bez4
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cí o základní knihovnickou legislativu.
Zmínil též Chartu švýcarských knihoven, jejímž posláním je stanovit základní
cíle a poslání knihoven. Charta tak nahrazuje chybějící knihovní zákon, nebyla ovšem vytvořena kantonální vládou,
nýbrž knihovníky, členy Komise při národní knihovně Švýcarska, v Bernu.

tonu St. Gallen, zmínil se o tom, že
neexistují žádné oﬁciální srovnávací
kantonální statistiky, aby se dala porovnat kvalita knihoven. Počet knihoven
v kantonu ve srovnání s Libereckým
krajem je daleko nižší. Švýcarští kolegové nám závidí počet knihoven, který
vyplývá z podmínky stanovené zákonem z roku 1919, že každá obec musí
mít knihovnu. Otázkou ovšem je, jak
by měla ta knihovna vypadat, a v tom
za těmi švýcarskými dost pokulháváme. Velkou roli při zřizování knihoven v obcích hrají různé spolky, jejichž
činnost je ve Švýcarsku velmi rozvinutá
a ovlivňuje aktivity v obcích velmi podstatně.
Velkou roli hrají i občanské iniciativy – na základě napjaté ﬁnanční situace
v kantonu byl vedle jiných úsporných
opatření v knihovnictví pozastaven
projekt velké veřejné knihovny ve městě St. Gallen. To vedlo k odstartování
úspěšné občanské iniciativy „za moderní knihovnu v kantonu St. Gallen“.
Tato iniciativa žádá formou obecného
podnětu kantonální radu, aby vydala
knihovnický zákon. Z tohoto zákona
by pro kanton vyplývala povinnost podporovat veřejné knihovny, provozovat
centrálně umístěnou veřejnou knihovnu podle stanovených kritérií (obec, ve
které bude knihovna zřízena, se bude
podílet na nákladech) a ﬁnančně podporovat knihovny v regionu. Iniciativa
snad pomůže i záměru sloučit a provozovat kantonální knihovnu Vadiana
a veřejnou knihovnu města St. Gallen
společně a pod jednou střechou.

Thomas Wieland pokračoval v podobném duchu o knihovnictví v kan-

Vzdělávání knihovníků bylo tématem dalšího příspěvku, který přednesl

mála 60 knihovnic a knihovníků z celé
České republiky.
V úvodu konference vystoupila statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a radní pro kulturu ing. Lidie
Vajnerová, která ve svém vystoupení
ocenila význam vzájemného poznávání a předávání zkušeností v přeshraničních projektech. O důležitosti kontaktů
mezi městy St. Gallen a Liberec pohovořil také náměstek liberecké primátorky Kamil Jan Svoboda.
Cornel Dora ve svém příspěvku nazvaném Knihovnictví ve Švýcarsku nastínil problémy švýcarského systému
knihovnictví, neexistenci knihovního
zákona a občanské iniciativy usilují-

5
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čeným vysokoškolským vzděláním
z jiného oboru. Překážku zde představují vysoké náklady.
Problematická je velká propast mezi
vědeckým a všeobecným veřejným
knihovnictvím. Většina zaměstnanců v malých obecních knihovnách je
špatně placená, evtl. vykonávají z části
dobrovolnickou práci. Jenom ve větších
městských knihovnách mají zaměstnanci celostátně uznávané vzdělání
(vysoká odborná škola, učební obor).
Oproti tomu je situace v odměňování
a možnosti kariérního postupu ve vědeckých knihovnách uspokojivá.

Bernhard Bertelmann. Nejprve zmínil systém školního vzdělávání, který je
ve srovnání s naším systémem odlišný.
Dále hovořil o možnostech celoživotního vzdělávání. Možnosti studia díky
zavedení studijních oborů na vysokých
odborných školách a učňovského oboru v posledních letech vysoce vzrostly.
Celostátně udělovaný titul toto studium zhodnocuje, titul bakaláře se například může pozitivně promítnout do
výše platu.
Během základního vzdělání nebo po
základním vzdělání lze složit odbornou maturitu, což opravňuje ke studiu
na vysoké odborné škole. S odbornou
maturitou lze studovat i příbuzné vysokoškolské obory, titul magistra podmiňuje atraktivní možnosti dalšího
rozvoje a kariérního postupu. Široké
možnosti studia v rámci dalšího vzdělávání jsou nabízeny zájemcům s ukon-

Pavla Looser, pocházející z východních Čech, provdaná do Švýcarska, ve
své přednášce vysvětlila, jak vypadá situace v menších obcích, v oblasti veřejných knihoven obecních a školních.
Sama byla iniciátorkou a zakladatel6
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Konference byla zakončena téměř
hodinovou diskusí, ve které si knihovnice a knihovníci obou zemí vyměnili
názory a poznatky ze své denní praxe
a mohli porovnat rozdíly, klady a zápory knihovnické činnosti u nás a ve Švýcarsku.
O den později, tedy 11. května, čekal
naše hosty zajímavý program v Liberci,
spolu s námi navštívili libereckou historickou radnici, kde s odborným výkladem mohli vidět obřadní síň včetně
reprezentativních místností a nepřišli
ani o výhled z radniční věže. Poté následovalo přijetí na Libereckém kraji,
v srdečném rozhovoru s radní Libereckého kraje, paní ing. Vajnerovou,
se hovořilo hlavně o ﬁnanční podpoře
knihoven ze strany zřizovatele. Odpoledne jsme zakončili prohlídkou Lékařské knihovny Krajské nemocnice
v Liberci, která je nevelká prostorově,

kou knihovny v obci Ebnat-Kappel
s 5 000 obyvateli. Knihovna tam funguje jako informační, vzdělávací, kulturní a setkávací centrum celé obce
a zároveň jako školní knihovna pro
všechny školy v obci. Zřizovatelem
knihovny je spolek Bibliothek /Ludothek Ebnat-Kappel, který paní Looser
sama založila právě kvůli vytvoření
knihovny. Dnes už podporuje knihovnu nejen tento spolek, ale i obec, církev
a různí sponzoři. Knihovnu navštěvuje 20 % obyvatel obce, ročně se obměňuje fond ve výši 10–12 %. Knihovna
pořádá množství zajímavých akcí pro
všechny věkové kategorie a od loňského roku nabízí i výpůjčky e-knih.
Sympatické knihovnici Pavle držíme palce v její další práci – jak sama
potvrdila, není jednoduché každý rok
shánět pro knihovnu peníze a obhajovat její existenci.
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dnů v St. Gallen, naši partneři zase přijeli v únoru 2012 k nám, a celý program
vyvrcholil právě konferencí 10. května
v Liberci. Jsme rádi, že jsme se mohli
projektu zúčastnit a získat cenné zkušenosti z praxe švýcarských kolegů.
A nejen to. Snad jsme i my obohatili a v několika případech i inspirovali
zase je. Obě strany tak mohou využít
nabytých poznatků ve svém denním
knihovnickém životě. Kromě toho jsme
získali nové profesní přátele a toho si
vážíme možná nejvíce.

ale svými poskytovanými službami plně
uspokojuje požadavky ze strany odborných uživatelů, lékařů, zdravotnického
personálu, studentů a veřejnosti.
Podvečer jsme našim hostům zpestřili výletem na Ještěd, kam jsme vyjeli
lanovkou. Počasí nám přálo a z vrcholu jsme mohli vidět českou krajinu jako
na dlani, včetně zasněžených vrcholků
Krkonoš a pohledů do Polska i Německa.
Sobotní program jsme začali v Muzeu Českého ráje v Turnově, hostům se
líbila nejen mineralogická expozice, ale
i výstava regionálního lidového umění,
stejně jako rekonstruovaný Kamenářský dům. U rozměrného obrazu Mikoláše Alše „Pobití Sasíků pod Hrubou
Skálou“ jsme porovnali historii obou
našich malých národů a její společné
rysy. Součástí Muzea je i Dlaskův statek
v Dolánkách, krásná ukázka lidové architektury. Hosty zaujala expozice, která
znázorňuje ceremonie a rituály lidového vesnického svatebního obřadu. Po
obědě jsme pokračovali do Prahy, kde
jsme měli domluvenou exkurzi v Městské knihovně. Tam jsme mohli obdivovat Idiom Mateje Kréna ve vstupní hale
a seznámit se se službami a zázemím
této největší veřejné knihovny v Čechách. Poté jsme po krátké procházce po nábřeží Vltavy navštívili secesní
budovu, kde má sídlo Goethe-Institut,
a spolu s hosty jsme absolvovali výklad
vedoucí knihovny Evy Vondálové zaměřený na činnost knihovny a spolupráci Goethe-Institutu s partnerskými
knihovnami několika měst České republiky, mezi něž Liberec také patří.
Díky projektu jsme měli možnost
pobývat v září loňského roku několik

Podrobné informace o projektu a přednášky švýcarských kolegů z konference 10. května
v liberecké knihovně najdete na stránce: http://
www.kvkli.cz/cz/projekty/_projekt.php?id=11

Blanka Konvalinková

Poetické putování
„Po stopách Gerharta
Hauptmanna“
Letos uplyne 150 let od narození
jednoho z nejvýznamnějších německých spisovatelů přelomu 19. a 20. století, od roku 1912 nositele Nobelovy
ceny za literaturu, Gerharta Hauptmanna (15. listopadu 1862 – 6. června
1946). Jednou ze vzpomínkových akcí
se stalo poetické putování „Po stopách
Gerharta Hauptmanna“, uspořádané
8
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vňují hory uměleckou tvorbu. Shodli
jsme se minimálně na silném vlivu na
umělce období romantismu, ale váhali
jsme, zda lze nalézt v českém prostředí
podobnou uměleckou kolonii, jaká
vznikla např. kolem bratrů Hauptmannových na polské straně Krkonoš. Při

polskými knihovníky v okolí Szklarské
Poręby.
U Chaty Izerské se nás sešlo 8 českých, 5 německých a 12 polských
knihovníků. V nádherném počasí nás
průvodce Emil Mendyk vedl podhůřím Krkonoš nejprve na žulový skalní
viklan Chybotek a cestou nás seznámil s počátky regionální literatury
okolí, ovlivněnými zejména postavou
Krakonoše (v nedávné době byla také
právě panem Mendykem poprvé přeložena do polštiny kniha o Krakonošovi méně úspěšného a známého
z bratrů, Carla Hauptmanna, 11. května 1858 – 4. února 1921) a pověstmi
o Valonech. Skálu, která údajně uzavírala vchod k podzemnímu pokladu,
se zástupcům tří zemí podařilo spojenými silami rozhoupat.
Čekal nás strmý sestup do údolí potoka, či spíše říčky Szklarki, kde
nás nad citátem Nikose Kazantzakise
čekalo zamyšlení, do jaké míry ovli-

výstupu k vodopádu Szklarki se však
naše úvahy neubíraly příliš literárním
směrem, spíše jsme uvažovali o významu zpoplatnění vstupu do Národního
9

svt libereckých knihoven
parku a o dopadu turismu na krajinu. Ten byl pak nejpatrnější u Chaty Walońské, těžící z magie starých
legend. Poblíž také průvodce zavedl
hovor na téma dvojí dimenze Krkonoš,
viditelné (hmotné) a neviditelné (esoterické). Zda je stále přítomna neviditelná dimenze i na české straně hor,
bylo tématem dalších rozhovorů.
Po návratu do Szklarské Poręby
(dříve Schreiberhau) jsme jako hlavní
cíl navštívili Dům Carla a Gerharta Hauptmannů, pobočku Krkonošského muzea v Jelení Hoře. Zde nás
seznámil s jeho historií i současností
dr. Przemysław Wiater. Dům obývali
bratři řadu let od roku 1890, Gerhart
do roku 1895, Carl až do své smrti.
Během putování jsme navštívili také
bývalý evangelický hřbitov v Dolní Szklarské Porębě, kde byl Carl
pohřben. Pro popis jeho současného
vzhledu bych odcitoval slova Otoka-

povalených a rozbitých náhrobků, snad
žádný z nich nezůstal ušetřen.“ Stav se
od té doby příliš nezměnil, s výjimkou
náhrobní desky (resp. její kopie), která je nyní po několikerém poškození
opravena. Byla zhotovena také kopie
náhrobku, který dnes stojí v zahradě
muzea.
Zapálená svíčka, kterou položila na
náhrobní desku Carla Hauptmanna
ředitelka Krkonošské knihovny v Jelení Hoře a organizátorka setkání Alicja
Raczek, jako by symbolizovala deﬁnitivní usmíření a myšlenkovou jednotu
knihovníků všech tří zemí. Knihovny v Polsku, Německu i Česku dnes
v podstatě tvoří umělecké kolonie
a centra kultury podobně, jak o to kdysi usilovali bratři Hauptmannové.

ra Simma z jeho článku z roku 2004:
„… napůl rozbořená hřbitovní zeď, …
to, co jsem spatřil uvnitř, nelze nazvat
jinak než apokalypsou… Vyrabované
hrobky zámožných měšťanů, stovky

Marek Sekyra
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Akce v knihovně
Březen – měsíc čtenářů
Ti z vás, kteří sledují dění v knihovně, určitě zaznamenali, že v březnu
proběhla celostátní kampaň Březen –
měsíc čtenářů. Naše knihovna připravila celou řadu zajímavých akcí a výběr
z nich vám nabízíme.
Noc s Andersenem
1. místo
Rudolf Slanička
Sladká chvíle s knihou je má
srdeční záležitost
2. místo
Lucie Šánová
Sladké čtení
3. místo
David Podobský
Je libo zákusek?

Noc s Andersenem probíhala již po
dvanácté v řadě knihoven v ČR, ale i na
některých místech v zahraničí (Slovensko, Polsko apod.). Účastníci si každoročně připomínají výročí narození
slavného pohádkáře Hanse Christiana
Andersena.
V Liberci strávilo noc v knihovně
třicet dětí. Knihovníci a knihovnice
si pro ně připravili bohatý program –
fyzikální pokusy, hádanky z českých ﬁlmů a pohádek, testy a kvizy, předčítání
pohádek, loutkovou pohádku v podání
souboru Spojáček. Všechny děti už se
moc těší na další Noc s Andersenem
v roce 2013.

Dny francouzské kultury – Jaro básníků „Dětství, začátky, vzpomínky…“
Večer nejen francouzské poezie. Zájemci
mohli zajít do knihovny a zarecitovat své oblíbené básně nebo vlastní
výtvory na téma, které
bylo nabídnuto pro tento rok, české nebo jiné! Během pořadu
se představili Francouzi a mladí čeští
básníci.

Sladký život s knihou
fotograﬁcká soutěž
V úterý 10. dubna se do e-galerie
naší knihovny dostavili nejúspěšnější
účastníci fotosoutěže s názvem Sladký život s knihou. Hlasování probíhalo
v e-galerii v knihovně a prostřednictvím Facebooku. Sladké ceny vítězům
osobně předala ředitelka knihovny
Blanka Konvalinková.

Dana Petrýdesová
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Živá knihovna

knihu na půl hodiny, po uplynutí této
výpůjční doby (a po vzájemné dohodě)
si mohl výpůjčku prodloužit, samozřejmě jen v případě, že kniha nebyla rezervována pro dalšího čtenáře.
V pátek navštívilo Živou knihovnu 115
žáků, studentů a pedagogů, v sobotu
přišlo kolem čtyřiceti čtenářů. Množství kladných ohlasů od knih i čtenářů nás přesvědčilo o smysluplnosti celé
akce a věříme, že loni započatá tradice
bude mít příští rok přinejmenším stejně úspěšné pokračování.

Poslední týden v březnu, v pátek
30. a v sobotu 31., se již podruhé
v knihovně uskutečnil zajímavý projekt
neformálního vzdělávání nazvaný Živá
knihovna. Akci organizovala Liberecká
občanská společnost spolu s Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci. Živou
knihovnu tvořily na jedné straně knihy,
v tomto případě lidé reprezentující nějaký předsudek nebo stereotyp, a na druhé straně stáli (nebo spíš seděli) jejich
čtenáři. V pátek byli těmito čtenáři žáci
a studenti základních a středních škol
z Liberce a z Turnova, v sobotu měla
možnost začíst se do živých knih široká veřejnost. Prostředníkem mezi knihami a čtenáři byli organizátoři akce ve
funkci knihovníků, kteří podávali informace, zajišťovali výpůjčky, prodloužení či rezervace a starali se o dobrou
pohodu knih i čtenářů. V letošní Živé
knihovně byly k dispozici tyto knihy:
Politik, Vegouš, Za týden rodím, Monstrum jménem učitel, Arménka? Češka? A nebo?, Židovkou z vlastní vůle,
Polka žijící v ČR, Němka s českou krví,
Dobrovolník v nemocnici, Česko-polský Němec, Dnes je jiná doba, Němka
u hranic, Černoch žijící v ČR. Čtenář
měl možnost zapůjčit si vždy jednu

Táňa Holčáková

Rakousko a České
země/Československo
v minulosti
Na podzim 2010 byla zahájena v Krajské vědecké knihovně série
přednášek, která vznikla ve spolupráci
Rakouské knihovny v Liberci a Katedry historie Pedagogické fakulty TUL.
Uskutečnily se 3 přednášky s regionální
tematikou, hojně navštívené studenty
Technické univerzity a také libereckou
veřejností.
V letním semestru byla spolupráce mezi Katedrou historie a Rakouskou knihovnou převedena na oﬁciální
úroveň: byl sestaven cyklus přednášek
s názvem „Rakousko a České země/
Československo v minulosti“, ustanoveny pravidelné termíny přednášek tak,
aby lépe vyhovovaly oběma institucím
a celá akce byla podpořena grantem
Statutárního města Liberec z Fondu
pro podporu a rozvoj vzdělávání.
12
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V období let 2011–2012 proběhly ve
velkém sále KVK tyto přednášky:

Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.
(TU v Liberci, Ludwig Boltzmann-Gesellschaft)

„Rakouští váleční zločinci před
československými soudy – případ Terezín“

PhDr. Miloslava Melanová
(TU v Liberci)

Přednáška byla zaměřena
na problematiku poválečné
retribuce v Československu v evropském kontextu.
Byla sledována na příkladu
stíhání rakouských válečných zločinců mimořádnými lidovými
soudy. Z výzkumu vyplývá, že hlavní
míru odpovědnosti za praktické uskutečnění tzv. konečného řešení židovské
otázky na území okupovaných českých
zemí nesly osoby, které pocházely z Rakouska. Pozornost byla věnována jejich
činnosti za doby nacionálního socialismu a poválečnému osudu, kde ne vždy
došlo k zákonnému potrestání spáchaných činů.

„Liberec - Vídeň. Proměny vztahu Liberce
k hlavnímu městu monarchie v dlouhém
19. století“

Na konci 18. století mělo
poddanské město Liberec
poměrně omezené vztahy
k hlavnímu městu monarchie. V průběhu 19. století
došlo pak k velké proměně, podnícené hospodářským rozvojem
v průběhu industrializace, který byl doprovázen společenskými a kulturními
změnami a vztahy. Významným faktorem byl také vývoj politický, v němž
Liberec usiloval o postavení hlavního
německého centra v Čechách. Doplněno bohatou obrazovou prezentací.

Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.
PhDr. Jan Kahuda

(TU v Liberci, Ludwig Boltzmann-Gesellschaft)

(Národní archiv v Praze)

„Československo-rakouské
hranice v době studené války“

„Česká menšina v Rakousku“

Přednáška věnovaná situaci v československorakouském
hraničním
pásmu po únoru 1948,
kdy dochází k deﬁnitivnímu uzavření hranic.
Byla zaměřena na útěky československých občanů na Západ, na problematiku převaděčů a tzv. agentů-chodců
a na působení Pohraniční stráže. Stranou zájmu nezůstalo ani téma hranice,
jako jednoho z center působení tajných
služeb.

Přednáška byla věnována
vývoji české krajanské komunity v Rakousku v období od jejího ustavení
v polovině 19. století do
dnešních dnů, zejména
s ohledem na počet, důvody migrace,
koexistence v novém prostředí, institucionální zakotvení (školství, spolky, kulturní instituce). Samostatná pozornost
byla také věnována klasiﬁkaci pramenů k této problematice. Přednáška byla
doplněna aktuálním tiskem vydávaným
pro českou menšinu v Rakousku.
13
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PhDr. Markéta Lhotová

PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

(Severočeské muzeum v Liberci)

(TU v Liberci)

„STIKO Reichenberg a Aufbaufonds
Wien – rakouský vzor pro reorganizaci
spolkového života v sudetské župě“

„Československo a Rakousko v roce 1968“
Přednáška sledovala ohlas
dramatických československých událostí roku 1968
v Rakousku a jejich dopad
na tuto zemi. Zaměřila
se především na vnímání
okupace Československa v srpnu 1968
a na pomoc rakouských úřadů i obyvatel
československým občanům, kteří hledali
po okupaci v této zemi útočiště.

Přednáška přiblížila úlohu prolongačního komisaře pro organizace, který
byl poprvé ustaven po anšlusu Rakouska ve Vídni.
Zejména se pak zabývala činností jeho úřadů, působících na
územích připojených k Říši Mnichovskou dohodou. Pozornost byla věnována prošetřování činnosti různých typů
spolků a organizací, jejich slučování
či likvidaci s následným zabavením
majetku, kde zvláštní kapitolu představovaly české a židovské organizace.
Přednáška byla doplněna obrazovou
prezentací.

PhDr. Miroslav Šepták
(Národní archiv v Praze)

„Československo-rakouské politické
vztahy ve stínu studené války v letech
1945–1955“
Přednáška mapovala nejdůležitější události československo-rakouských
politických vztahů v prvním desetiletí po II. světové válce. Vzájemné vztahy
obou států byly posuzovány v kontextu studené války. Dále byly připomenuty nejvýznamnější vnitropolitické změny
v obou zemích a jejich vliv na zahraniční
politiku příslušného státu.

PhDr. Miroslav Šepták
(Národní archiv v Praze)

„Od samostatnosti k anšlusu.
Československo-rakouské vztahy ve
30. letech 20. století na pozadí evropské
politiky“
Přednáška byla zaměřena
na zmapování základních
vývojových tendencí československo-rakouských
vztahů v letech 1929–
1938. Nebyla přitom opomenuta role vedoucích státníků obou
zemí a vzájemná obchodní výměna.
Vše bylo přiblíženo v kontextu soudobé
evropské politiky velmocí (Německo,
Francie, Velká Británie, Itálie). S promítanými ukázkami.

Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.
(TU v Liberci, Ludwig Boltzmann-Gesellschaft)

„Rakouští občané a jejich spolupráce
s tajnými službami v době tzv. studené
války – případ Československo“
Přednáška představila dílčí výsledky mezinárodního výzkumného projektu „Činnost československých tajných služeb
14
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Rakouská knihovna
v Liberci slavila

v Rakousku“. Konkrétně
byla v jejím rámci analyzována otázka spolupráce
rakouských státních občanů s československými
tajnými službami v době
tzv. studené války a činnost rakouských
občanů proti Československu ve službách západních zpravodajských služeb.
Zabývala se problematikou míry, způsobů a konkrétních dopadů spolupráce.
Zároveň byly představeny některé kauzy
(např. případ Lichtenecker, Schlaperr).
Ukázka z ﬁlmu „Ztracení otcové“, doplněno prezentací.

Ve středu 23. 5. 2012 se Velký sál
Krajské vědecké knihovny proměnil
v kavárnu s voňavou vídeňskou kávou.
U příležitosti 20. výročí založení
Rakouské knihovny v Liberci se konal
„Rakouský den v knihovně“, kterého se
zúčastnilo celkem na 150 lidí. Povídalo
se u kávy, někteří sledovali dokument
o krásách Rakouska, další se zaposlouchali do čtení úryvků z románu
v e-mailech od rakouského spisovatele
Daniela Glattauera Dobrý proti severáku. V němčině předčítali Mag. Dagmar
Weginger a Ingo Stolper, oba vyučující němčiny na Technické univerzitě.
Výtečným zpestřením byla četba českého překladu v podání herců z Divadla
F. X. Šaldy Markéty Tallerové a Martina Polácha.
Celodenní pestrý program začínal pracovně – workshopem pro učitele němčiny, který se zabýval tématy
Vlastivěda Rakouska a Další vzdělávání učitelů němčiny a byl veden
Mag. Norbertem Habeltem z ministerstva školství ve Vídni. Účastníci
obdrželi publikaci vydanou rakouským

PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.
(Katedra pedagogiky a psychologie FP TU v Liberci)

„Historie a současnost českého menšinového
školství a spolku Komenský ve Vídni“
Přednáška seznámila posluchače s vývojem školských snah početné české
vídeňské menšiny od poslední třetiny 19. století, přes období rozkvětu
v meziválečném období až k renesanci
českých menšinových škol v současnosti. Autorka čerpala z jedinečné a bohaté
dokumentace českých vídeňských škol,
uchované v archivu školského spolku
Komenský ve Vídni v prostorách poslední a dodnes existující české (dnes
bilingvní) školy ve třetím (kdysi téměř
českém) vídeňském okrese. Doplněno
obrazovým i tištěným materiálem.
Celý cyklus měl výbornou odezvu,
přednášek se zúčastnilo celkem na 550
posluchačů.
Martina Sanetrníková
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den otevřena improvizovaná kavárna, ale s profesionální obsluhou, pravou vídeňskou kávou a sušenkou.
Kdo přišel v pravý čas, mohl ochutnat i císařskou bábovku a Sachr-dort.
Sál se nejvíce zaplnil při obou hudebních vystoupeních: v časných odpoledních hodinách pro poslech Komorního
orchestru žáků ZUŠ Jabloňová pod
vedením Ištvana Matejči, a navečer při
koncertu hudebního seskupení z libereckého Divadla F. X. Šaldy, které ve
složení Maxim Biriucov – klavír, Irina
Buriucova – příčná ﬂétna, Jurij Horbachuk – housle, Radek Holub a Jiří
Bartoš Sturc – zpěv uvedli skladby Julia Fučíka, Roberta Schumanna,
Joh. Brahmse, Fr. Schuberta, Ludwiga
van Beethovena, Johanna Strausse ml.
a písně na texty Adalberta Stiftera.
Ke kulatému výročí založení Rakouské knihovny v Liberci přijeli v rámci oﬁciálního programu popřát také

ministerstvem školství a byli seznámeni s programem stipendijních pobytů,
které pro jejich další vzdělávání ministerstvo pořádá. Na počátku celého slavnostního dne pronesl pár úvodních vět
náměstek primátorky města Liberce Bc. Jiří Šolc. Zdůraznil historický
vztah Liberce k Vídni i význam mezinárodní spolupráce nejen v oblasti dalšího vzdělávání vyučujících.
Ostatní části programu pak probíhaly ve Velkém sále, kde byla po celý
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Nálada byla příjemná a slavnostní.
Kdo se tu na chvíli zastavil, určitě nelitoval.

vzácní hosté: za rakouské ministerstvo
zahraničí se dostavil Mag. Christian
Brunmayr, vedoucí oddělení pro realizaci kulturních pořadů v zahraničí,
z Rakouského kulturního fóra v Praze nás navštívili Mag. Natascha Grilj,
ředitelka RKF, kulturní atašé Velvyslanectví Rakouské republiky Mag. Elisabeth Marinković a PhDr. Václav Maidl.
Všechny milé hosty uvítala ředitelka
Krajské vědecké knihovny Mgr. Blanka Konvalinková. Na začátky Rakouské
knihovny pak přišla zavzpomínat i její
iniciátorka, bývalá ředitelka tehdejší

Martina Sanetrníková

Zahradní architektura
Přednáška z oboru zahradní a krajinářské architektury zaměřená na teorii a historický vývoj zahradního umění
středověku a renesance a dále doplněná o konkrétní příklad zahrady italského typu u Bredovského letohrádku,
nejvýznamnější památku zahradního
umění Libereckého kraje, jejíž dispozice je shodná s italskými renesančními
zahradami.
Přednáška seznámila posluchače
s vnímáním přírody a krajiny člověka ve středověku a prvními zahradami, vznikajícími právě v tomto období.
Představeny byly první hradní zahrady, klášterní zahrady a rajské dvory na
příkladu jediného dochovaného plánu
zahrady kláštera v Saint Gallen v dnešním Švýcarsku z roku 820 n. l. a větší pozornost byla věnována prvním
okrasným feudálním zahradám. Na
obrazových příkladech z knihy Astronomie a Geograﬁe z 15. století byl přiblížen společenský život v zahradě, její
základní kompozice a typické prvky.
Další část přednášky se věnovala
renesančním zahradám. Opět v úvodu bylo připomenuto vnímání přírody a krajiny člověkem v renesanci,
následovalo vysvětlení prvních pravidel pro tvorbu renesančních zahrad,
které vypracoval ﬂorentský architekt
Leon Battista Alberti dle antického

SVK Mgr. Věra Vohlídalová. Její příspěvek dokumentoval úsilí, které bylo
nutné vynaložit, aby byla Rakouská
knihovna v Liberci založena při vědecké knihovně, nikoliv, jak bylo doposud zvykem, jako součást univerzitní
knihovny. Byla v tomto úsilí podpořena tehdejšími velvyslanci Rakouské
republiky v ČR Dr. Karlem Peterlikem
a jeho nástupcem Dr. Peterem Niesnerem.
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lie, které byly pořízené autorem v květnu 2012. Detailněji byla představena
zahrada u Villy Castello a Villy Medici ve Fiesole a krátký exkurz do současné zahradní školkařské produkce
v Německu, specializující se na tvarované dřeviny.
Na závěr byla představena historie,
současný stav a plánovaná obnova naší
nejvýznamnější památky zahradního umění v Libereckém kraji, kterou
je Bredovská zahrada, dnes veřejnosti běžně nepřístupná. Díky 3. ročníku akce Víkend otevřených zahrad
ve dnech 9.–10. června 2012 jí bude
možné navštívit a projít se specialisty
na restaurování a zahradní architekturu z Národního památkového ústavu,
ú. o. p. v Liberci.
vzoru. Tato pravidla byla demonstrována na fotograﬁích nejvýznamnějších
dochovaných renesančních zahrad Itá-

Vladimíra Králová
NPÚ, ú. o. p. v Liberci

Tvoří knihovníci
systému v dobách před automatizací
knihoven. Mnozí si na to jistě dobře
vzpomínají. Ale tento vyhlížel poněkud amatérsky. Linky nakřivo, razítko
ze hry Malý pošťák a písmo očividně
vykroužila dětská ruka. Moje. Dávno zasuté vzpomínky ožily: Jak jsem
si srovnala knížky na policích podle
žánrů. Jak jsem sestry nutila, aby mi
předložily legitimaci, kdykoliv si chtěly
něco přečíst. Jak musely platit půjčovné umělohmotnými žetony z rulety. Že
by osudové předurčení k mému budoucímu povolání? Neřekla bych. Bavilo

Křivolaká cesta
za knihovnou aneb
Knihovnicí nesnadno
a pomalu
Když jsem nedávno vzala do ruky
jednu ze svých starých dětských knížek,
vypadla z ní kartička z tvrdého papíru.
V rohu rozmazané razítko, v hlavičce vyplněné kolonky Autor. Signatura.
Datum výpůjčky. Číslo legitimace. Knižní lístek jak vyšitý. Pilíř výpůjčního
18
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Knihomolství mě neopustilo ani ve
starším věku. Své puberťácké deprese
jsem léčila tím, že jsem celý den ležela
v posteli a hltala detektivky od Agathy
Christie. Fakt to pomáhalo. Snad pro
to vědomí, že být zavražděna by bylo
ještě horší, než že mě Lukáš z béčka
nemiluje.
V šestnácti mi osud (a studijní
debakl) přihrál první šanci přiblížit
se knihovnickému povolání. Vyhodili mě z gymplu a rodiče začali řešit
nerudovské „Kam s ní?“. Trochu prekérka. Ročník jsem nedokončila a přijímačky už téměř všude proběhly. Ale
nakonec jsme nalezli. Na Králáku se
otvíral úplně nový, v celých Čechách
ojedinělý, soukromý vzdělávací ústav.
Zkratka SOŠISS (Střední odborná
škola informačních systémů a služeb)
sice naháněla hrůzu, ale ve skutečnosti
se jednalo o školu, která měla absolventy připravit na studium daného
oboru na vysoké a na práci knihovníka. Idea to byla krásná, realita krutá. Hned první den jsem se vrátila
domů s brekem. Dost možná, že učitelé taky, zvlášť jestli uvěřili tvrzení, že
jde o výběrovou školu. Zájemců o studium bylo totiž tak málo, že ředitel
musel vzít i spoustu čtyřkařů, jejichž
poslední přečtenou knihou byl slabikář. Tady ani kvalitní pedagogové příliš
nezmohli. Ráda vzpomínám na sympatickou třídní, díky níž jsem přestala
mít averzi k matice a chemii. Na dějepisáře, který hrál v libereckém divadle,
protože z jednoho platu (ať už kteréhokoliv z těch dvou), by rodinu neuživil. Na stařičkého češtináře Hemberu,
který s námi psal diktát „Sveřepí šakali
zavile vyli“ a nabízel doučování latiny

mě sice předstírat, že jsem knihovnice,
ale stejně ráda jsem si hrála na lékařku,
řidičku metra, krasojezdkyni v cirkuse, šéfku loupežné bandy a rozvedenou
paní se dvěma dětmi.
Knížky jsem louskala už v pěti letech.
Kdo mě učil číst, si nepamatuju. Naši
to určitě nebyli. Ti s překvapením zjistili, že jsem gramotná, až když jsem na
procházce plynule přečetla z vývěsního
štítu MASO – UZENINY. Se čtením
je spojena i moje první školní lež.
Paní učitelka (říkám paní, protože
tahle laskavá dáma nebyla žádná soudružka) se zeptala: „Děti, umí někdo
z vás číst?“ Přihlásila jsem se jako jediná z celé třídy. Na vyzvání jsem bez
problémů přečetla název učebnice:
„Matematika.“
„A to pod tím taky zvládneš?“
Zaváhala jsem.
„To už je asi moc těžké, viď?“
„Ano,“ pípla jsem.
Lež jako věž. Pro první ročník ZŠ.
Banalita ve srovnání s pohádkou O pejskovi a kočičce! Ale bůhvíproč jsem
nabyla dojmu, že se ode mne očekává,
že tohle už nedám. Asi jsem podvědomě tušila, že příliš vyčnívat se nevyplácí
a nálepku šprta vám jen tak neodpářou.
Zašít se někam s knížkou, to bylo
moje. Četla jsem si i ve škole pod lavicí
a v noci s baterkou pod peřinou. Získala jsem díky tomu slušnou slovní
zásobu a dvě a půl dioptrie na každém
oku. Brzy mě znaly všechny knihovnice
z dětského oddělení. (Dnes si s většinou
z nich tykám.) Nadchla jsem se též pro
literární tvorbu – vydávala jsem samizdatový komiks Krysa Vasilisa. Podléhal
tvrdé cenzuře, neboť mé matce vadilo,
že v něm ty krysy mluví sprostě.
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Mezi Ciceronem, Karlem IV., konjugacemi a deklinacemi jsem nějak
pozapomněla, že bych se jednou měla
něčím živit. Najednou jsem měla za
sebou poslední státnici a profesorka se

a řečtiny. (Nerozumně jsem tím tehdy pohrdla, netušíc, že za pár let budu
klasickou ﬁlologii studovat na univerzitě.) Myslím, že mě učitelé měli rádi.
Uměla jsem odpovídat celou větou.
Věděla jsem, kde leží Sydney. Nekouřila jsem a neházela nedopalky oknem
do sborovny. Když jsem chyběla, tak
kvůli chřipce, ne proto, že bych byla
na protidrogovém léčení.
„Pět žáků propadá, jeden v hodinách nekomunikuje, jedna žákyně je
nezvěstná a Františka má samé jedničky,“ pravila třídní mému otci na
schůzkách a mateřským tónem dodala:
„Dejte ji zpátky na gympl.“
Nakonec to tak dopadlo. Škola po
roce činnosti zkrachovala. Oborovou terminologií a metodologií jsem
zůstala nedotčena. Měli jsme jediný odborný předmět – dějiny knihy
a knihoven – a nedostali jsme se dál
než k prvotiskům. Do života jsem si ale
odnesla několik knihovnických axiomů, například:
Není podstatné znát vše, je podstatné
vědět, kde to najít.
Pro práci knihovníka není nejdůležitější, aby měl rád knihy, ale aby měl rád
lidi.
Při listování knihou není záhodno olizovat si prsty.
Divoké zkušenosti posbírané na
SOŠISS mě sice načas odradily od
knihovnického povolání, ne však od
návštěv v liberecké knihovně. Chodila
jsem tam ráda, takže jsem jí odpustila
i to, že stěhování do nové budovy proběhlo právě v době před mou maturitou, a později i to, že měla zavřeno
zrovna v úterý, jediný den, který jsem
netrávila ve škole v Praze.

ilustrace Roger Cruz

nás ptala na plány do budoucna. Připadala jsem si jako exot, protože všichni
ostatní, co vůbec vražedný obor klasická ﬁlologie zdolali, toužili po vědecké
kariéře, nejlépe v zahraničí, zatímco já
jsem odpověděla, že bych ráda pracovala v knihovně. Znáte to – takové to
přání, co víceméně nazdařbůh vyslovíte a vesmírné síly vám jej splní. Mně
ho nesplnily. Tedy ne hned. Mohla
jsem si za to sama. Po prvním telefonickém dotazu po případném zaměstnání v KVK Liberec jsem se nechala
odradit prvním odmítnutím a nechala to plavat. Za trest jsem skoro dva
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vídání. Nevyděsila mě ani ukázka katalogizačního popisu MARC21, který
bych se měla naučit. (Kdo zvládnul
starořečtinu, zvládne už asi všechno!)
A věřte, nebo ne, nikdo se mě neptal,
proč jsou na tenisovém míčku chlupy,
ani po mně nechtěl, abych mu zkusila
prodat tužku. Na mé špatné vlastnosti
se také neptali. Naštěstí. Občas bývám
nemístně upřímná, ještě bych vyžvanila, že si ráda čtu ve vaně a místo záložky do knih používám, co je zrovna po
ruce. (Ale ohledně té rybí kosti mám
alibi, já ryby nerada.)
Už přes rok jsem knihovnice. Mám
pro toto místo jisté předpoklady. Mám
dlouhé končetiny, zbožňuji banány,
divadlo a burské oříšky a nesnáším
oslovení „děvče“. Pravda, ook, případně
vřeštivé eek zatím neříkám. Ale kdo ví,
třeba k tomu taky jednou dojde.

roky tvrdla na servisní lince kuchyňských spotřebičů a vedla intelektuální
konverzaci ve stylu: „Jaký máte model
myčky?“ Každý ﬁltr se jednou ucpe,
každý pohár jednou přeteče, a když už
se mi při pouhém pohledu na mikrovlnku dělalo špatně, pochopila jsem, že
je načase hledat práci, která mě bude
bavit. Pro mne, známého prokrastinika, obří úkol. Ale třeba takový Caesar
musel překročit Rubicon, mně stačilo
jen poslat životopis. A vesmírné síly
mou snahu ocenily.
Dosud klikatá cesta za knihovnickou dráhou se jako mávnutím kouzelného proutku změnila ve zkratku. Do
několika měsíců jsem třímala v ruce
pozvánku na výběrové řízení. Byl to
vlastně můj první opravdový pracovní pohovor (ten předchozí se odehrával v kantýně během obědové pauzy)
a velmi mě překvapilo, v jak lidském
duchu se nesl. Takové příjemné popo-

Františka Párysová

Z regionu
Spisovatel Jiří Macoun
v Libereckém kraji

Do knihoven přijel spisovatel se svou
novou knihou Bratři bagři. Oblečen do
stylových montérek pana konstruktéra vysvětlil dětem, jak knížka vzniká,
a přečetl z ní několik pasáží. Přiblížil
roztomilé příběhy tří mluvících bagrů MURa SURa a VURa, které jsou
určené jak pro kluky, tak i pro holky.
Potěší i předčítající tatínky a dědečky, a ani maminky a babičky se nemusí
strachovat. Vše podstatné ze světa stavebních strojů je v pohádkách srozumitelně objasněno. Bratři bagři jsou nejen

V Březnu – Měsíci čtenářů navštívil
Liberecký kraj spisovatel Jiří Macoun.
Besedy se podařilo uspořádat díky velmi dobré spolupráci knihoven regionu. Jiří Macoun postupně navštívil
knihovny v Hrádku nad Nisou, Chrastavě, Jablonci nad Nisou, Liberci
a České Lípě. Jeho besedy navštívilo
asi 300 dětí od prvních do pátých tříd.
21

svt libereckých knihoven
skvělí stavebníci, ale třeba i malíři nebo
rošťáci. Byli stvořeni geniálním konstruktérem v továrně zvané Bagrárna,
jejíž název si děti vyzkoušely z původní
továrny vytvořit. Šlo jim to moc dobře
a stejně zvládaly odpovídat na všetečné
dotazy pana Macouna.
Pro starší děti měl připravené autorské čtení ze své již populární trilogie
o zvídavém klukovi Maxovi, přesněji z posledního dílu Plus minus Max,
z vtipné, dobrodružné a velmi chytré knížky. Max je zvídavý kluk, který
všechny své učebnicové znalosti z přírodních věd okamžitě převádí do praxe.
Díky jeho pokusům se parta vesnických

Max s veselými ilustracemi výborného
ilustrátora Jaromíra Františka Palmeho vydalo nakladatelství Portál. Knížku
Bratři bagři vydalo nakladatelství XYZ.
Texty doplňují neotřelé ilustrace Lukáše Urbánka. Oba autory, Jiřího Macouna a Lukáše Urbánka s velkou jistou
spojila nad touto knihou redaktorka
Jana Semelková. V rozhovoru, který
spolu Jana Semelková a Jiří Macoun
vedli po vydání knihy Bratři bagři, se
paní redaktorka zeptala, jaké má pan
spisovatel další plány. Můžeme se prý
těšit na druhý díl – Bratři bagři v betonové říši. A plán na zítřek?
„Nejprve si dám běh na 6,5 kilometru, abych prokrvil mozek i zbytek těla.
Pak budu pracovat na obrázcích pro
novou encyklopedickou knihu o pevnostech a hradech postavených za
posledních 6 000 let v Čechách a na
Moravě z edice Stručná historie. Poté
se pustím do vaření slavnostní večeře, když vyšla dlouho očekávaná kniha o bagrech. Podávat se bude domácí
hovězí polévka se sýrovými noky, kuřecí
játra na čínský způsob s rýží a Macounovou jablečnou omáčkou.“

dětí vůbec nenudí a stále zažívá nová
a nová dobrodružství při jejich realizaci.
I s páťáky si pan spisovatel velmi dobře
rozuměl, děti si mohly samy vyzkoušet
účinky elixíru Plus Minus a ptát se pana
Macouna na cokoli. Také pan spisovatel nelenil s otázkami a jen tak mimochodem si vyzkoušel jejich znalosti
z fyziky a chemie. Knížku Plus minus

Alexandra Bezděková,
Stáňa Čejková, Dana Foltýnová
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ústav v Liberci a po složení maturitní zkoušky v roce 1902 nastoupil od
1. října na svoje první učitelské místo
v rakouském Štýrsku – učil v Leobenu
a Eisenerzu.
Od 1. září 1903 působil jako učitel v Antonínově, kde zůstal až do
roku 1909. Mezitím v roce 1904 složil
s vyznamenáním zkoušku pro oprávnění vyučovat na obecné škole, v roce 1908
pak zkoušku pro vyučování na měšťanské škole. Absolvoval řadu odborných
a univerzitních kurzů. V letech 1909
až 1911 pracoval jako odborný učitel v měštanské škole v Josefově Dole.
Svoji vášeň pro sport – a to zejména
pro lyžování – uplatnil právě zde, kde
ve školním roce 1910/1911 vedl školní
lyžařský kurz.
Stal se předsedou jabloneckého
Jugendschriften-Prüfungsschuß. Vznik
tohoto výboru byl spojován s činností Gablonz-Tanwalder Lehrerverein
( Jablonecko-tanvaldského učitelského
spolku) a jeho smyslem bylo starat se
literární vzdělávání a výchovu mládeže
a posuzovat nově vydaná díla pro děti
a mládež. Výbory byly zakládány nejen
v Čechách, ale později se rozšířily
i do Rakouska. Vedle Streita se v něm
aktivně prosazovaly i takové osobnosti,
jako byly Gustav Leutelt, Adolf Wildner či akademický malíř Adolf Schnabel. V roce 1938 pak byla jeho činnost
v souvislosti se zánikem Jabloneckotanvaldského učitelského spolku zastavena.
V roce 1921 absolvoval Streit prázdninový kurz pro knihovníky na univerzitě v Jeně. V letech 1921–1922 se stal
zastupujícím okresním školním inspektorem a aktivně se účastnil příprav na

Julius Streit
(1884–1966)
Medailónek prvního ředitele jablonecké
Německé městské knihovny

V červnu letošního roku uplyne 46
let od smrti Julia Streita, muže, který – společně s dalšími – stál u zrodu
jablonecké Německé městské knihovny, jejíž 90. výročí otevření si příští rok
připomeneme. Pojďme si osobu tohoto knihovníka a učitele blíže představit.
Julius Streit se narodil 14. ledna 1884 v Rýnovicích u Jablonce nad
Nisou. Jeho otcem byl klempíř Julius
Streit, matkou Amalia Streit, rozená
Jäckel. V letech 1890–1898 navštěvoval obecnou školu v Rýnovicích a měšťanskou školu v Jablonci nad Nisou.
Poté absolvoval Učitelský vzdělávací
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funkci zastával po zesnulém starostovi Fischerovi. Od roku 1940 do roku
1945 byl vedoucím úřadu pro knihovnictví v Sudetech. Patřil též mezi kronikáře města.
Mezi Streitovy okruhy zájmů patřily především knihovnictví, lyžování a vlastivěda. Byl autorem celé řady
novinových a knižních příspěvků právě
z těchto oblastí.
Po válce, 4. září 1945, odešel do
západního Německa, kde začal pracovat jako učitel na obecné škole, později i jako docent na odborné škole pro
knihovníky ve Stuttgartě. Stal se prvním předsedou nově založené Leuteltovy společnosti ve Swäbisch Gmünd
v Německu v roce 1957.
Zemřel 6. června 1966 v 82 letech
v Mitteltal. Jeho osobní pozůstalost je
uložena ve fondech Státního okresního
archivu v Jablonci nad Nisou.

zřízení a otevření Německé městské
knihovny v Jablonci n. N. (Deutsche
Bűcherei der Stadt Gablonz a. N.).
Byl spoluzakladatelem Leuteltovy společnosti v Jablonci n. N. (1923), která se starala o vydávání a rozšiřování
díla Gustava Leutelta, jednoho z nejvýznamnějších regionálních spisovatelů, založila jeho archiv a v neposlední
řadě podporovala ostatní regionální
umělce. Ke členům této společnosti
patřil mimo jiné i v pořadí šestý jablonecký starosta Karl Richard Fischer
(1871–1934).
Téhož roku (1923) ukončil Streit
aktivní učitelskou službu, absolvoval
studijní cestu po německých knihovnách a úspěšně složil státní knihovnickou zkoušku v Aussigu (Ústí nad
Labem). Poté začal pracovat coby
knihovník v nově otevřené Německé
městské knihovně v Jablonci n. N., stal
se jednatelem místního vzdělávacího
výboru, předsedou již zmíněného Gablonz-Tanwalder Lehrerverein.
Německá městská knihovna se
původně nacházela v jedné místnosti dnes již neexistující dívčí školy na
Turnerstraße (dnes ulice Jugoslávská),
čítárna sídlící v budově obchodní akademie na Gewerbeplatz (dnešní Horní
náměstí) byla v roce 1926 přemístěna
a sloučena s knihovnou.
Rok 1933 byl jak pro knihovnu, tak
i samotného Streita poměrně významným. Knihovna s čítárnou byla přestěhována do budovy staré radnice, kde do
té doby sídlily městské úřady. Streit byl
jmenován jejím ředitelem.
Od roku 1935 ještě stačil vykonávat funkci konzervátora pro umělecké památky pro okres Jablonec. Tuto

Jitka Nosková
Městská knihovna Jablonec nad Nisou
Prameny:
SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 920 –
Streit Julius, osobní fond Jablonec nad Nisou, nezpracováno.
Stütz, Gerhart – Zenker, Karl. Gablonz an der
Neisse: Stadt, Bezirk und Landkreis in Nordböhmen (Sudetenland). Swäbisch Gmünd:
Leutelt-Gesellschaft e. V., Kulturwerk des
Heimatkreises Gablonz, c1982. S. 175–177.
Foto převzato z knihy: Stütz, Gerhart – Zenker, Karl. Gablonz an der Neisse: Stadt, Bezirk
und Landkreis in Nordböhmen (Sudetenland).
Swäbisch Gmünd: Leutelt-Gesellschaft e.
V., Kulturwerk des Heimatkreises Gablonz,
c1982. S. 176.
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Literární soutěž
Vítězná práce X. ročníku literární soutěže „Řekni mi,
co čteš“ na téma „Kniha a život. Tvůj život…“, pořádané
Nadací škola hrou a o. p. s. Labyrint Bohemia
Šťastný návrat
Konečně přišel Štědrý den. Ležela jsem pod stromečkem zabalená do voňavého
balicího papíru. Vtom do mě někdo ošklivě kopl a venku slyším hlas: „Marečku,
nekopej do cizích dárečků, tenhle je zrovna Evy.“ Eva zabručela: „Vždyť to bude
zničené.“ „Neboj se, beruško!“
Doufám, že mě to dítě nestrčí do knihovny, abych se tam mačkala s ostatními knihami. Kdybych tak zůstala tam, kde jsem byla do teď, bylo by lépe. Měla
jsme tam milou usměvavou paní prodavačku Alenku, která nás všechny vždycky dokonale oprášila a očistila. Myslím, že dopadnu stejně jako všechny knihy
v téhle době, nikdo o nás zájem nemá. Jen pár jedinců listuje stránkami nevrle
a zbaběle.
Aáá, někdo mě vzal něžné do ruky a položil mé na svá kolena. Začal mě rozbalovat. Uviděla jsem krásnou holčičku Evu, která mě objímala svýma hebkýma
rukama. Hned jsem věděla, že tahle holčička je jiná a nebudu se s ní nudit. Evička řekla: „Hurá, Děti z Bullerbynu. Maminko, já myslela, že ji Ježíšek nesehnal.“
„To jsem ráda, že máš ohromnou radost, Evi!“ „Mami a můžu si ji vzít s sebou na
hory?“ „To víš, že jo, když myslíš, že budeš mít na horách čas na čtení.“
Já pojedu na hory, to bude něco. Všechny knížky budou doma a mě vezme na
hory moje Evička.
Děti šly spát, aby se zítra mohly od rána koukat na pohádky. Já se přikryla papírem, abych mohla usnout, ale v tu chvíli mě někdo vzal a hodil mezi hromadu
papírů.
Ráno jsem se probudila venku na mrazu ve studené krabici. Co jsem říkala, od
lidí se nedá nic hezkého čekat. Hodili mě tam, kde se válí i hromada odpadků.
Přijeli popeláři, na chvíli jsem omdlela a probudila jsem se až uvnitř popelářského
vozu, který začal zrovna vysypávat svůj náklad. Ocitla jsem se sama, daleko od Evy
i prodavačky Alenky. Slyšela jsem zvuk aut, nákladních vozů a byla jsem blízko
u silnice, což mi vnuklo myšlenku, že bych se přece jen mohla nějak dostat zpátky
k Evě Nedělové.
Vydala jsem se po sluchu a zhruba po půlhodině jsem byla u dálnice, kde se kolem
proháněla auta. Naštěstí u kraje zastavil řidič, který si nejspíš potřeboval odskočit.
To byla moje šance. Na plachtách vozu byl nápis VAŠE KNIHY DOVEZEME
V BEZPEČÍ NA SPRÁVNÉ MÍSTO. V kufru auta byla hromada dalších knih.
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Jeli jsme hodiny. Když auto zastavilo, vystoupili dva týpci v montérkách, na rukou
rukavice. Začali vyndávat náklad, knihy ubývaly a já tam pořád ležela. Nakonec se
přiblížil ten starší, vzal mě do ruky a povídal:
,,Hele, Milouši, tahle kniha není nabalíkovaná a navíc je v ní věnování MILÉ
EVINCE PŘEJE VESELÉ VÁNOCE JEŽÍŠEK.“
„Tuhle knihu chtěla moje Eliška i její kamarádka Eva. Vezmu si jí, jestli ti to
nevadí.“ „Klidně, Mílo, já stejně vůbec nečtu.“ „Holky budou nadšené, díky.“
Nestačím se divit, chtějí mě šoupnout nějaké Elišce a Evě. Zapadla jsem do
zapáchající aktovky.
Pánovi otevřela dveře od domu nejspíš ta Eliška. „Táti, dostali jste Děti z Bullerbynu?“ „Nedostali, Eli, ale já ji našel, někdo ji asi dostal k Vánocům, ale je mi
záhadou, jak se dostala do našeho bouráku.“ „To je skvělý, táti, Evina mi bude
závidět.“
„Jak bylo v práci? Zabalila jsem ti věci na hory,“ řekla maminka tatínkovi. „Mami,
mami, táta ji přinesl. Co? No tu knihu přeci!“ „To je báječné, vezmi si ji na hory!“
Tenhle tajemný rozhovor se mi vůbec nezamlouval. Doufám, že se zase neztratím. To dítě mě pusinkovalo a zpívalo: „Lálálá, já ji mám, tralalala.“ Házela se
mnou jako s míčem. Konečně jsem dopadla do měkkého. Přišla maminka Ester
a chtěla si mě prohlédnout.
„Páni, Eliško, tady je věnování, já ti ho vytrhnu, ne?“
„Nee, knihy se netrhají!“
Co si ta obluda myslí, že do mě může šťourat a vytrhávat mě, jak se jí zlíbí. Ještě,
že je ta holka rozumná.
„Eli, oblíkej se, za chvíli přijdou Nedělovi.“
To bylo poslední, co jsme slyšela. Nedělovi jsou Eva s Markem, přece. Byla
jsem namačkaná mezí ﬂeecovou mikinou a panenkou barbie. Když se rozjelo auto,
občas jsem slyšela hlasy rodiny. Téměř za tmy se otevřely dveře auta a hlas Evičky
volal: „Eli, Eli, dostala jsem ji, ale ona snad utekla!“ Prý jsme utekla, to teda ne,
vždyť mě vyhodili!
Eliška mě popadla a utíkala k Evě. Eva volala: „Přesně takovou jsem dostala.“
Evina maminka odpověděla: „Evičko, to není ona, já ti do ní psala věnování.“
„Teto, ale tady je věnováni a dokonce Evě.“ Ano, já patřím Evičce a ne Elině.
Evička se na mě dívala smutnýma očima.
„Šimone, kdes vzal tu knížku?“ Tatínek Šimon si s Eviččinou mamkou dlouho
povídal. Nakonec se shodli, že knížka patří Evě. Eliška byla chvíli naštvaná, ale po
chvilce mnou společně s Evou listovaly a prohlížely si mě.
Jsem šťastná, že jsem se vrátila ke své milé majitelce. Možná, že lidé nejsou tak
špatní, je potřeba jim dát šanci. Eva si mě přečetla několikrát. Potěšila jsem i Elišku, Evička mě své kamarádce ráda půjčila.
Tereza F.
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Dialekt a německá literatura
z Českolipska do r. 1945 X.
Marek Sekyra
Na Českolipsku se narodila i působila celá řada redaktorů, novinářů, vlastivědců
a dalších literárněvědných a jazykovědných autorů. Některé z nich zmíníme v tomto
díle seriálu. Na začátek však uvádíme ještě jednoho beletristu, působícího také v České
Lípě.
Zeit. Je autorek románu Der Deserteur
(1879), děl Postillon (1882), Wissenschaft u. Wahnsinn (1886), Kaiser Joseph II. u. d. Geheimnis des Freihauses
(1887) a básní Lieder eines Vergessenen. Vermischte Gedichte, odkud přinášíme báseň v překladu.

Karl Theodor Fockt (9. června 1839,
Rokycany – 2. dubna 1907, Č. Lípa)
studoval teologii (1859), po cestě do
Itálie působil jako spisovatel ve Vídni, psal divadelní a zábavná díla (pro
tzv. Fünf-Kreuzer-Bibliothek). Založil časopisy Humoristikon a Chronik der

POD KLÁŠTERNÍ ZDÍ V LÍPĚ
Buď vítána, ty stará klášterní zdi,
mých rodičů stín kol tě tiše vlá.
V posvátné hrůze zřím, když se připozdí,
jak dětství sen tvůj obraz vyvolá.
A znovu vrací se, co již minulo,
snad přelud zalit jen v růžovou zář,
jako by z duše mé se zas linulo
dávno ztracené dětství před mou tvář.
Zde řádil jsem, rád s druhy měřil sílu,
jen veselým chlapeckým oddán hrám,
dost ještě vzdálen od života cílů,
tak běhal jsem, nevnímav „teď“ ni „tam“.
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To údolí luk plné, jež před zrakem
mým se táhne v dál kvítím poseto,
i dnes, tak jak kdys, zdá se mi zázrakem,
zas šeptá mi vzpomínku na léto:
„Jsme u tebe, rozpoznej naše stopy,
v tvých šlépějích sledujíc vždy tvůj krok,
když jdeš z polí, luk, jež se v záři topí,
žehnáme ti ve všem rok co rok.
Ty vidíš nás jako v časech mladosti,
ve všem, co spatříš štěstím opilý,
a co ti dnes poví ty šedivé zdi,
jsme jim už kdysi dávno sdělili.“
přeložil Otokar Simm, přebásnil Marek Sekyra

vlasteneckého listu Unser Niederland,
redigoval kalendář Niederland-Bote
(ehemals „Warnsdorfer Bote“). Deutscher
Kalender für Heimat und Volk 1930
(1929, z něj uveřejňujeme část zajímavého Dörreho článku, reagujícího na nápad
zřídit „dům Šluknovska“) a vydání knihy
Wilhelma Tetzela Josef Führich (1925).

Friedrich (Fritz) Dörre (31. října 1900, Kvítkov – 25. prosince 1962,
Pforzheim) působil jako redaktor či šéfredaktor listů Brüxer Zeitung (v letech
1918–1921), 1921–1931 Die Abwehr ve
Varnsdorfu, 1931–1945 Deutsche Leipaer
Zeitung. Po roce 1945 inicioval a v letech
1952–1962 vedl vydávání severočeského

NEZAPOMÍNAT…
V „Niederlander Bote“ (volně „Posel Šluknovska“) 1928 byla poprvé pojednána
dvěma uznávanými vlastivědci, Josefem Fritschem, ředitelem měšťanské školy ve
výslužbě v Dolním Podluží, a Heinrichem Jahnem, řídícím učitelem ve výslužbě v Rumburku, myšlenka „domu Šluknovska“. Od té doby ticho, žádný ohlas se
neobjevil, zdánlivě nikde nikdo vážně nepřemýšlel o tom, do jaké míry a jak dalece
by se s tímto plánem dalo něco začít, ideově i hmotně – Šlukovsko se odmlčelo.
Co se z toho dá usuzovat? Buď se „nás“, tedy nás všech, tato myšlenka netýká, ani
nás nezajímá, ani se nás nedotýká, nemá s námi nic společného, anebo: běh času
je tak nepříznivý, starosti všech jednotlivců tak velké, že opravdu nemůžeme dělat
nic jiného. Přesto všechno: to nebylo a není žádné nepotřebné hraní a dnes je zde
28
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přesně ještě onen podnět k uskutečnění jako tenkrát, a za 10 let tomu bude pravděpodobně stejně tak. Zda můžeme čekat, to je jiná otázka.
…

Jen pomalu se prosazuje, co nás nejvíce tíží a co je třeba udělat. Myšlenky sice
přicházejí a odcházejí s těmi, již jsou jejími nositeli, s dobou, v níž nacházejí živnou půdu a zem, ale žijí též svým vlastním životem!
…

Snahy nejsou ještě řešením a neobsahují žádné vyřešené úlohy. Tak jako život
vůbec představuje úlohu, odevzdání se, se kterou nikdy nedokáže „být hotov“ ten,
kdo se snaží porozumět jeho smyslu, tak podobně tomu je také s opatrováním jednoho životního elementu: vlasti!
„Šluknovský dům“ žije zatím v myšlenkách. Avšak tím, že je stále znovu stavíme do popředí a se žijícími a s jejich cíli, na které se jich musíme ptát, je uvádíme
do souvislostí a nemůže dojít k jejich „ztracení“. Je to jmění, jež nás obklopuje
a jemuž se musíme v té nebo oné formě zcela oddat!
přeložil Otokar Simm

lupracoval s pražským listem Tagesbote,
byl dopisovatelem vídeňského Deutsche
Zeitung a Neue Freie Presse. Od roku
1877 žil ve Vídni, kde založil kancelář
nazvanou Internationale Zeitungsbüro,
odbytové oddělení tuzemských i zahraničních časopisů, první podnik tohoto
typu v Evropě.

Doktor ﬁlosoﬁe Wilhelm Feistner
(16. listopadu 1855, Stráž pod Ralskem – 29. června 1946, SchwalmstadtZiegenhain, Hessensko) vystudoval
germanistiku a historii v Praze a byl
učitel na státní průmyslové škole
v Liberci. V letech 1886–1938 působil jako šéfredaktor listu Reichenberger
Zeitung. Napsal také díla Beiträge zur
Geschichte der Stadt Wartenberg (1877),
Geschichte der königlichen Stadt Aussig
bis zum Jahre 1547. Ein Beitrag zur
Geschichte der Deutschen in Böhmen
(1882) a Geschichte der Stadt Wartenberg (1927).

Siegmund Hahn (21. listopadu
1844, Dubá – 21. února 1929, Vídeň)
vystudoval práva v Praze, od roku 1869
byl redaktorem listu Bohemia. V letech
1875–1919 byl odpovědným redaktorem národohospodářské rubriky listu Neue Wiener Tagblatt a nakonec
vídeňským dopisovatelem Bohemie. Byl
vydavatelem almanachů Reichsratsalmanach (1867–1891).

Hermann Goldschmidt (10. listopadu 1841, Č. Lípa – 8. 2. 1922, Vídeň)
působil od roku 1872 jako novinář, spo29
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Nordböhmischen
Excursions-Clubs.
Zum Gebrauche für Touristen und
Pﬂanzensammler (1890), Der Einsiedlerstein (Felsenburg Alt-Bürgstein) und
das Bürgsteiner „Berkenschlösschen“
in der Bürgstein-Schwoikaer Schweiz
(1923), Kammweg-Führer von der Jeschkenkoppe bei Reichenberg bis zum
Rosenberge bei Tetschen mit Berücksichtigung der anschliessenden Kammwege
(1905), Leipaer Touristen-Führer mit
einem umfassenden Verzeichnisse von
Halbtags- und Ganztags-Ausﬂügen
auf den in Leipa einmündenden Strecken der Böhmischen Nordbahn und
Aussig-Teplitzer Eisenbahn (1900),
Nordböhmischer Touristen-Führer für
die Gegend zwischen der Landesgrenze im Norden, der Sprachgrenze im
Süden, dem Komotauer Erzgebirge im
Westen und dem Riesengebirge im Osten (1894), Prähistorische Fund-Chronik für das Gebiet des Nordböhmischen
Excursions-Clubs und die angrenzenden Landstriche (1897), Reichenberger Touristen-Führer für die Gegend
zwischen dem Jeschkengebirge im
Westen und der Iser im Osten, zwischen der Sprachgrenze im Süden und
der Landesgrenze im Norden (1895),
Touristen-Führer durch‘s böhmische
Niederland (Rumburger Granitgebirge), mit Einschluss des Kreibitzer und
Zittauer Gebirges (1896), Verzeichnis der Curorte und Sommerfrischen.
Deutsch-Böhmens (1900–) ad. Sestavil též významnou básnickou antologii Spitzberg-Album. Dichtungen aus
Nordböhmen (1883).

Nejvýznamnějším autorem byl vlastivědec Franz Hantschel (4. října 1844,
Chotovice – 23. února 1940, Vídeň).
Vystudoval medicínu ve Vídni (1870),

působil jako lékař ve Lvovu, ve Stockerau, ve Vídni, ve Znojmě, v Brně,
1879–1892 v České Lípě, poté v Praze (do r. 1907) a v Linzi. Publikoval
vlastivědná díla a turistické průvodce,
spolupracoval spolu s přítelem Amandem Antonem Paudlerem s organizací
Nordöhmischer Exkursions-Klub, od
roku 1890 byl stálým redaktorem jejích Zpráv (Mitteilungen des norböhm.
Exkursionsklubs). Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Heimatkunde des
politischen Bezirkes B.-Leipa (1902–
11), dále Biographien deutscher Industrieller aus Böhmen, Die Böhm.-sächs.
Schweiz und das Nördlichste Böhmen,
Botanischer Wegweiser im Gebiete des

Bruno Heidrich (5. května 1884,
Cvikov – 30. července 1926, Dort30

mund) byl novinář listu Gablonzer
Tagblatt a vedoucí zpravodajské služby
varnsdorfského listu Abwehr. Po roce
1918 působil jako redaktor ﬁlatelistické přílohy pražské Bohemie.
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Ulm, Baden-Württemberg) pracoval jako kupec ve Vídni, od roku 1918
žil v Čechách. Jako spolupracovník
v sekretariátu sociální Studentenarbeit
se roku 1920 účastnil politických kurzů křesťanských odborových organizací
v Německu (mj. v Kölnu a Mönchengladbachu), 1921–34 působil jako hlavní sekretář v organizaci Reichsbund
der Deutschen Katholischen Jugend
a redaktor listu Jugendsturm. V Německé křesťansko-sociální lidové straně
(Deutsche christlich-soziale Volkspartei) podporoval tzv. Jungaktivismus,
1937–38 byl šéfredaktorem trutnovského listu Volksbote, poté redaktor listu
Trautenauer Tagblatt. Po vojenské službě a 2. sv. válce byl od roku 1946 spolupracovníkem a 1949–73 ředitelem
Ulmer Caritas. Spoluzakladatel Ackermann-Gemeinde a její první diecézní mluvčí v Rottenburgu, dlouholetý
předseda uprchlíků obce Herrlingen,
okresní předseda Sudetendeutschen
Landsmannschaft a člen okresního
zastupitelstva. Byl mnohokrát oceněn,
mj. čestným křížem maltézského rytířského řádu a Německým stužkovým
spolkovým křížem za zásluhy.
Napsal dílo Aus dem Reiche der
werktätigen sudetendeutschen katholischen Jugend (1923).

Walter Jiratschek (11. března 1907,
Č. Lípa – 13. srpna 1969, Stuttgart)
působil od roku 1927 jako novinář
v Deutsche Leipaer Zeitung, poté do
roku 1940 jako redaktor listu Gablonzer
Tageblatt. Jako voják prošel 2. sv. válkou
a od roku 1948 působil jako redaktor
a korektor ve Stuttgartu. Založil vlastenecké muzeum a archiv pro oblast
Č. Lípa – Nový Bor – Dubá.
Julius Patzelt (12. ledna 1864,
Č. Lípa – 31. 8. 1941, Seewalchen
am Attersee u Vöcklabrucku v H. Rakousku) studoval lékařství a ﬁlosoﬁi na
vídeňské univerzitě, od roku 1885 působil jako redaktor listu Deutsche Volkszeitung v Liberci, 1886 Süddeutsche
Presse v Mnichově, 1887 Deutsche Presse v Grazu a od 1889 jako šéfredaktor
listu Deutsche Volksblatt ve Vídni. Spoluzakladatel křesťanskosociální strany, prezident jím založeného Družstva
spisovatelů (Schriftsteller-Genossenschaft) a viceprezident Německého
klubu (Deutsche Klub) ve Vídni. Vydal řadu děl týkajících se domácí i zahraniční politiky Rakouska, např. Die
Balkanfrage (1908), Irrtümer der Demokratie (1909), Deutsche Politik in
Österreich (1912), Von Crispi bis Sonnino (1915), Sozialdemokratie in Österreich (1934) ad.
Heinrich Josef Schubert (15. března 1901, Mimoň – 8. května 1991,
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Kašpárkoviny
Pohádky na motivy loutkových
her Jaroslava Průchy

Jiří Janáček
Bavlnka a Rorejs
Časně ráno předjel před zámek kočí kralevice Jaromíra, na panskou dvojkolku se posadil Kašpárek a ujížděl za svým principálem. Vozík se řítil k městu, kde
měla jeho loutková společnost vystupovat. Zastavili na náměstí, Kašpárek se rozloučil s princovým osobním kočím, seskočil na pevnou zem a začal se rozhlížet
po náměstí. Před hostincem U Bílého lva potkal rozmrzelého občana. Chtěl se
zeptat, kde najde svého divadelního ředitele, ale nepochodil, tázaný jej neposlouchal a jen a jen hartusil.
– Co je moc, to je moc. Od ušití jedněch šatů si dovolí požádat o tisíc korun, mne
Rorejse, významného občana města. Kdekdo si mne předchází, přichází se poradit,
když ho něco bolí nebo když kravka kulhá. Každému dovedu pomoci a on – krejčík
Bavlnka – si dovolí předložit tak vysoký účet. Mrtvice by mne ranila.
– Jen to ne, pane Rorejsi, z vaší řeči jsem pochopil, jak jste pro město důležitý.
– Kdopak vlastně jsi, Marbulínku, a proč se pleteš do mých starostí?
– Nejsem Marbulínek, ale Kašpárek. Chtěl jsem se zeptat, kde tu budou hrát
loutkové divadlo.
– Na takové nesmysly nemám čas.
– Ale před chvílí jste tu celému náměstí hlásal, že víte všechno.
– No víš, mrňousi, ten krejčí mě tak rozčílil, že jsem takovou událost asi přehlédl. Nejraději bych ho touhle holí pořádně vypráskal.
– To nedělejte, pane Rorejsi, ubralo by vám takové jednání na vážnosti.
– Máš pravdu, ale za ty peníze bych mohl mít snad šaty zlatem vyšívané se stříbrnými knoﬂíky. Teď se však nechci zdržovat. Pospíchám ke hřbitovu. Roste tam
krásná obecní jabloň. Samá šťavnatá reneta. Komu jinému by měla ta jablíčka patřit než mně, nejváženějšímu občanu města. Jdu se podívat, jak jsou renety zralé
a zítra k půlnoci se vydám je otrhat. Tak napálím i krejčího Bavlnku, beztak má
na ně také spadeno.
– Víte, jak nejlépe dokážete krejčíkovi, že jste opravdu moudrý?
– To nevím, poraď mi.
– Místo práskání holí se třeba se mnou vsadíte, že vás do zítřka do šesti hodin
napálím? Co tomu říkáte? Vsaďme se třeba o sto korun.
– To je legrace, ty mne chceš napálit? Nejmoudřejšího občana města. To se rád
vsadím, ale kde ty vezmeš stovku?
– Jen se nestarejte a dejte mi ruku na tuhle sázku.
32

svt libereckých autor
Rorejs nadšeně podal Kašpárkovi ruku. Jak ten by ho mohl napálit, šašek z piprlového divadla. Uvidíme. Zítra budou renety i stokoruna. Poklepal Kašpárkovi na
rameno, podal mu ruku a vydal se obhlédnout jabloň u hřbitova.
Kašpárek putoval dále po náměstí. Pod morovým sloupem pospával na sluníčku
strážník Laštovka. Ani se moc od poslední Kašpárkovy návštěvy nezměnil. Trochu zestárl a vousy mu probělávaly, ale vyzařoval z něho klid a pohoda. Kluci, kteří
přelézali do zahrad na cizí jablka, švestky či hrušky, se ho sice báli, ale i v ostatních
budil patřičnou vážnost strážce pořádku. Vedle něho se naparoval nějaký vážený
občan, kterého Kašpárek ještě neznal. Obrátil se tedy na Laštovku:
– Dobrý den, pane strážníku. Jsem rád, že vás zase po delším čase vidím. Co tu
máte nového?
– A podívejme se, probral se strážník Laštovka, Kašpárek. Kde se tu bereš, kluku roštácká?
– Povolal mě náš principál, budeme tu hrát dětem loutkové divadlo.
– Co je to za trpaslíka, ani neumí váženého občana řádně pozdravit? Zabručel
muž sedící nedaleko.
– Promiňte, jsem Kašpárek z loutkových komedií. I vám platil můj pozdrav. Tak
ještě jednou „Dobrý den“.
Slovo si vzal raději Laštovka, aby zabránil zbytečnému sporu. Vysvětlil Kašpárkovi, že jde o krejčovského mistra Bavlnku, který vandroval po celém světě
a přinesl si mnoho znalostí a zkušeností ze svého řemesla, ale i jiné moudrosti.
S panem Rorejsem se stále přou, kdo vlastně je chytřejší a kterému patří větší vážnost v obci. Já, pokračoval Laštovka, si vážím obou pánů. Protože zastupuji obec
a ta musí měřit každému stejně.
– Máte pravdu, Laštovko, a pan krejčovský mistr Bavlnka to jistě pochopí, protože zná uhlazené způsoby.
– Zdá se, že jsem tě špatně odhadl, jsi vzdělaný chlapec. Víš, právě jsem tu
vykládal panu strážníkovi svůj sen. Seděl jsem pod krásnou jabloní, asi takovou,
jakou máme u hřbitova, a najednou mi na hlavu spadla veliká červená reneta. Když
jsem se probudil, napadlo mi, že bych mohl pytel jablíček z toho stromu donést
domů dětem. Chystám se na to dnes před půlnocí. Laštovka mne bude hlídat a já
se mu nějak odměním. Dám mu alespoň košíček renet.
– Nápad to není špatný, ale co tomu říká strážce pořádku? Co vy na to, pane
Laštovko?
– Moc se mi ten nápad, Kašpárku, nelíbí, ale ten košíček jablíček mě láká.
– A víte, jaké prapodivné historky se o té jabloni u hřbitova vyprávějí? Pohřbení si ji prý hlídají. Vsadím se o sto korun, že domů nic nedonesete. Kouzla jsou
mocnější, mistře Bavlnko.
– Jsou to jen babské řeči, já se nebojím. Jsem zdejší měšťan, patřím do téhle
obce. Strom je obecní, a proto také můj. Laštovko, dnes večer vyrazíme. A s tebou
Kašpárku se o těch sto korun vsadím.
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Bavlnka se zvedl ze sluncem prohřáté lavičky a vážným krokem odkráčel do svého krejčovského krámku. Jen strážník zůstal smutně sedět pod morovým sloupem.
– Nebuďte smutný, dostanete přece košíček renet.
– Nu právě, provedl jsem hloupost, jsem strážník a měl bych střežit a najednou
slíbím Bavlnkovi, že ho ohlídám při krádeži. Zasloužil bych…
– Ano, ano, ale Laštovko, jen jděte klidně střežit. Něco na ty nafoukance vymyslím. Jen mi řekněte, kde najdu svého divadelního ředitele.
Laštovka ukázal Kašpárkovi, kudy se má vydat, aby našel principála, a dal se
pomalu na obchůzku městem.
Kašpárek však nelenil a uháněl nejdříve za Rorejsem ke hřbitovu. Zastihl ho, jak
si se zálibou prohlíží jablky obalený strom.
– Pěkná úroda, občane. To si pochutnáte.
– Ty mlč a nevytrubuj po městě, co jsi se ode mne dověděl.
– Jsem potichu, jako ty hroby vedle na hřbitově, ale přece jen vím něco, co vy
nevíte.
– Čím zase strašíš. Myslíš, že naletím, abys vyhrál sázku. Tak to ne.
– Jak myslíte, vašnosto, budu potichu.
– Ale hned se neurážej a pověz, co jsi vyzvěděl.
– Víte, poslouchal jsem mistra Bavlnku, jak se domlouvá se strážníkem, aby
dnes večer jabloň hlídal, že si před půlnocí skočí pro pytel na…
– Na ty renety.
Kašpárek opatrně kývl.
– Uvidíme, kdo bude rychlejší! vykřikl Rorejs a upaloval k domovu.
– Hlupák, však on pozná, kdo je Kašpárek, a přestane s vychloubáním.
Ale byl nejvyšší čas vydat se za panem direktorem a také něco dobrého poobědvat.
Slunce již dávno zapadlo, chystal se podzim. Cestou ke hřbitovu se pomalu
loudal smutný strážník Laštovka. Jak tohle dopadne? V hlavě mu z toho hučelo
a nepřestával hromovat na svou neopatrnost. Ale co se dalo dělat, posadil se pod
jabloň a podřimoval.
Pojednou jej něco probudilo. Mručení, skuhrání a mezitím stále všš, všš, všš,
jako by vítr naříkal. Naskočila mu husí kůže. Což když jsou to ti ze hřbitova, co
strom hlídají, jak o nich vyprávěl Kašpárek? Ještě kvůli těm dvěma zlodějíčkům
přijít o život. Tak to nikdy. Chvíli naslouchal, a když se skuhrání opakovalo, rázně
se rozhodl. Rychle se zvedl a utíkal k domovu, ať slíbil, co slíbil.
Z druhé strany silného stromu vykoukl Kašpárek.
– Tak, hlídače jsem se zbavil, teď přijdou na řadu obecní „loupežníci“. Zasmál
se a znovu se ukryl.
Blížila se půlnoc. Mistr Bavlnka si pomalu vykračoval ke hřbitovu. Aby se nebál,
polohlasně si prozpěvoval. Trochu hartusil na Laštovku, že nehlídá, ale konečně
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alespoň nepřijde o košík jablíček, které mu slíbil. Z druhé strany opatrně našlapoval
Rorejs. Když slyšel zpěv, zarazil se a z úkrytu pozoroval, kdo se sem v noci vydal.
– Hrome, vždyť je to Bavlnka. Že by mne předběhl?
– A hleďme, kdo se to tu skrývá? překvapeně se zarazil krejčík. – Moudrý pan
Rorejs. Kampak s tou nůší na zádech?
Rorejs musel z úkrytu ven a nesměle koktal:
– Vzpomněl jsem, že nemám na zítra jetel pro králíky. Ale vždyť vy máte také
s sebou nůši. Na jablíčka, na jablíčka?
– Na rorejse, protože jsem se doslechl, že tu budou poletovat.
– Nechme hádek, mistře Bavlnko, nejlépe bude, když půjdeme každý svou cestou, takticky ukončil hovor Rorejs.
– Pravda, pravda a vy nasekejte dostatek jetele, ať sem zítra nemusíte znovu.
Opatrně se od sebe vzdalovali, ale jednoho i druhého nepřestával lákat strom
plný renet. Nakonec v nich přece jen zvítězil mlsný jazyk a touha po sladkosti
jablíček. A oba, každý jinou cestou, se ke stromu vraceli. Čekalo je však nemilé
překvapení. Opět se pod jabloní setkali.
– Už na ten jetel není pořádně vidět, zajdu sem až zítra.
– Ani já netušil, že za takové tmy nachytám nějaké rorejse. Nachytal jsem však
pana Rorejse.
Oba nevěděli, jak se vymluvit a jeden přes druhého koktali nesmysly. V tom
odbíjelo dvanáct hodin. Půlnoc. Ozvalo se nezvyklé šustění. Všš, všš, všš… Větve
se začaly chvět. Chvíli něco vrčelo, bzučelo, skuhralo a kvílelo. Hrůza obcházela
kolem. Oba zlodějíčky přešla chuť na renety. Už se jim nechtělo je trhat. Oba zkoprněli a nemohli ani utíkat, jak je strach držel na místě.
– Což abychom šli raději domů, pane Bavlnko.
– Možná, že měl ten Kašpárek přece jen pravdu s těmi duchy. Také bych raději
domů, ale jsem strachem celý ztuhlý.
– To jsme si vyšli na pěknou vycházku, čert aby to vzal.
V ten okamžik něco žuchlo ze stromu.
– Čert, čert, křičeli oba „hrdinové“.
– Stůjte, lumpové, křikl silným hlasem Kašpárek, který s pytlem jablíček seskočil ze stromu mezi Bavlnku a Rorejse. Vyděšeně na něj pohlédli. Poznali ho, protože jeho černobílý oblek svítil v záři měsíce.
– To jsi ty, čerchmante, co tu děláš?
– Pořádek ve městě. Co je obecní, patří obci! A městu patří tahle jabloň i její
plody. Městu patří také mateřská škola a děti v ní si na renetách pochutnají. Není
to tak?
Oba pokývali hlavou.
– Půjdete zítra za paní ředitelkou a odnesete jí tenhle pytel jablek, které jsem
natrhal. A protože jste dva, vzal jsem s sebou ještě jeden pytel, ten nyní naplníte a také ho dopravíte dětem. Strašidel se nebojte, byl jsem schován za stromem
a strašil jsem vás já sám.
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Druhý den se Kašpárek na radu svého principála vydal za zdejším panem učitelem. Proslýchalo se o něm, že píše loutkové hry pro rodinná divadélka. Proč
by nemohl napsat také něco pro naši společnost? Kašpárek se uctivě ohlásil, pan
učitel jej rád přijal a pozorně poslouchal příhody z divadelních prázdnin. Pak se
tužkou podrbal na své téměř holé hlavě a slíbil, že do měsíce pro loutkáře novou
hru napíše.
S nadšením se Kašpárek vydal hned do blízké mateřské školy, aby děti pozval na
zcela novou a ještě nehranou komedii. Mezi vrátky školy potkal Bavlnku a Rorejse. Přes rameno nesli již vyprázdněné pytle. Hrdě vykračovali, aby každý poznal,
že svůj úkol splnili.
– Kde se tu bereš, Kašpárku?
– Jdu se přesvědčit, zda jste splnili, co jste v noci slíbili. Musím vás pochválit
a při té příležitosti zajdu do mateřské školy pozvat děti na novou hru, kterou za
měsíc uvádí naše divadlo v hostinci „U Hájků“.
– Můžeme přijít také?
Kašpárek kývl a připomněl, že těch prohraných dvě stě mohou přinést principálovi jako vstupné. Prohráli, ale nezlobili se, jen se zvědavě ptali:
– A jak se hra bude jmenovat?
To už se Kašpárek nemohl udržet smíchy, utíkal za dětmi a na ty dva jen
vykřikl:
– Bavlnka a Rorejs!
Využito motivů loutkových her Jaroslava Průchy (1894–1936): Bavlnka a Rorejs.
Loutkové hry knižnice „Osvěta“, číslo 77, Osvěta Jaromír Mareš, Plzeň 1941. (První
vydání Knihovna českých loutkářů, svazek 98, J. Veselý, Loutkář Choceň 1924)

Z Textů pro staříky
Jan Tichý
O PRVNÍM POLÍBENÍ
Už druhou minutu stojí nad šuplíkem a civí do něj Šel tam
pro poslední dopis od H.? Pro pětistovku? Nůžky a lepidlo?
Kalendář? Co to ksakru bylo? Nakonec na to má recept
Za Á – vrátit se odkud vyšel (pokud si pamatuje aspoň to)
Za Bé – zopakovat cestu k tomu šuplíku
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A za Cé – snažit se přitom na nic nemyslet
Za Dé – někdy si tak skutečně vzpomene
NICMÉNĚ STUPEŇ CELKOVÉHO CHÁTRÁNÍ
ORGANISMU PO ŠEDESÁTCE MÁ NĚKOLIK ETAP
LIŠÍCÍCH SE TEMPEM NEBO I INTENZITOU
INVOLUČNÍCH POCHODŮ (konstatuje klasik)
Nicméně si pamatuje šestiletou Marcelku od sousedů z Jičína
Tenkrát se mu líbila Měla uprostřed hlavy cosi jako srolovanou
kremroli S rovným střihem podle rendlíku vypadala jak holky
od Josefa Čapka Nad těmi obrázky na ni vzpomene Vždycky
Taky pamatuje pohřeb bábiny Když se rakev rozjela za oponu
děda si kleknul před lavice a něco šeptal Nikdy jsme nechodili
do kostela Snad proto ho běželi zvednout A navíc mu vynadali
Proč prej dělá divadlo A co řeknou lidi
Taky pamatuje první políbení Byla skoro o hlavu větší Měla
pomněnky v uších Přišla zkontrolovat ložnici kluků Na chvilku
přitiskla zavřenou pusu na jeho Pak rychle zmizela ve tmě
Nešlo pak usnout Jednou taky bude mít hezkou ženu a děti
Co ale řekne a udělá zítra Až ji zas uvidí u snídaně
Neví už měsíc ani letopočet Neví jestli tenkrát pršelo Rozhodně
jsou ale důležitější věci než pro co šel do toho fucking šuplíku
Proč tedy mluvit o CELKOVÉM CHÁTRÁNÍ ORGANISMU

STARÁ ANEKDOTA
(z knihy Pavla Kantorka)
Jednou si takhle čte před spaním a rozchechtá se PŘIJDE
PANÍ KOHNOVÁ K LÉKAŘI A POVÍDÁ PANE DOKTORE
SE MNOU JE NĚCO ŠPATNÝHO JÁ KDYŽ SE RÁNO
PODÍVÁM DO ZRCADLA TAK SE VYDĚSÍM MÁM KRUHY
POD OČIMA OHROMNEJ ZARUDLEJ NOS VRÁSČITOU
PLEŤ SPLIHLÉ VLASY A VYPADÁM JAKO STARÁ
OHYZDNÁ BABA
NO JÁ BYCH ZAČAL TOU DOBROU ZPRÁVOU POVÍDÁ
LÉKAŘ ZRAK MÁTE V POŘÁDKU
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Ve dvaceti nebo třiceti bylo zrcadlo normální Tenkrát taky vstával
s důvěrou Díval se rovnou do očí tomu sympatickému chlápkovi
na druhé straně
A dneska? No comment

TO TICHO
Jako kluci jsme četli Flammariona Před smrtí Ve smrti Po smrti
VIDĚL ZMÁČENOU SLUŽKU NA SCHODECH DO SKLEPA
(ve stejné hodině se utopila) NA KOBERCI UVIDĚLA
ZKRVAVENOU HLAVU MANŽELA (právě v té chvíli vystrčil
hlavu z vlaku) – A tak dále Tři knihy plné podobných svědectví
Nešlo těm historkám nevěřit Byly přece vytištěné v knize
Později brácha občas říkal JESTLI TY MOJE KNIHY
NEBUDETE OPATROVAT BUDU VÁS STRAŠIT – TADY
NA POLICI BUDU SEDĚT VYČÍTAVĚ NA VÁS KOUKAT
A KEJVAT NOHAMA
Už je to osm a půl roku Ve čtyři hodiny mě něco probudilo A ráno
doktor v telefonu lámanou češtinou hlásil VÁŠ BRATR V NOCI
BOHUŽEL ZEMŘEL divil se když jsem chtěl vědět V KOLIK
PŘESNĚ TO BYLO Dodnes nevím Byla to náhoda Měl jsem o něj
starost Třetí noc po operaci
Hamlet měl pravdu: THE REST IS SILENCE
– a zbývá už jen to mrazivé ticho

JAN TICHÝ – narozen 1941 v Hradci Králové. Vyrůstal jako prostřední ze tří bratrů
v Mostě a v Jičíně. Jeho otec byl do února 1948
viceprezidentem krajského soudu v Mostě.
Proto autor nemohl po maturitě v roce 1958
jít na medicínu a rok pracoval v chemických
závodech. Další kariéra: učitel matematiky
a kreslení, pomocný dělník, „pamák“ v Jednotě, programátor, autor příruček k počítačovému účetnictví. Nyní v důchodu. Jako

„začínající básník“ přispíval do studentského časopisu a do amatérských sborníků, před
rokem 1968 byl hostem rozhlasového Mikrofóra. Pod pseudonymem vydal dvě kovbojky napsané v autorské dvojici (1990 a 1992).
Dramatizaci Balzakovy novely Succubus (Dilia, 1991) uvedl Radim Vašinka s divadlem
Orfeus v Praze. Dramatizaci Flaubertovy Paní
Bovaryové pod titulem Láska a smrt Emy B.
inscenoval soubor Jirásek v České Lípě. První
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motivy skutečných událostí divokého odsunu 1945. Tři texty pro staříky (básně) – čestné uznání v soutěži Literární Vysočina 2008.
32 hodin mezi psem a vlkem (premiéra v září
2010), inscenace Činoherního studia v Ústí
nad Labem. V současnosti píše převážně prózu a příležitostnou publicistiku.

cena v soutěži Literárního klubu K 89 za povídku Chodí Smrtka okolo (1995).Černá hala
(1994) a Povídka ´95 (1995), účast ve sbornících povídek Literárního klubu K 89. Opušťák
do nebe (Akropolis, Praha 2004), autobiograﬁcké retro o lásce a smrti z vojenského prostředí v 60. letech. Třicet dva hodin mezi psem
a vlkem (Akropolis, Praha 2007), novela na

Kluci si hrají s Panenkama
Pavel Brycz

Moje rodina už do bůhvíkolikátého kolena je učitelská. Já chtěl, aby se všichni ti
prapradědečkové a praprababičky, prarodičové z obou stran i táta s mámou, tetičky
a strýčkové živili nohama na parádně sestřiženém anglickém trávníku o velikosti
105 krát 68 metrů a hlavu používali výhradně na čtení hry soupeře, vyhnutí se
ofsajdové pasti a na skórování v ohni malého vápna.
Ale kdepak! I kdybych se dostal po vývojové linii podle Darwina až někam
k opici, tak by ten opičák zase vykládal rozumy a namísto křídou na tabuli by klacíkem kreslil do písku názorné obrázky všeho, co musí znát opičí mládě, když se
chce stát homo sapiens.
Jak by mé sebevědomí a beznadějnou placírku zadáka žákovského týmu oživilo,
kdyby můj dědeček byl Káďa, borec Železné Sparty, který vynalezl obranný skluz,
anebo se nějak do rodiny sňatkovou politikou dostal jeho velký kamarád Vlasta
Burian, sparťanský brankář a číslo 1, který nezkazil žádnou legraci, a tak se jen tak
levou zadní stihl stát králem komiků. Ale u nás v rodině se vážně nikdo takový
nerodil: mužům se zapalovala lejtka ne tím správným způsobem, horovali pro
knížky a moudrosti z nich vyčtené šířili jako mor do dětských kedluben od Aše až
po Mukačevo. Kdyby si aspoň vybírali snoubenky s nohama, jaké má Tina Turner? Krásné fotbalové nohy, které má na světě už jen Diego Maradona, by v naší
uvadající rodině zachránily alespoň nějaké geny pro mě a pro můj milovaný sport,
protože nic na světě mě tolik neblažilo jako denní snění školáka, který při výkladu
národního obrození z úst maminky, která kope ještě hůř než Bohdalka, slavnostní
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vykopávačka za Amforu, snil o úplně jiném národním obrození, o 60 000 vášnivých španělských hrdlech na Nou Campu, které řvou na mě s lvíčkem na prsou
„Cabron“, když se rozbíhám k penaltě v rozhodujícím penaltovém rozstřelu.
Jednoho dne se však stal zázrak. V naší rodině se objevila černá ovce. Tělocvikář. Neznámý a zpočátku nevítaný strýček. Přihlásil se mému tatínkovi tak, že
mu napsal dopis a poslal fotku. Tatínek o žádné příbuzné, které neznal, nestál, ale
když spatřil fotograﬁi, strnul. Maminka mu ji vytrhla z ruky a zalapala po dechu.
A když jsem ji chtěl taky vidět, řekli, že to není nic pro děti a poslali mě ven čutat.
To nebylo normální. Normální by bylo, kdyby mě poslali cvičit trojčlenku. Ale
já pak tu fotku objevil v šuplíku a taky jsem zíral. Ten strýček byl totiž Antonín
Panenka. Namouduši.
Učil na základce nedaleko vršovického Ďolíčku, toho svatostánku klokanů, ke
kterému jsme se všichni kluci od ﬁnálového zápasu Eura v Bělehradu 1976 modlili. Na škole, kde učil, mu pochopitelně nikdo nikdy neřekl jinak než Panenko.
To nemohla být náhoda! Ta podoba! Jemu se můj darwinovský sen o fotbalovém
evolučním vývoji očividně splnil.
Měl jsem velký sešit, kam jsem si lepil obrázky fotbalistů. A tak jsem neodolal
a fotograﬁi strýčka jsem rodičům štípl. To byl randál, když jsem se jí chlubil na
10. ZDŠ v Mostě přímo při hodině matiky v roce 1977.
„Ty máš fotku Tondy Panenky?“ žasli spolužáci.
„Hele, i s věnováním… je to můj strejda!“ naparoval jsem se.
Všichni kluci ze třídy se kolem mě shlukli jako včely v úlu a stejně tak hlučeli.
Hodinu jsme prostě odpískali…
A tak mě rozlícená matikářka vytáhla za rudé ucho z lavice a zabavila mi
fotku.
A protože mí rodiče na škole učili, musel jsem do ředitelny nejen já, abych se
zodpovídal z narušení hodiny, ale i oni.
Čekal jsem obrovský průšvih, ale co se kvůli té fotce sběhlo, přerostlo i mou
nejbujnější fantazii.
Ředitel naší základky totiž toužil po větším zapojení žáků do aktivit školy, přál
si vzbudit v těch malých srdíčkách vášeň a pozvednout ducha docela bezvýznamné
školy v novém sídlištním městě, která postrádala slavné absolventy i významné
rodiče žáků.
Teď držel tu fotku. Trumf trumfů. Eso vytažené z dětského rukávu. A rozhodl
se pozvat slavného kanonýra na besedu. Marně se snažili můj otec i matka odporovat. Z nějakého důvodu i mí rodiče nedokázali svému nadřízenému do očí přiznat pravdu.
„Pozvu Pepíka Masopusta!“ zajásal ředitel, který měl aprobaci němčinu – tělocvik. „Je to rodák! Budeme mít dvoubesedu!“
V den D přišel strýček k nám do třídy stylově v dresu klokanů a hrál svoji roli
jako na Národním. Kluci do mě pořád strkali a šeptali mi do ucha: „Tý vole, ty seš
šťístko mít za strejdu Panenku!“ No, a pak vešel pan Masopust, trochu se zpozdil,
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ale měl sakra důvod. Vedl si totiž po boku originál Tondu Panenku. Ne v dresu,
ale v sáčku, lehkých plátěných kalhotách a tričku.
Nezapomenu na zděšení ve tvářích ředitele, pana Masopusta, mého otce,
maminky, všech dětí i obou Panenků.
Ale proto, že všichni milovníci fotbalu jsou pro každou srandu jako Vlasta
Burian, skončilo to nakonec na školním hřišti, kde nás oba Panenkové učili vršovický dloubáček. Šlo jim to skvěle, i strejc byl třída. Pan Masopust se na nás zubil
s ředitelem školy z lavičky a ze všech oken budovy A hleděly dívčí tváře. A jedna
ta holčička s cůpkama vše vystihla: „Jé, holky, kluci si hrají s Panenkama.“
(Ukázka z rukopisu připravované knihy Tátologie 2 aneb Nefňukejte a pochlapte
se, která navazuje na Tátologii aneb Rady začínajícím tatínkům, kteří nechtějí brzy
skončit. Tato kniha vyšla v Mladé frontě a byla oceněna literární Cenou Arnošta Lustiga během výročních nakladatelských cen na letošním veletrhu Svět knihy. Povídku je
věnována nastávajícímu fotbalovému Euru.)

podle jeho literárního scénáře, premiéru bude
mít v roce 2012.
V únoru 2011 uvedl Český rozhlas Vltava v rámci projektu Vinohradská 12 autorovu
rozhlasovou komedii Karla s Kryštofem Hádkem v hlavní roli a na stanici Praha měl premiéru jeho sci-ﬁ seriál pro mládež Polepšovna
na konci vesmíru.
Autor spolupracuje jako fejetonista s Divadelními novinami a pro kapelu moderního
šansonu Zdarr, dvou exčlenů kapely Laura
a její tygři, píše písňové texty.
Letos připravuje k vydání fantasy knížku Co si vyprávějí andělé? a knížku o mužném světě otců, kteří se neberou tak vážně:
Tátologie aneb Rady pro začínající otce, kteří
nechtějí brzy skončit (vznikla díky stipendijnímu pobytu Pražského literárního domu ve
Wiesbadenu). Obě knížky vyjdou v nakladatelství Mladá fronta.
Pracuje jako reklamní textař. Žije střídavě
v Praze a v Jablonci nad Nisou s jednou manželkou, třemi kluky a dvěma britskými kočkami, které už v Čechách úplně zdomácněly.

PAVEL BRYCZ – narozen 28. 7. 1968
v Roudnici nad Labem. Prozaik, textař, publicista a scenárista. Píše pro dospělé i pro děti.
Vydal povídkové soubory Hlava Upanišády, Jsem město (Cena Jiřího Ortena 1999),
Miloval jsem Teklu a Malá domů. Dále novely
Sloni mlčí (vznikla díky stipendijnímu pobytu UNESCO ve Francii), Mé ztracené město
a romány Patriarchátu dávno zašlá sláva (Státní cena za literaturu 2004) a Svatý démon. Pro
děti vydal Kouzelný svět Gabriely (nominace na Magnesii Literu 2007), Dětský zvěřinec (též stejnojmenný třináctidílný večerníček
na ČT 2009). Píše dětské seriály i dramatické pohádky pro Český rozhlas, za komediální pohádku s písničkami Neberte nám Ptáka
Loskutáka získal v roce 2005 zvláštní cenu za
scénář na festivalu Prix de Bohemia v Poděbradech.
V roce 2010 mu vyšla v Albatrosu třetí dětská knížka Bílá paní na hlídání (Zlatá stuha
v kategorii nejlepší beletrie pro děti a mládež
za rok 2010), na jejíž motivy chystá Česká
televize stejnojmenný animovaný večerníček
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Literární klub
…dokončení z minulého čísla

někdy zasílají nová díla mailovou poštou. Po vysoké škole se někteří autoři,
ti, co mají eminentní zájem o literaturu, do klubu vrací.
Práce LK nyní, ve třetí etapě, přesahuje rámec interních schůzek. Pravidelně totiž připravuje večery pro
veřejnost. Ze začátku se konaly v Experimentálním studiu, poté ve Fryčově
knihkupectví. Nyní LK spolupracuje zejména s Čajovnou 82 vůní, jako
„domácí“ se samozřejmě kluboví autoři účastní literárních pořadů v Krajské
vědecké knihovně.
Na obzoru už se rýsuje čtvrtá etapa: Literární klub, jakožto organizace neformální a zcela dobrovolná, by
se mohla měnit v občanské sdružení.
Jako takové by pak samozřejmě mohl
požívat všech výhod, které z toho plynou, a tím pádem opět rozšířit své pole
působnosti.

Etapy vývoje po roce 1997
Období po roce 1997 charakterizuje „nepravidelně pravidelná“ publikační činnost: kromě prostoru v různých
periodikách, jako třeba v Kalendáři Liberecka či již neexistujícím celolibereckém studentském Časopise
„V“ (název časopisu „V“, který vydává
Kalendář Liberecka, je zřejmě shodou
náhod – i tam ale LK dostal prostor),
jde zejména o klubové almanachy. Tím
prvním byla „Želva obrácená na záda“
(1997), přehled všech almanachů pak
tvoří přílohu této práce.
V roce 2000 se LK zásluhou Martina
Slavíka ocitl i na webu: www.svkli.cz/
litklub. Možnost klub kontaktovat tak
mají i autoři ze vzdálenějších míst České republiky. Webová stránka je však
hrozivě neaktuální, poslední aktualizace proběhla ještě v roce 2000.
Po roce 2001 se LK přesunul spolu
s knihovnou z náměstí Dr. E. Beneše do nové budovy, Stavby smíření
v Rumjancevově ulici. Almanachem
„Sny na oprátce“ (2002) pokračoval
v publikační činnosti, nadto zavedl
novinkové prvotiny významných autorů klubu: vlastní knihy se tak dočkali
Lukáš Veselý, Pavel Novotný a Lucie
Vedralová.
Třetí etapa je charakteristická množstvím nových členů klubu, přičemž nejstarší, první generace zcela vymizela.
Studium na VŠ je vzdálilo kilometrově i časově – na LK ale nezapomínají,

Lidé kolem LK
Kolem LK se nutně objevuje mnoho lidí. Od autorů samotných a jejich
známých přes knihovnice dětského
oddělení až k návštěvníkům klubových
večerů, pořádaných poslední dobou
zejména v Čajovně 82 vůní, ale dříve
také v Experimentálním studiu či ve
Fryčově knihkupectví. Tato kapitola
se zabývá neméně důležitými osobami:
zakladateli klubu a jeho lektory.
Literární klub vznikl na podnět
bývalých knihovnic, respektive nynější ředitelky Domu dětí a mládeže Jany
Pavlíkové a náměstkyně primátora
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města Liberce pro resort školství a kultury Dagmar Helšusové.
Prvními lektory klubu byli Ludvík
Středa a z Prahy dojíždějící Jiří Žáček.
A právě pravidelné dojíždění se pro
Jiřího Žáčka následně ukázalo nároč-

li z celé republiky.) LK však byl zcela
novým nápadem zmiňovaných knihovnic.
Zázemí, které dětské oddělení
knihovny klubu poskytuje, taktéž nebylo a není bezejmenné. O rozesílání pozvánek a archivaci děl se ve staré
knihovně vedle Dagmar Helšusové
starala Magda Sokolová, v nové budově pak Hana Langrová a elektronický
archiv spravuje Radka Vojáčková.
Literární klub funguje od roku 1995
a schází se každý měsíc. Prošlo jím tedy
už mnoho těch, kteří zde zveřejnili či
stále zveřejňují svoji tvorbu. Nikdo není
nucen, aby se příště objevil znova, aby
stále psal. Mnoho lidí se v klubu objeví
jednou či dvakrát a zmizí stejně rychle, jako přišli. Nelze tedy spočítat, kolik
lidí se schůzek LK zúčastnilo.
Víme ovšem, kolik amatérských autorů se v něm zachytilo – archiv LK
(v únoru 2004) čítá 83 autorských složek. Jde o ty, se kterými už lektoři mohou pořádně pracovat. I někteří z nich
se však časem vytrácí – na VŠ, do zaměstnání či se jednoduše přeorientují
k něčemu jinému, než je literatura. (Po
vysoké škole se však někteří autoři znovu do klubu vrací; natolik silný je vztah
k literatuře, který zde získali, respektive
ke klubu samotnému.)

ným: nahradili ho tedy Jiří Janáček
a Vladimír Píša. Oba již měli s podobnou prací zkušenosti: před listopadem
1989 fungoval pod hlavičkou Okresního kulturního střediska podobný kroužek mladých autorů. (Lektoři v něm
jednak sami tvořili, ale taktéž svá díla
navzájem hodnotili. Vyjadřovali se
i k zasílaným textům, které dostáva-

Na závěr alespoň jmenovitě jedenáct
výrazných postav LK: Bělecká Kristýna, Babóová Markéta, Veselý Lukáš,
Novotný Pavel, Vedralová Lucie, Kučera Štěpán, Kopecká Nina, Dvořáková Iva, Smolíková Alena, Trněný Lukáš
a Šafrová Ráchel.
Vladimír Vacátko
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Kašpárku, vrať se!
(Jiří Janáček: Kašpárkoviny. Pohádky na motivy loutkových her Jaroslava Průchy. Ilustrace Jarka Vaňová. Vydalo Nakladatelství Bor, Liberec, 2011)

ně „kraloval“ Kašpárek, bystrý chlapík
s dobrým srdcem, na jevišti vystupující v nezaměnitelném úboru. Základní
schéma nebo zápletka byly stále stejné:
Kašpárek putující světem pomohl chudému, ale pracovitému člověku, případně rovnou „hodnému“ králi či princi,
ale hlavně potrestal nejrůznější „záporáky“, od zbohatlíků a šizuňků přes
loupežníky až ke škodícím vodníkům
nebo čarodějům, obzvláště spadeno
měl na nejrůznější chlubily a nadutce… Někomu stačilo jen jeho důrazné „napomenutí“, někdo musel – aspoň
náznakem – dostat mnohem přísnější
trest, někdy na to Kašpárek nebyl sám,
na pomoc si pozval třeba Krakonoše
nebo bábu kořenářku.
Pohádky dnešních Kašpárkovin nejsou ovšem pouhým prozaickým přepisem původních loutkových her. Jiný,
modernější je pochopitelně jazyk,
i když Jiří Janáček zachovává jemnou
patinu pohádkových vyprávění. Ale
částečně jiné jsou i některé zápletky,
s čímž souvisejí také změny v postavách, například v úvodní pohádce Zakletá labuť už nevystupuje loupežník
Mstivoj a také čaroděj má oproti originálu jiné jméno, v poslední pohádce
Bavlnka a Rorejs se mluví o ředitelce
mateřské školky, které oba v titulu vyjmenovaní, a pak Kašpárkem potrestaní vykukové mají předat jablka pro děti,
zatímco v původní verzi se jablka „rozdají chudým“. Nicméně to základní

V knize Kašpárkoviny převyprávěl
Jiří Janáček šest pohádek vesměs z 30.
let minulého století, jak je původně jako
krátké loutkové divadelní hry napsal
učitel Jaroslav Průcha (1894–1936,
rodák z Kocelovic u Blatné, Jiří Janáček je blatenský rodák letos oslavující
85. narozeniny, osobnosti a dílu J. Průchy věnoval už svou průkopnickou
monograﬁi z r. 1988). Loutkové divadlo dlouhá desetiletí 19. a 20. století
provozovaly četné spolky, školy či společnosti doslova na každé vesnici, ale
v Lounech, Jaroměři a Liberci vyrostly také „kamenné“ budovy loutkových
scén. Při množství repríz a hlavně při
potřebě stále nových her či spíše hříček pro další nedělní premiéry není
divu, že Průcha podobně jako mnozí
další autoři sepsal desítky, ne-li stovky
her, které vzápětí vycházely tiskem jako
miniaturní sešitky (část z nich v renomovaných nakladatelstvích jako J. R.
Vilímek). Některé měly zřetelnou vlastenecko-demokratizační a výchovnou
notu, ale ve většině z nich jednoznač44
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tě co říci dnešním dětem a snad i pamětníkům „původního“ Kašpárka? Jak
alespoň částečně pokrýt náklady na vydání vázané a ilustrované knihy (pomohl Kulturní fond Liberce a Město
Blatná)? Každopádně je dobře, že se
Kašpárek prostřednictvím této drobné
knihy vrátil na scénu – Kašpárek a Jaroslav Průcha by určitě měli radost!
A radost přináší tahle ojedinělá kniha
jak autorovi, tak všem čtenářům, kteří
věří, že Kašpárek chodí i po tomto našem nepohádkovém světě.

zůstává, Kašpárek v plné své síle a svěžesti nebojácně napravuje svět nebo
aspoň špatnou náladu, nešetří vtipem
a lehkou poťouchlostí, přidá sem tam
nějaké to moudro. Nakonec se z těch
různých vandrů a dobrodružství vrací
tam, kam patří a kde je mu nejlépe – na
prkna či překližku loutkových divadel
a divadélek.
Odvaha, se kterou Jiří Janáček zpracoval oněch šest dávno časem odvátých
Kašpárkových příběhů, je trochu jinačí, než ta Kašpárkova původní srdnatost: budou mít aktualizované pohádky
o svérázném vyřezávaném hrdinovi ješ-

Vladimír Píša

Otisky doby Jiřího Hankeho
zachycuje všední den outsiderů. Časosběrný dokument Pohledy z okna
mého bytu zachycuje měnící se dobu.
Co je pomíjivé a co setrvává? Hanke to
zachycuje například na několika snímcích postupně chátrajícího a nakonec
zachráněného baráku nebo na snímcích otců a synů, jsou zde Jaromírové Jágrové, zpěvák Jaroslav Hutka se
synem Vavřincem nebo otec a syn oba
jedné dělnické profese. Kdo jsme byli?
Soudruzi popíjejí pod bystami s harmonikou, na dalším mejdanu sedí mezi
kamarády mladý Petr Kalandra, teď
právě vyšlo Marsyas live, 1973–1978,
tohle všechno setrvává, je součásti paměti nás starších. Místo Hankeho srdce není malebná Praha, ale jeho
odstrčené Kladno, a to srovnává s USA.
Nachází podobná malá autovrakoviště,
jednomu z prvních mrakodrapů, známé

V Liberci v galerii U Rytíře byla
26. dubna 2012 zahájena výstava (až
na jednu) černobílých fotograﬁí Jiřího
Hankeho. Autor (1944) začínal jako
muzikant, vydal například knížku Stop
time se snímky muzikantů. Dnes patří
mezi nejznámější představitele sociální
a dokumentární fotograﬁe. Na výstavě jsou snímky ze známého cyklu Lidé
z Podprůhonu, první dělnické kolonie
na Kladně, také další cyklus Periférie
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„Žehličce“ v New Yorku, našel v Kladně
novější sestru. V dnešní době převládá
názor, že jedinec je svého štěstí strůjce a nemá se ohlížet na druhé. Domnívám se, že Hanke ukazuje, že patříme
k sobě, že jsme součástí proudu dějin

a že na světě nejsme jenom pro sebe.
Výstava je otevřena od pondělí do pátku, od 10.00 do 17.00 hodin, a potrvá
do 7. června.
Otto Hejnic

Koza aneb Kdo je Sylvie?
ší herce střední generace, Martina Polácha a Markétu Tallerovou, kteří umějí
vyjádřit vnitřní život své postavy pohybem malíčku. Vencl střídá momenty uvědomování si situace se zběsilými
akcemi, hroutí se obraz úspěšné spořádané milující se lepší rodiny. Obdivuhodná je manželka Stevie Markéty
Tallerové, střídající ataky hysterie s bilancováním jejich do té chvíle šťastného vztahu. Vedle dvou intelektuálů tu je
jejich letitý přítel, pragmatický reportér
Ross Martina Stránského, který zvířecí
milenku na Martina jeho ženě prásknul,
je to zrádce, nebo zachránce před možným celospolečenským znemožněním?
A trojici doplňuje nervní Tomáš Váhala,
ztělesňující synáčka Billyho, který navíc
na těch sedmnáct i vypadá.
Liberecké představení je výborně
udělané. Chvílemi je to pustá sranda, když si představujeme, jak to ten
úspěšný starší pán s nebohým zvířetem konkrétně provádí, ale na druhou
stranu mrazí. Všichni kolem mne jsou
více méně normální, ale co když ne?
Kde končí racionální, rozumné chování a nastupují „podivné“ emoce? Co
všechno je možné?
Otto Hejnic

Skandální kontroverzní hra Edwarda Albeeho, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, otevírá úplně
nové téma, v groteskní hyperbole staví opovrhovanou a vysmívanou sexuální úchylku, sodomii, do jiného světla.
Známe vtipy o bačovi, který má na
všechno ovce, historky o obecních blbečcích přistižených s hospodářským
zvířectvem, ale Albeeho Martin, hraje
ho Martin Polách, je slavný architekt.
Má krásnou citlivou manželku, kterou
miluje a která ho zbožňuje, dospívajícího syna, ale pak se na první pohled
zamiluje, jenže jeho Sylvie není ženská,
ale koza! Martin to nechápe, ale Sylvii
má rád! Neuvěřitelné se stalo skutkem,
ale jak se s tím vyrovnat, jak to řešit?
Představení jsem viděl 11. 4. 2012,
hraje se v Liberci na Malém divadle,
na scéně a v kostýmech Jitky Kotíkové.
Režisér Vít Vencl do něj obsadil nejlep46

svt Kruhu libereckých autor
historická pásma, do Varnsdorfu se mu
podařilo získat na besedy nejznámější české básníky a prozaiky šedesátých
let. Také v Liberci ho veřejnost záhy
začala poznávat jako autora komponovaných literárních večerů – soustředil
se na českou literaturu 19. a 20. století, např. Karolínu Světlou nebo Karla
Hynka Máchu, i na světové klasiky. Už
od dětství Janáčka přitahovalo loutkové divadlo, v dobách pražských studií
krátce po válce založil s několika přáteli
maňáskovou skupinu a hrál také v loutkovém marionetovém divadle blatenského Sokola. Později se začal věnovat
loutkovému divadlu a jeho historii
v Čechách jako badatel, např. v roce
1988 završil mnohaletou práci nad
odkazem blatenského loutkáře a spisovatele Jaroslava Průchy průkopnickou
monograﬁí o této osobnosti a v téže
době vyšla také jeho studie Amatérští
loutkáři v Liberci 1918–1938. Také jeho
nejnovější dílo, kniha Kašpárkoviny
(2011), souvisí s J. Průchou – Janáček
převyprávěl šest Průchových původních
divadelních loutkových hříček o populárním Kašpárkovi. Mezitím publikoval řadu příspěvků a studií z dějin
českého a německého divadla – vyvrcholením pak byla v roce 2004 kniha Čtyřikrát Městské divadlo Liberec
(Stadttheater Reichenberg) 1983–1938,
na kterou navázal v roce 2010 soubor
studií Čtení o německém divadle v Reichenbergu. Po roce 1990 se Janáčkova
bibliograﬁe výrazně rozrostla o řadu
statí a recenzí v regionálním i celostátním tisku, takže prakticky každý týden
se objevují jeho příspěvky v novinách,
časopisech i odborných periodikách
(píše pro Liberecký den, MF Dnes,

Jiří Janáček – 85!
7. května letošního roku se
dožil osmdesáti
pěti let známý
liberecký
spisovatel, literární a divadelní
kritik, historik
a badatel, dlouholetý středo- a vysokoškolský učitel, významný člen Kruhu
autorů Liberecka a dalších organizací a především člověk velkého lidského a morálního kreditu. Narodil se
7. 5. 1927 v jihočeské Blatné, v rodném městě získal základní vzdělání,
maturitu složil v roce 1946 na reálném
gymnáziu ve Strakonicích. Vystudoval
Karlovu univerzitu, obor český jazyk
a ﬁlozoﬁe a pak působil jako středoškolský učitel v Novém Boru, Šluknově a hlavně Varnsdorfu (v letech 1953
až 1966). Do Liberce se přestěhoval
v roce 1966 a zhruba tři roky pracoval
jako redaktor tehdejšího Severočeského nakladatelství. V roce 1969 se vrátil
k učitelské dráze, tentokrát v liberecké střední ekonomické škole, pozdější obchodní akademii – učil na ni až
do roku 1990 převážně český jazyk,
ale i jiné předměty. V letech 1990 až
2003 působil na Katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické
TU v Liberci. Už jako mladý kantor
ve Varnsdorfu byl vedoucím školního divadelního a recitačního souboru,
spolupracoval s ochotnickým spolkem
Jirásek a tamním Závodním klubem
Elite. S divadelními amatéry už v padesátých letech začal připravovat literárně
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Překladatel Jan
Kühmeier v Liberci

Lidové noviny, Týdeník Rozhlas, Zlatý máj, Tvar, Loutkáře, Divadelní
revui – i „náš“ Světlik), psal také doslovy k novým vydáním klasických děl
české literatury 19. století a přispíval do
rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Z dalších publikací a studií: Literatura
pro děti a mládež (skripta FP), Fotograﬁe
Ladislava Postupy, Zamyšlení nad osudovým setkáním F. X. Šaldy s Evou Jurčinovou, Devět fejetónů o Karolíně Světlé,
Divadlo v čase nepohody (Německé divadlo v Liberci v letech 1934–1938), Výspa
porozumění (Český repertoár v Městském
divadle v Liberci, 1883–1941), Opomíjený Josef Kuﬀner, fejetonista a divadelní
kritik 19. století, Poslední léta K. Světlé
a J. Zeyera.
Jiří Janáček žije a pracuje tedy už
přes čtyřicet let v Liberci (byť se často
rád vrací do rodné Blatné), můžeme ho
stále potkávat v hledištích libereckých
divadel, kdy mu za celá ta desetiletí neuniklo snad ani jedno představení pro velké i malé diváky, můžeme mu
jen závidět trpělivost a vitalitu, s jakými studuje prameny jak v libereckém
archívu, tak v dnešní Krajské vědecké
knihovně, resp. v jejích předchůdkyních. A zpravidla nejde jen o studium –
v divadlech i knihovně sedává Jiří také
v nejrůznějších porotách, připravuje
literární pořady, pokud mu síly a zdraví
stačí, neodmítne nezištně poskytnout
čas, vědomosti a zkušenosti. Od dětství
je také aktivním skautem a v různých
obdobích činovníkem Junáka. Přejme
mu, aby mu do dalších let vše vydrželo,
aby ho literatura a divadlo stále bavily
a především, aby mu co nejlépe sloužilo zdraví!
Vladimír Píša

V úterý 5. 6.
2012 jsme přivítali v liberecké knihovně
Jana Kühmeiera, známého
překladatele.
Z Čech emigroval před 43 lety. Nyní
žije v Rakousku, ale na svoji původní
vlast nezapomněl, přeložil do němčiny
řadu známých básníků, například Ludvíka Kunderu a Ivana Slavíka. Spolu
s předsedou KAL, básníkem a překladatelem Lubošem Příhodou, si některé
své literární přátele připomenuli. Pan
Kühmeier také vzpomenul na operní
inscenace, uváděné před lety v Liberci a Praze. Lásku k opeře zdědila jeho
dcera Genia Kühmeier, která je lyrickou sopranistkou, například zpívala
v Carmen Micaelu, v inscenaci, ve které Magdalena Kožená ztvárnila titulní
roli. Tleskali ji také Metropolitní opeře
v New Yorku.
Předali jsme Janu Kühmeierovi další výtisky česko-německé čítanky Naše krajina slov, kterou vydal náš
Kruh autorů Liberecka. Pro ni náš host
z Rakouska přebásnil do němčiny verše H. Fouskové, S. Kubína, M. Sekyry,
L. Středy a L. Příhody. Jan Kühmeier je
noblesní pán, měl jsem pocit, že přivezl
do kavárny v knihovně kousek Vídně,
literární esprit, a řadu postřehů, proč
Vídeňští ﬁlharmonici dovedou tak
dobře doprovázet své sólisty.
Otto Hejnic
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Víte, co je KALIKO?
KAtalog LIbereckých Knihoven On-line
(KALIKO) je souborný zdroj poskytující informace o dokumentech přístupných v libereckých veřejných knihovnách.

knihovna nebo jiná veřejná knihovna v Liberci. To snadno zjistíte, použijete-li KALIKO. Vyzkoušejte nový liberecký katalog na stránce
http://kaliko.multidata.cz/

KALIKO obsahuje záznamy Krajské vědecké knihovny v Liberci, Univerzitní
knihovny Technické univerzity v Liberci, Lékařské knihovny Krajské nemocnice Liberec, knihovny Státního okresního archivu
Liberec, knihovny Severočeského muzea
v Liberci, Univerzitní knihovny Zittau/Görlitz (v testovacím provozu) a další volně dostupné či placené online zdroje.

Knihovní záznamy a informace o exemplářích jsou vyhledatelné bez omezení, přístup k plným textům je vázán licenčními
podmínkami jednotlivých knihoven (IP adresou, přihlášením do konta čtenáře mateřské knihovny).

Nenašli jste knihu v katalogu Univerzitní
knihovny TUL? Možná ji má Krajská vědecká

Letní provoz 2012 – Krajská vědecká knihovna v Liberci
P R O V O Z V H L AV N Í B U D O V Ě
sobota 7. 7. 2012
8. 7. – 15. 7. 2012

ZAVŘENO

ZAVŘENO

23. 7. – 19. 8. 2012

OMEZENÝ PROVOZ

Informační služba, internet
pondělí a středa
úterý, čtvrtek, pátek
od 20. 8. 2012

ROCHLICE
červenec
srpen
RUPRECHTICE
červenec a srpen

9.00 – 19.00 hod.
9.00 – 15.00 hod.
ZAVŘENO

8.00 – 19.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
NORMÁLNÍ PROVOZ

PROVOZ POBOČEK
MACHNÍN
červenec
srpen

každé pondělí 13.30 – 17.30 hod.
ZAVŘENO
ZAVŘENO

NORMÁLNÍ PROVOZ

16. 7. – 22. 7. 2012

Půjčovny
pondělí a středa
pátek
úterý a čtvrtek

KRÁLŮV HÁJ
červenec
30. 7. 2012
srpen

NORMÁLNÍ PROVOZ
ZAVŘENO

VESEC
2. 7. – 22. 7. 2012
od 23. 7. 2012
KUNRATICKÁ
9. 7. – 15. 7. 2012
2. 7. – 6. 7. 2012

ZAVŘENO
ZAVŘENO

každý čtvrtek 10.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
13.00 – 18.00 hod.
NORMÁLNÍ PROVOZ

ZAVŘENO
každou středu 9.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
23. 7. – 27. 7. 2012 každou středu 9.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
6. 8. – 22. 8. 2012 každou středu 9.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
v dalších termínech
NORMÁLNÍ PROVOZ
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