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Jaro v knihovnách
A zase tu máme jaro. A s ním i Březen – měsíc čtenářů.
I když 21. března, o prvním jarním dnu, má už mnoho knihoven
nespočet jarních akcí za sebou. Letošní březen je pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci výjimečný už tím, že právě
8. března před deseti lety se poprvé otevřely dveře nově
postavené budovy pro veřejnost, osmého března se poprvé
v knihovně půjčovalo. Tehdy byl ještě březen nazýván měsícem
internetu.
Po pár letech se zase vracíme ke knihám, čtenářům a aktivitám, které jsou s nimi spojeny. Čtenářský maraton byl heslem letošního března. Ať
už ho pojmete jakkoli, jako maratón nepřetržitého čtení nebo běh či chůzi s knihou,
nápadům se přece meze nekladou.
Jak to ty knihovny dělají? V březnu mají snad nejvíce čtenářů v roce, vykazují
rekordní výpůjčky, zpracovávají statistiky za loňský rok – a přece si jejich zaměstnanci najdou čas pro organizování „něčeho navíc“. V knihovně mohou děti přespat
během „Noci s Andersenem“, dospělí se pozdě večer nechají pozvat na zvláštní
exkurzi „S baterkou do knihovny“, někteří se účastní nabízených čtení či zajímavých
přednášek. Dokonce si v březnu můžete v liberecké knihovně půjčit „živou knihu“.
Neznamená to, že knihy tančí nebo poletují vzduchem, ale během dne má čtenář
možnost si živou knihu „půjčit“ a pokusit se ji přečíst. Jedna živá kniha představuje
jeden lidský osud, jednoho skutečného člověka. S ním můžete půlhodinku povídat
o jeho úspěších, problémech, v rozhovoru s ním odbourat některé své zakořeněné
stereotypy. Ptejte se Romky, homosexuála, vyléčeného narkomana, jak se jim žije
pod tíhou předsudků nás ostatních, „normálních“. Motto liberecké živé knihovny
bylo letos „Nesuď knihu podle obalu“ – jak výstižné…
Březen je pro knihovny zvláštní měsíc – jarní sluníčko sice láká spíše k procházkám, ale knihovny se jako naschvál domluví a semknou a nabízejí své prostory
k aktivnímu strávení volného času. Přece jen se říká „březen, za kamna vlezem“,
a kde jinde může být příjemněji než v knihovně a ještě k tomu s knihou! Přijďte,
venku by vám byla ještě zima.
Mgr. Blanka Konvalinková
ředitelka
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Z knihovny
CH jako Chlapi

ně nejmladším je tu Dalibor Paleček,
fotograf, výborný angličtinář, otevřený
novým věcem. Vystoupáte-li o patro
výš, hned od schodů uvidíte Lukáše
Fogla, sedícího za pultem a ochotně
vyřizujícího požadavky čtenářů. Je to
kliďas, ale taky hudebník a humorista. Tady ve Studijní knihovně jej při
odpoledních službách často doplňuje Václav Kříček, bibliograf a historik,
stará se o vzácné publikace v knihovně. A jdeme dál…
Pokud navštívíte v knihovně výstavu či přednášku, koncert nebo ﬁlm,
v pozadí vždy stojí Roman Šafránek,
dobrá duše – organizátor. Díky němu
se časy akcí nekříží, výstavy se pravidelně obměňují, programy se připravují. Možná byste do něj neřekli, že
má rád vážnou hudbu. Pak tu máme
pracovníky starající se o budovu, je to
Ladislav Hampl, sportovec, tenista,
fotbalista, a Ruda Krause, zdatný divadelník a loutkoherec. Tihle dva muži
zajišťují technický provoz knihovny,
úklid kolem budovy, kontroly výtahů,
elektroinstalace, požárního zabezpečení, spolupráci s ﬁrmami. Asi jste si
všimli zdařilých plakátů, které lákají
na naše akce. Jejich autorem je Libor
Schiﬀner, citlivý graﬁk. S tím se v provozu nesetkáte, stejně jako s Jiřím
Petrem, knihvazačem, který je schopný opravit téměř neopravitelné vazby
knih nebo svázat knihu novou. Náš
mužský „tým“ doplňuje řidič Jaroslav
Puchýř, věčně na cestách, vozí knihy
i knihovnice po všech malých knihovnách regionu. Někdy je to pěkná dřina

Marek Sekyra při křtu své knihy.

Není mnoho mužů v českých knihovnách. Ale v naší liberecké knihovně přece jen nějaké máme. Potkáte je
v půjčovnách, v každodenním provozu.
Na Informační službě se setkáte
s prvním z nich, Davidem Vánským.
Kromě své práce v tomto oddělení se
stará o knihovní Facebook, organizuje
exkurze a také školení pro seniory. Ti
si ho chválí za jeho trpělivost. O patro níž, ve Všeobecné knihovně, jsou
muži dokonce čtyři – Marek Sekyra
„velí“ této půjčovně a taky píše a rediguje, má v sobě duši básníka. Pavel
Žižka a Vladimír Hamouz nejsou
nijak nápadní, ale svou práci vykonávají dobře a zodpovědně. Služeb2
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ně setkal s příznivými ohlasy. Již v prosinci byl ve statistikách patrný nárůst
návštěvnosti až o 100 návštěvníků za
sobotu. Ve stejnou dobu byly ve Studijní knihovně zprovozněny boxy pro
individuální studium. Nabízejí klidný prostor ke studiu většího množství
publikací, které si uživatelé nechtějí
nebo nemohou (např. z důvodu jejich
ochrany) odnést domů.
Od prosince si mohli registrovaní
uživatelé knihovny prezenčně vyzkou-

tahat těžké přepravky s knihami nebo
nábytek – v knihovnách se přece pořád
něco převáží nebo stěhuje.
A nesmím zapomenout na „benjamínka“ v knihovně, Ondřeje Slavíka, programátora a webmastera. Je tu
teprve půl roku, ale mnoha věcem se
už naučil, třeba bezproblémové půjčování čteček je hodně jeho zásluha.
Kromě toho, stejně jako ostatní muži, bojoval na podzim ve smíšeném
fotbalovém týmu za naši knihovnu
v turnaji šesti mužstev. Naše družstvo
získalo v silné konkurenci bronzovou medaili, a to je přece úspěch! Týmová souhra je znát nejen ve fotbale,
i v běžné denní práci si u nás muži
i ženy rozumějí.
Blanka Konvalinková

Ohlédnutí za rokem 2010
Milí čtenáři, rok 2011 je v plném
proudu a Krajská vědecká knihovna
v Liberci v mnohém navazuje na aktivity a činnosti roku předešlého. Obsáhnout v krátkém článku tak široké
spektrum činností, které realizuje liberecká knihovna, je nemožné. Pojďme
si tedy alespoň v krátkosti představit
ty nejdůležitější úspěchy i neúspěchy
roku 2010.

šet čtečky elektronických knih (e-booky),
od ledna 2011 si je mohou na 14 dní
vypůjčit domů. Byly zakoupeny 3 druhy čteček od různých výrobců ( Jinke
Hanlin V3, Amazon Kindle 3 a Sony
PRS-650CZ).
Dvě novinky nabídla Hudební
knihovna. První – půjčování ﬁlmů na
DVD – se setkala s velmi příznivými
ohlasy. Nejinak je tomu i u další nové
služby – digitální piano, které je k dispozici všem uživatelům od prosince, se
stalo vyhledávanou relaxací.
Ve Všeobecné knihovně byl na
konci roku nainstalován druhý selfcheck – samoobslužný výpůjční pult.

1. Novinky ve službách
Během roku KVK představila celou
řadu novinek ve službách. Od září
došlo k rozšíření sobotní provozní doby
do 15. hodiny. Tento krok se postup3

svt libereckých knihoven
možností důstojné místo nejenom pro
půjčování knih, ale také pro setkávání
obyvatel dané lokality – a to se určitě
podařilo.
V květnu KVK zakoupila a představila hudební databázi Naxos Music
Library, nabízející velké množství
hudebních nahrávek klasické hudby,
jazzu, world music a celé řady dalších
žánrů. Během podzimu pak byly uživatelům nabídnuty zkušební přístupy
do dalších dvou elektronických zdrojů – Opera in Video a Etnographic
Online.

2. Optimalizace služeb
Činnost knihovny v roce 2010 se
nesla v duchu motta „Dívejme se očima
uživatele“. Snahou bylo optimalizovat
služby tak, aby v maximální možné míře reﬂektovaly potřeby našich
uživatelů. Za tímto účelem byly systematicky sledovány nové trendy a činnost jiných knihoven u nás i ve světě.
Během podzimu pak proběhla anketa
s názvem „Jak hodnotíte služby knihovny?“. Jejím cílem bylo zjistit míru spokojenosti uživatelů a načerpat podněty
ke zlepšení služeb a odstranění případných nedostatků. Výsledky ankety jsou
k dispozici na webu knihovny.

Do té doby knihovna nabízela možnost samoobslužného půjčování pouze
ve Studijní knihovně, kde během roku
2010 významně stoupla využívanost –
v druhé polovině roku (kromě prázdninových měsíců) se procento výpůjček
pohybovalo kolem 20 %.
V lednu byla zrušena kuřárna ve
2. patře (vedle Velkého sálu) a na jejím
místě vznikla e-galerie. Záměrem bylo
nabídnout místním umělcům možnost představit svou uměleckou tvorbu
v digitální podobě formou prezentace
na obrazovce. Během roku proběhlo
několik výstav mladých umělců, méně
než jsme čekali. Ale i tak se stal prostor e-galerie vyhledávaným místem
pro tiché studium, relaxaci nebo nerušenou diskusi.
Během letních měsíců prošla rozsáhlou úpravou pobočka na Králově Háji. Cílem bylo vytvořit v rámci

3. Statistické výstupy z činnosti
knihovny
3.1 Akvizice
Náklady na akvizici, tj. na nákup
dokumentů, činily celkem 3 339 224 Kč,
což je o 207 090 Kč více než v před4
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chozím roce. Nákup byl již tradičně realizován hlavně prostřednictvím
distributorů, kteří poskytují knihovně

výhodný množstevní rabat. Za uvedený obnos bylo nakoupeno 24 729
dokumentů.

N á k l a d y n a a k v i z i c i ( 2 0 0 5 – 2 0 10 )

3.2 Služby – hlavní statistické ukazatele
V roce 2010 využívalo služby knihovny a jejích poboček celkem 23 588 uživatelů. Počet v porovnání s rokem 2009
mírně poklesl (o 1 802 čtenářů), při-

registrovaní čtenáři
– z toho do 15 let
návštěvníci (fyzické návštěvy)
– z toho návštěvníci internetu
– z toho kulturních akcí
– z toho vzdělávacích akcí
virtuální návštěvy
výpůjčky celkem
– z toho prolongace

čemž v porovnání s lety 2003–2010 se
drží zhruba na stejné hladině. Výrazný
nárůst byl zaznamenán na pobočkách,
mírně vzrostl také počet uživatelů do
15 let.

KVK
22 244
3 251
379 663
43 394
–
–
–
–
202 089

5

pobočky
1 344
468
15 360
1 419
–
–
–
–
11 373

celkem
23 588
3 719
395 023
44 813
5 706
15 117
297 616
768 144
213 462
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Počet fyzických návštěvníků naopak
mírně stoupl. Poměrně vysoká návštěvnost potvrzuje pozici knihovny jako
významného nejenom vzdělávacího
a informačního, ale stále více též volnočasového centra Libereckého kraje.
Celkový počet výpůjček oproti roku
2009 velmi mírně poklesl (o 12 486
výpůjček), přičemž v centrální knihovně došlo k nárůstu a naopak na pobočkách k poklesu. Pokles na pobočkách je
pravděpodobně způsoben zpřesněním
evidence při přechodu na automatizovaný způsob půjčování. Vzrostl také
počet prolongací.
Počet rezervací na momentálně
vypůjčené tituly (15 867) má dlouhodobě stoupající tendenci. Možné důvody jsou nedostatek ﬁnancí na nákup
dokumentů (ve více exemplářích), ale
hlavně obecně větší obliba této služby,
která vzhledem k rychlosti upozornění
(formou sms nebo e-mailem) je velice
efektivní.
Některé transakce mohou uživatelé
provést virtuálně, tj. přes internet. Nejvíce byla elektronická cesta využívaná
k prolongacím a rezervacím.

Nový projekt Knihovníci cestují se zaměřil na milovníky cizích zemí
a představil soubor cestopisných přednášek, které si pro posluchače připravili sami knihovníci. Velkou oblibu si
získaly pravidelné pořady PaedDr. Jana
Prchala Letem světem populární hudby
XX. století, které v komorní atmosféře
a poutavou formou představily historii
a vývoj několika hudebních žánrů (jazz,
blues, blues rock, jazzrock atd.).
V listopadu 2010 uplynulo 10 let od
otevření nové budovy. Pro veřejnost
byla připravena celá řada doprovodných akcí – výstava o historii knihovny, přednáška o starých tiscích ve fondu
knihovny, soutěže nebo dort ve tvaru
10 knih.
V dubnu se knihovna svými aktivitami zapojila do 8. ročníku Veletrhu
dětské knihy, jehož hlavní téma znělo
„Význam poezie v životě dítěte“. V pro-

4. Kulturní a vzdělávací aktivity
Kulturní a vzdělávací programy patřily i v roce 2010 mezi vyhledávané
a navštěvované akce knihovny. Jejich
skladba a obsah jsou každoročně projednávány a schvalovány tzv. dramaturgickou radou. Programový přehled
nabídl vzdělávací, zábavné, hudební,
cestopisné i dětské pořady zahrnující
i pravidelné přednáškové cykly Literární kavárna a Památky kolem nás.
6
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se zdravotním postižením), Books 21
(výměna zkušeností a metod interkulturního vzdělávání) a celá řada dalších.

storách knihovny proběhla konference
„Současnost literatury pro děti a mládež“
(realizovaná ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci), připravena
byla celá řada dalších akcí.
V rámci vzdělávání v oblasti ICT
se s dlouhodobě neklesajícím zájmem
setkává cyklus „Internet pro seniory“, na
který na podzim navázal projekt „Počítače proti bariérám“ zaměřený na zdravotně postižené.
Samostatnou kapitolu tvoří aktivity Knihovny pro děti a mládež, která
realizovala celkem 325 akcí za účasti
cca 10 400 účastníků. Velká část akcí
byla zaměřena na organizované skupiny (mateřské a základní školy), ale
v nabídce se objevila také celá řada
programů pro jednotlivce nebo rodiny
(výstavy, divadelní představení, Literární klub, Básničková poradna apod.).
V roce 2010 knihovna nabídla celkem 110 kulturních a 588 vzdělávacích
akcí s celkovým počtem návštěvníků
20 823.

Kompletní verze Výroční zprávy
Krajské vědecké knihovny v Liberci za rok
2010 je k dispozici na webu knihovny
www.kvkli.cz.
Dana Petrýdesová
vedoucí odboru služeb

Březnové
desetiletí knihovny
Březen bývával měsícem knihy, později i internetu, čtenářů. Vždy ale měl
tento krásný jarně nadějný měsíc spojitost s knihami, informacemi i knihovnami. Před deseti lety byl jeden, a to
ten osmý březnový den pro knihovnickou a čtenářskou obec nejen v kraji
zvláště významný: v Liberci byl zahájen 8. března provoz vlastní knihovny v nové budově. To byl teprve ten
opravdový start pro čtenářskou veřejnost, která do té doby na výpůjční služby musela čekat. Ráda bych nám všem
připomněla tu zvláštní atmosféru příprav na tu událost i den samotný. To, co
je dnes víc než samozřejmé a co během
té desítky let doznalo dalšího vylepšení,
bylo tehdy nevídané, pro mnohé obdivuhodné novum: dvě stovky tisíc knih
ve volném výběru a v pohodlí připomínající obývák domova.
Po otevření nového objektu 9. listopadu 2000 nastala pro pracovníky teprve mela: stěhování celého milionového
fondu ze všech skladů po městě a širokém okolí. Kdo už stěhoval knížky své

5. Grantová politika
Během roku knihovna realizovala
celou řadu větších či menších projektů
nebo aktivit, které byly částečně ﬁnancovány z grantů, dotací nebo sponzorských příspěvků. Podařilo se získat
celkem 684 680 Kč.
Mezi úspěšně realizované projekty
patří např. Mikroﬁlmování a digitalizace periodika Reichenberger Zeitung,
Děti čtou nevidomým dětem (vydání již devátého CD s názvem Školní
Kulda je jednička), Počítače proti bariérám (realizace kurzu ICT pro osoby
7
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ti nenavštěvují u nás veřejné knihovny
až zas tak často. Vzpomínka na ten den
sem proto patří.
Brzy na to, ještě v listopadu, jsme
jeli s architektem Kousalem prezentovat novostavbu knihovny do Lipska
na mezinárodní sympozium k výstavbě
knihoven (Bausymposium). Měli jsme
velký úspěch a v následujících měsících
nás čekal řetěz nejrůznějších podobně
úspěšných prezentací doma i v zahraničí.
Těsně před Vánoci nás navštívili holandští kolegové a nabídli nám
spolupráci na projektu MISTRALL.
(Šlo o zavedení čipových karet pro
uživatele několika desítek evropských
knihoven, pro nás s bezplatnou účastí
v projektu podaného do EU, ale k naší
smůle neprošel.) To by bývala pro nás
obrovská šance být i v tomto ohledu
špičkovým evropským zařízením veřej-

domácí knihovny, pochopí možná, jak
těžký úkol to byl. Měli jsme ale logistiku promyšlenou a ﬁrmu připravenou.
Přesto prošel milion dvě stě tisící fond
dokumentů i fyzicky rukama skoro
všech pracovníků knihovny.
Jen týden po vzrušující slavnosti otevření nového objektu knihovny
pro veřejnost přijel na návštěvu pan
prezident Havel. Ten, který „stavbu
smíření“ spolu německým prezidentem Herzogem zaštítil. Vítali jsme
jej s primátorem Kittnerem, předsedou Židovské obce v Liberci Pavlem Jelínkem a architektem Radimem
Kousalem. Prezident se nejen zapsal
do naší pamětní knihy a do souboru
svých projevů, které knihovně daroval,
ale knihovnu prošel a s námi i novináři podiskutoval. I počasí se ten den
chovalo slušně a pan prezident nemusel mít obavy z nachlazení. Preziden8
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Během února se ﬁnišuje a stěhování
je ukončeno.
Budovu knihovny využívali už od
listopadu 2000 různí umělci, zařízení, neziskové organizace i soubory pro
výstavy, představení, besedy, prezentace, reklamy… Potvrdil se tak náš předpoklad, že prostor knihovny je opravdu
mnohostranně využitelný. Přijímali
jsme návštěvy ministrů, zástupců velvyslanectví, obcí, podnikatelů, architektů, studentů, pedagogů a médií. Média
sem doslova proudila ze všech koutů. I o sály byl nebývalý zájem. Strach
některých místních politiků, že jsme
zasáhli do stávající sítě sálů pro kulturní představení a přednáškovou a vzdělávací činnost, se ukázal jako scestný.
Dodnes je v knihovně někdy umění
najít volný termín pro akci (výstavu,
seminář, konferenci) i na rok dopředu.
Zvěsti o nové knihovně přivádějí
i spoustu dárců knih. Tehdy to knihovně hodně pomohlo k doplnění hlavně cizojazyčných fondů (Rakouská
knihovna, německá a anglická literatura od British Council, Goethe institutu, rakouského velvyslanectví nebo
MZV a dalších dárců).
A pak přišel den D. Zahájení provozu vlastní knihovny. Ten den si bohužel
pro desítky jiných událostí úplně přesně nevybavuji. Dotáčelo se totiž i video
o knihově, včetně všeho toho mumraje a ruchu při otevření. Pospíchalo se,
aby byl dokument hotov. Vzpomínám
si ale, že ti první návštěvníci si více všímali interiérů než nabídky. Někteří,
ti, co jsem je znala, plakali, když mne
potkali. Ani já k tomu neměla daleko.
I několik kverulantů, brojících proti
změnám, které moderní budova i for-

ných služeb. Dnes jsou čipové karty
součástí běžného života. Tehdy to však
mohl být nejen v knihovnickém světě
u nás významný průlom a další hvězdička na našem úspěchu. Jak ten čas
letí!
Další dva měsíce po Novém roce
2001 byly stále ve znamení stěhování
dokumentů a příprav volného výběru literatury a různých médií na čtyřech úrovních nabídky (říkali jsme jim
paluby). Čekalo nás vyřizování reklamací různých závad od dodavatelů,
formulace konečného znění smlouvy s generálním dodavatelem, exkurze
zájemců z řad podnikatelských od nás
i ze zahraničí. Bylo práce prostě „jak na
kostele“. Únava provázela snad každého z nás.
Také další knihovnická událost má
letos jakési malé výročí: od ledna 2001
probíhala architektonická soutěž na
„Národní technickou knihovnu“, tehdejší Státní technickou knihovnu v Praze. Stala jsem se členkou poroty. A tato
knihovna byla pro veřejnost otevřena
sice až v září 2009, ale je vlastně nejnovější, nejmodernější a velmi významnou
součástí národní sítě knihoven současnosti. Soutěž byla mezinárodní a první
tohoto druhu u nás! Pocítila jsem tehdy znovu to úžasné chvění z blízkosti
tvorby. Takovou, která mě provázela
během příprav koncepce, projektování
i stavby liberecké knihovny.
V lednu byla na mne zahájena série
různých trestních oznámení doprovázených hrozbami stíhání. Tyto nepříjemné peripetie v detailech pominu.
Jsou nepatřičné do toho hezkého vzpomínání. Ale do toho desetiletí prostě
smutně patří.
9
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tekt Radim Kousal i já o knihovně,
její koncepci a symbolice povídáme, je
v knihovně uložena.
Tehdejší průlomový počin v historii
českého knihovnictví i v životě našeho regionu je po letech vlastně už jen
vzpomínkou, ale důležitou, krásnou,
neopominutelnou a hlavně samozřejmou službou dnešních dnů, a to je dobře. Tak gratuluji!

ma služeb a jejich nabídky přinesla,
utichlo, a tak jako až do těchto dnů,
začala knihovna dýchat životem, který
jí desítky nadšenců vdechlo. Těm patří
neutuchající dík.
V dubnu probíhala až do listopadu
výstava o vývoji a myšlenkách stavby
v rámci projektu „10 století architektury“. Výstava byla vlastně potvrzením,
jaký průlom, i do architektury, naše
„dílo“ udělalo. Videokazeta s natočeným dokumentem, kde historik
architektury Zdeněk Lukeš a archi-

Věra Vohlídalová
účastnice tohoto nádherného dobrodružství

Akce v knihovně
Strossova vila v Liberci
Město Liberec svůj architektonický charakter čerpá zejména ze svých
vilových čtvrtí, z oblasti kolem Masarykovy třídy a oblasti tzv. Zahradního
města, jehož významná část leží na svazích liberecké přehrady.
A právě zde si ze strany dnešní
Husovy ulice nechal postavit mezi lety
1923–1925 obchodník s textilem a textilními barvami Franz Stross honosnou reprezentativní vilu od německého
architekta Thilo Schodera, která patří
v Liberci asi k nejvýraznějším privátním architekturám, jaké byly realizovány v převážně historizující zástavbě
Liberce. Projekt této vily je v českém
prostředí natolik výjimečný, že se může
směle měřit i s ikonickými vilami
moderní architektury, jako je Müllerova vila v Praze od Adolfa Loose nebo

vila Tugendhat v Brně od Miese van
der Rohe. Nicméně Strossova vila není
brána natolik vážně, jako modernistic10
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rým sdílel Stross stejný zájem pěstování
orchidejí. Pravděpodobně Schulenburgův dům, významná stavba belgického
architekta Henry van de Veldeho, učitele Thilo Schodera, přesvědčila Strosse o velkoryse pojaté vizi domu jako
kompletního uměleckého díla navrženého do „poslední vidličky“. V Geře
se scházeli nejen průmyslníci, ale také
umělci, z nichž někteří zanechali svou
stopu i ve Strossově vile (nástěnné malby z okruhu Bauhausu, obraz Edvarda
Muncha).

ké vily věrozvěstů moderní architektury
Loose a Miese van der Rohe. Je to dáno
architektonickými východisky, která
byla navázána na tradičnější pojetí prostoru a byla vzdálená progresivní revolučně-utopické snaze těch architektů,
kteří byli zastánci purističtějšího, racionalistického přístupu, který se posléze
označoval jako funkcionalismus.
Franz Stross a historie projektu
Hřeben přehrady při Husově ulici,
tehdejší Heinrich Liebig Strasse, měl
ještě ve dvacátých letech pár volných
pozemků. Už tehdy to byla lokalita,
kde se usazovala bohatá vrstva průmyslníků a obchodníků. Franz Stross
pocházel z pražské židovské rodiny,
ale jeho obchody ho zavedly do egyptské Alexandrie, kde žil s rodinou velmi
šťastným životem. Ovšem v roce 1919
začalo v Egyptě revoluční pozdvižení
a mnozí cizinci byli vyháněni. Tohoto
roku také přišla celá rodina do Liberce,
kde měl tchán Franze Strosse továrnu
na barviva Wollwarenfabrik. Zde se stal
Franz Stross brzy majitelem a zároveň komisionářem dalších ﬁrem, např.
Johann Liebig a Franz Liebig AG. Už
první rok v Liberci pojal plán postavit
sídlo, původně spíše venkovský dům,
tzv. „Landhaus“. Po zakoupení velkého
pozemku (40 000 m2) oslovil nejdříve
známého libereckého architekta Maxe
Kühna. Ten vyprojektoval stavbu na
půdorysu zalomeného obdélníku. Této
dispozice se držel i pozdější realizační
projekt. Zásadním se ukázaly být kontakty v německé Geře, kde se Stross
setkal s architektem Thilo Schoderem
a továrníkem Schulenburgem, se kte-

Ideová koncepce Strossovy vily
Nejběžněji tradovaná domněnka o Strossově vile je ta, že její jednoznačně „lodní“, nautický charakter
je dán tím, že si žena Franze Strosse
Hilda přála žít ve vile, která by jí připomínala její milované výletní plavby po Nilu. Potomci rodiny, kteří zde
byli v 90. letech, to v podstatě potvrdili. Hovoří pro to i přídomek „Nildampfer“, kterým byl nazván sádrový
model vily na výstavě Schoderova ateliéru ve Výmaru v roce 1924 – rok před
dokončením stavby. Zároveň je pravda,
že Thilo Schoder byl v té době natolik osloven expresionistickým hnutím
(znal se osobně s většinou německých
malířů i architektů, stoupenců tohoto
směru, byl členem sdružení německých
expresionistů), že nautické prvky, které
v té době byly do jisté míry populární,
využil se vší invencí.
Syntéza dobových tendencí
Ojedinělý projekt, který vyrostl za
pouhé dva roky v Liberci, je neobvyk11
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lou a na české poměry vlastně zcela
výjimečnou syntézou mnoha dobových
architektonických proudů. Je nutné
dodat, že vlastně s českými poměry
v architektuře své doby nemá společného vůbec nic. Expresivní vyznění je velmi vzdálené utilitárně se tvářící tvorbě
českých
pokrokových
architektů.
Ovšem i v rámci německého Reichenbergu se jednalo o výstřelek, který
neměl obdoby a působil tehdy velmi
cizorodě.
Zásadním inspiračním zdrojem Thilo
Schodera byl jeho učitel Henry van de
Velde a jeho tvorba. Světově uznávaný
návrhář, malíř a architekt je znám hlavně jako progresivní tvůrce secese, který
dokázal ze secesních ornamentů abstrahovat abstraktně vedené silové linie,
které využíval ve všech svých návrzích.
Na předmětech zdůrazňoval konstruktivní logiku a organické cítění v architektuře. „Linie je síla, která působí jako
všechny elementární síly; několik proti své vůli spojených linií způsobí totéž
jako několik protichůdných sil.
Tento citát částečně vyjadřuje napětí
linií Strossovy vily v interiéru i exteriéru, kde zejména v pohledu od přehrady dochází k prolínání oblých hmot
v krásné, vzájemně prostoupené segmenty. Vinuté zastřešení stavby je

jeden z mnoha typických prvků Veldeho architektury, které Schoder použil u Strossovy vily. V interiéru rozvinul
Schoder program místností v rámci Veldeho tzv. reformní architektury
centrální vícepatrové haly, která spojuje ze všech stran místnosti a je srdcem
domu rozvinutého v tzv. „buněčnou
strukturu“, kde jsou místnosti propojené několika dveřmi s okolními místnostmi. Stavba jako dýchající
živý organismus. Takto do důsledku to
bylo původně řešeno do doby, než byla
v 50. letech Strossova vila upravována novými příčkami. Schoder do opulentní stavby zanesl i tvarosloví a ideje
dalšího velikána světové architektury,
F. L. Wrighta. To se projevilo v táhlé horizontalitě stavby, v určitém terasovitém uspořádání stlačených pater,
výraznými římsami, souvislými pásy
12
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a pro svůj židovský původ v roce 1938
i opustit zemi.
V roce 2000 byla Strossova vila, kde
dnes sídlí hygienická stanice, nákladně
restaurována a poměrně citlivě upravena k stávajícímu administrativnímu
využití.

oken a nízkou střechou a také dnes
nedochovaným krbem v centrální hale.
Nejvíce dobových trendů bychom našli
v interiéru, kde dodnes můžeme vidět
fantastická madla zasouvacích dveří
ve stylu art déco, přímé citace Veldeho
staveb ve Výmaru, dnes již neexistující
výmalbu německého malíře z Bauhausu, celý pokoj pojatý v duchu holandského neoplasticismu, z něhož známe
jen fotograﬁe.
Schoder byl vyučený návrhář, výborný kreslič, knihvazač, navrhoval šaty,
karoserie… Jeho renesanční osobnost
byla podmíněna školením na výmarské škole uměleckých řemesel, ze které
vznikl Bauhaus, rok pracoval ve Wiener
Werkstätte u Josefa Hoﬀmanna a navrhoval také pro automobilku v Geře. Ve
vile byly použité luxusní materiály, které dodal obchodník Stross – exotická
dřeva, mramory, opálová skla, apod. To
vše v elegantním, nesmírně precizním
zpracování Schoderově, kde prim hrály nautické prvky a kajutový charakter
menších místností. Technické řešení
bylo velmi progresivní, od zavěšených
monolitických stropů na ocelových
táhlech po odvětrávání dveřmi, centrálně vytápěný skleník, který byl jedním
z nejvýraznějších prvků vily v pohledu od zahrady. Celá stavba je nakonec
poctou Henry van de Veldemu a také
exteriérem zobrazeným v interiéru mobilním i zabudovaném nábytku,
který ve své proﬁlaci odrážel hmotu
stavby. Dnes o tom vypovídají bohužel
jen zabudované fragmenty nábytku.
Celá stavba stála Strosse 6 500 000 Kč.
Vilu užívala čtyřčlenná rodina pouhých osm let, kdy byla údajně z ﬁnančních důvodů nucena stavbu opustit

Luděk Lukuvka

Jaromír Typlt a Michal
Rataj poškrábali zvukem
libereckou knihovnu

Spojení hudby a slova zní dnes jako
slogan zapadající do dnešního propojování žánrů a různých druhů umění.
V případě spojení spisovatele Jaromíra
Typlta a hudebníka, věnujícího se u nás
stále okrajovým žánrům jako je elektroakustika a radioart, Michala Rataje,
13
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bodu, který uniká jako had v trávě.
Samonosná konstrukce vytvořila pro
Typlta typický vyšinutý prostor, pohlcující vše kolem. Textem uvedl Michala
Rataje, který začal hrát přes notebook
skladbu I nad vítr jsem marnější. Zvuk
se přeléval tříštivými skleněnými zvuky přes čtyři reproduktory a plastický
prostorový efekt způsoboval, že vnímání zvuku bylo velmi ostré a zaplavující podle toho, jak pohyb zvuku Rataj
usměrňoval speciálním bezdrátovým
„kniplem“ přes software v notebooku.
Zajímavé u elektroakustických kompozic je to, že zvuky, ač generované
přes počítač, mají reálný samplovaný základ, ale ve zvukové manipulaci
a vlastně „nepřirozené“ reprodukované ostrosti jsou speciﬁckým soundartem, tak jak ho můžeme znát u mnoha
dnešních hudebníků. Nicméně cirkulace této „skleněné“ skladby nesla

bylo pro Liberec 30. 11. 2010 v liberecké knihovně rozhodně zaznamenáníhodnou událostí. Oba aktéři mají
společný komponovaný pořad nazvaný
Škrábanice, se kterým vystupují nejen
v Čechách, ale např. i v polském Krakově.
Že se nejedná až tak o úzký okraj
širého kulturního pole, ukázala i velmi
slušná návštěvnost obou performerů.
Jaromír Typlt byl jistě lákadlem i proto, že v Liberci dlouhá léta působil, a
o Michalu Ratajovi se dnes už hodně
ví, znají ho hlavně ti, kdo poslouchají
rádio, např. stanici Vltava, kde je producentem pořadů Radioateliér a portálu rAdioCUSTICA.
Jako první vystoupil Jaromír Typlt
s přednesem textu Zmije. Tímto nás
Jaromír briskně zatáhl do svého pověstného světa různě zatočených řečových
spádů, stáčejících se vždy k nějakému
14
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hrály podstatnou roli důrazy na ticho,
slovo a zvuky, prolínající se do (ideálně)
propojené formy… Jaké texty ale zvolit? Nebyl by nakonec nucen improvizovat i básník? Možná utopie, protože
by pravděpodobně muselo vzniknout
cosi úplně jiného…
Tak tedy zase jedna nenápadná premiéra v Liberci, která na chvíli rozsvítila zdejší kulturní šediny…

s sebou koncentraci na vybrané zvuky natolik silnou, že výsledný vjem
byl velmi intenzivní. Povedený úvod.
Následující schéma se opakovalo, text
Jaromíra Typlta následovala Ratajova
skladba. Jaromír Typlt velmi překvapil výběrem textů. Asi nikdo nečekal, že ustoupí ze svého expresivního
přednesu a vybere ke čtení krátké texty napsané v Německu při příležitosti
stipendijního pobytu pro spisovatele. Civilní přednes, texty zaobírající se
jedním tématem zlehka ho prozkoumávající z různých stran. To byl např.
text Uslyšet šipku, který byl ovšem
svým ohledáváním zvučnosti, směřování zvuku, ale taky znaku versus zvuku,
vhodným textem v dialogu se skladbami Michala Rataje. Čtení uzavřel silný
text František, staršího vročení, nicméně evokací obrazů zážitku jednoho
setkání s klientem Fokusu, opět dobře
zvolený v tomto večeru, kdy vyprávění
střídala invaze zvuků.
Pro někoho možná mohlo střídání
hudby a slova vyznít trochu disparátně,
ale Škrábanice se ukázala dostát svému názvu zejména závěrečnou společnou improvizací, která se myslím velmi
povedla, a oběma performerům zvuky zaklaply do skutečně spojité nádoby. Subtilní Typltovo pobrnkávání na
basu s různě rozškrabávanými zvuky se
opravdu citlivě propojovalo s Ratajovými zvukovými manipulacemi a skoro
jsem i zalitoval, že improvizace nebyla
delší. Přínosné je takovéto propojování
i v tom, jaké možnosti otevírá. Neustále
se vkrádá představa, jak by dopadlo ještě užší hudebně-básnické sepětí, kdyby
byl autor textů konfrontován improvizací v reálném čase, kde by samozřejmě

Luděk Lukuvka

Kolokvium o dějinách Sialu
„Sial spojuje…“ zaznělo na kolokviu
o dějinách Sialu, které pořádal Národní památkový ústav, Oblastní galerie
a Krajská vědecká knihovna v Liberci ve dnech 24. a 25. února 2011. Sial
skutečně v těchto dvou dnech spojil
historiky umění, architekty, památkáře, studenty a další účastníky. Kolokvium se konalo u příležitosti výstavy Sial,
probíhající od 20. ledna do 27. března 2011 v Oblastní galerii v Liberci.
Ta je rozšířenou reprízou výstavy, kterou uspořádalo loni v létě Muzeum
umění v Olomouci. K výstavě vznikla výpravná publikace, za niž získal
autor graﬁcké úpravy Robert V. Novák
cenu v soutěži Czech Grand Design.
Duchovním otcem a garantem projektu se stal historik architektury profesor
Rostislav Švácha.
Výstava, kniha i kolokvium mapují
práci skupiny architektonického ateliéru Sial (Sdružení inženýrů a architektů Liberec), který založil v roce 1968
architekt Karel Hubáček. Ateliér nejprve existoval v rámci libereckého Sta15
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shodu v tom, že stavby Sialu je třeba
chránit – jako příklady toho nejlepšího, co v české architektuře 2. poloviny
20. století vzniklo.

voprojektu, dokonce se mu na tři roky
podařilo se osamostatnit, což bylo ve
své době výjimečné. Významnou roli
v tom hrálo tehdejší vedení města.
Dalším významným mezníkem byl
vznik tzv. Školky Sial v hostinci Na
Jedlové, jakéhosi postgraduálního studia, kde mladí architekti společně řešili architektonické úkoly. Důležitým
rysem Sialu i Školky byla týmová práce architektů, inženýrů, sociologů, psychologů a odborníků na různé obory
lidské činnosti.
Tvorba Sialu tvoří jednu z nejvýznamnějších kapitol české architektury
20. století a svým významem daleko přesahuje hranice republiky. Díky
osvícené podpoře architektů Sialu ze
strany vedení města se Liberec nakrátko octl mezi místy, kde se psaly dějiny architektury 20. století. Architekti,
kteří Sialem a Školkou prošli, ovlivňují architekturu stále, ať jako výkonní
architekti, nebo jako profesoři na univerzitách v Čechách i ve světě.
Na kolokviu vystoupili jak již uznávání odborníci – např. Benjamin
Fragner, Oldřich Ševčík nebo slovenská historička architektury Henrieta Moravčíková – tak mladí historici
umění, většinou bývalí studenti profesora Šváchy na Univerzitě Palackého. Celou akci moderoval spoluautor
olomoucké výstavy Jakub Potůček se
vstupy Rostislava Šváchy. Součástí programu kolokvia byla výprava lanovkou
k nejvýznamnější stavbě spjaté se Sialem, hotelu a vysílači na Ještědu, kde si
účastníci mohli prohlédnout interiéry
a zázemí hotelu a restaurace.
Kolokvium přineslo nejen nové
poznatky k dějinám Sialu, ale také

Iva Karásková

Riga a její secesní
architektura

Výstava byla ke zhlédnutí celý březen a mohla vzniknout díky kontaktům
liberecké knihovny s velvyslanectvím
Lotyšské republiky v Praze. Při vernisáži výstavy, která proběhla ve čtvrtek 3. března, jsme uvítali velvyslance
Lotyšska pana Kasparse Ozolinše
s chotí. Ve svém úvodním slově pan
velvyslanec vyjádřil názor: „Knihovna
je místem, kde se člověk má seznamovat se světovou kulturou. O tom, jak se
kultury prolínají, svědčí fakt, že secese
v Rize byla do značné míry inspirována
českým malířem Alfonsem Muchou,
takže se i v Rize mluvilo o tzv. muchov16
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Součástí vernisáže byla ochutnávka
rižského černého balzámu a lotyšských
bonbónů s vaječným likérem, české
dobroty reprezentovaly báječné koláčky z pekárny paní Jahodové.
Knihovna se snaží otvírat okna
a dveře do světa – díky mezinárodní
spolupráci napomáhá poznání jiných
krajů a etnik, navázání vztahů. Těšíme
se na další zahraniční kontakty.

ském stylu.“ K tomu dále podotkl, že
Riga má skutečně co nabídnout. Jako
celek byla především díky své unikátní
architektuře zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.
Riga byla založena už v roce
1201 a patří k nejstarším středověkým městům v Evropě. Vyrostla jako
významné hanzovní středisko. Staré
město a také secesní památky z přelomu 19. a 20. století patří k nejvýznačnějším rysům tohoto centra. Secesním
budovám města Rigy byl také věnován krátký dokumentární ﬁlm lotyšské
produkce, který návštěvníci vernisáže sledovali ve velkém sále. Inspiroval snad všechny přítomné k názoru,
že by se mohl stát inspirací i pro české ﬁlmaře či fotografy. Vždyť v Liberci a Jablonci nad Nisou se také najde
nespočet secesních památek, některé z nich se v mnohém podobají rižským.

Blanka Konvalinková
17
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biskupa knížete Karla LichtensteinCastelcorna. Tento vynikající kariérní post však ctižádostivému mladému
umělci nestačil, a když jej biskup jako
svého důvěrníka vyslal na obchodní
cestu do Rakous, Biber zde zasekl drápek v „německém Římě“ – arcibiskupském Salzburgu.
Město na řece Salzach právě prožívalo léta svého obrovského vzmachu.
Od roku 1628 mu dominoval arcibiskupský dóm se čtyřmi hudebními kůry,
uzpůsobenými k efektní hudební polychoralitě, kde Biber nalezl pravé uplatnění pro svůj mimořádný talent, který
byl navíc umocněn nesporným sebevědomím, ale též pílí a pracovitostí, hraničící až s kariérismem. Skladatel zde
v roli nejprve místokapelníka a později kapelníka dovedl mistrně naplnit barokní touhu po monumentálním
prožitku a festivitě, jak dokládají jeho
rozsáhlé chrámové kompozice. Zvláště
rozměrná Missa Salisburgensis, komponovaná k tisíciletému výročí založení salzburgského arciopatství svatým
Rupertem, představuje jeden z vrcholů naplnění těchto barokních tužeb.
Je komponována pro několik hudebních souborů – smyčce, trubače, sbory,
sóla a varhany, které svým rozmístěním
v prostorách chrámu vytvářejí překrásné akustické a zvukomalebné efekty.
Biberovo mistrovství však nalezlo své
nejosobitější uplatnění na poli komorní instrumentální hudby, což dokládá
zvláště cyklus patnácti růžencových
sonát – mystérií ze života Panny Marie.
Autor v nich zvláště v dominujícím
virtuózním houslovém partu prezentuje skutečné zvukomalebné mistrovství s množstvím působivých nápadů.

Heinrich Ignaz Franz Biber

Svým významem a rozsahem díla
je barokní skladatel Heinrich Ignaz
Franz Biber (česky „Bobr“ :-) patrně
nejvýznamnější hudebnickou osobností, pocházející z našeho regionu. Narodil se roku 1644 (pokřtěn 12. srpna)
v městečku Vartenberg, dnešní Stráži pod Ralskem, na panství hraběte
Maxmiliána Lichtenstein-Castelcorna. O jeho dětství toho mnoho nevíme.
Jeho otec byl snad ve vojenské službě jako střelec. Jisté však je, že mladík
projevoval od dětství hudební nadání
a že později hudbu studoval na některé
z jezuitských škol, možná až ve slezské
Opavě, kam zasahoval vliv zmíněného
hraběcího rodu.
Souvislé zprávy o Biberovi máme
až od 60. let, kdy se již jako skladatel a houslový virtuos objevuje mezi
oblíbenými služebníky olomouckého
18
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Salzburg
ukázkový. V průběhu let svou pozici komorníka a dvorního hudebníka
ověnčil řadou dalších funkcí a prebend,
které vyvrcholily povýšením do rytířského stavu z rukou císaře Leopolda I.
s predikátem „von Bibern“.
Svou životní pouť tento hudebník ze
Stráže pod Ralskem zakončil 3. května 1704, kdy ctěn a vážen v Salzburgu umírá. Kromě vdovy a jedenácti dětí
(z nichž se rovněž někteří stali vynikajícími hudebníky) nám Biber zanechal rozsáhlé dílo, které kromě svých
hudebních kvalit reprezentuje také kulturu vycházející z českých zemí, které
se v této době stávají jakousi „hudební genovou databankou“, chrlící skvělé
hudebníky do téměř všech významných dobových hudebních center. Ti
dnes reprezentují její kulturu, která
svou krásou a významem překračuje
hranice zemské i jazykové.

Jelikož je nepochybně i sám interpretoval, zanechal nám tím doklad o svém
mimořádném hráčském mistrovství,
které však nestálo jen na pouhém efektu přesto, že se v nich Biber dokázal
přizpůsobovat dobovému vkusu. Řada
skladeb dokládá nesporný smysl pro
humornou zvukomalbu jako sonáta
Pauern Kirchfahrt (Selská jízda do kostela) či La battalia, kde Biber ztvárňuje
kakofonicky zvuky vojenského ležení,
či lamento raněných mušketýrů. Psal
rovněž dobově oblíbené didaktické
školské hry a opery v neapolském stylu.
Z nich se nám dochovala pouze jediná
Chi la dura la vince (Kdo vytrvá, vítězí).
Hudební nápaditostí se dovedl dobře trefovat do potřeb dvora a vkusu
svých zaměstnavatelů. Arcibiskupové
Maximilian Gandolph von Kuenburg
a po něm Johann Ernst von Thun si
dovedli svého služebníka vážit. Biberův
kariérní postup byl skutečně dobově

Jiří Bartoš Sturc
19
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Tvoří knihovníci
Nerealizovaná přestavba
Naivního divadla v Liberci

Doubravou, ukázal nám dva modely
nerealizované dostavby divadla z přelomu 60. a 70 let. Ačkoli je v poslední
době ateliéru Sial věnována pozornost,
tyto dva modely jí unikly: v knize o Sialu z loňského roku jsou pouze jejich
dobové fotograﬁe a stručná zmínka,
že projekty přestavby existovaly. Začali jsme se historií neuskutečněné stavby
zabývat a představili ji odborné veřejnosti na kolokviu a širšímu publiku na
přednášce v galerii, kde jsou oba modely vystaveny.
Naivní divadlo se do Moskevské ulice č. 18 přestěhovalo v roce 1968. Nový
název pro dosavadní Severočeské loutkové divadlo vymyslel výtvarník a režisér Jan Schmidt, jehož Studio Ypsilon
se ve stejném roce stalo druhým souborem divadla a který měl na charakteristický styl Naivního divadla velký podíl.
Právě spolupráce dvou souborů a vzrůstající obliba jejich představení vedla
k myšlence dostavby existující budovy.
Už před stěhováním upravili sál
divadla a divácké prostory (foyer, bufet)
liberečtí architekti Karel Hubáček
a Otakar Binar, v té době spolupracující např. na stavbě hotelu a vysílače na
Ještědu. V Naivním divadle se proto
objevilo mnoho podobných prvků, jaké
znají právě návštěvníci Ještědu.
V dalších letech pracoval Hubáček i na projektu velkorysé dostavby
dosavadní budovy Naivního divadla,
kterému tehdy chybělo téměř jakékoli zázemí pro potřeby dvou souborů.
Využil proluky v Pražské ulici, navazující na divadlo, a navrhl tu netradiční

K tématu mého příspěvku na kolokviu o dějinách Sialu jsem se dostala
vlastně náhodou. Když jsme se s kolegou Jiřím Bláhou při zpracovávání hesla Naivní divadlo do databáze
středoevropské divadelní architektury setkali s jeho ředitelem Stanislavem
20
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Naivní
divadlo
spolupracovalo
s architekty Sialu i jinak: první výstava
prací Sialu se na podzim 1968 uskutečnila právě ve foyeru divadla a výtvarníci
divadla se podíleli např. na expozicích
Libereckých výstavních trhů, které na
začátku 70. let připravoval právě Sial.
Z Hubáčkova projektu se v 70. letech
uskutečnila pouze první část – stavba
nového jeviště a provizorních skladů
a dílen v proluce v Pražské ulici. Pokračování znemožnil nedostatek ﬁnancí a především to, že Ypsilonka v roce
1978 opustila Liberec a loutkový soubor Naivního divadla nový sál vlastně
nepotřeboval.
Později si Naivní divadlo upravilo
potřebné provozy ve vedlejším domě
č. 18a. Dosavadní proluku v Pražské
ulici zaplnil v roce 2008 nový multifunkční dům (mBank) a nový dům
má vyrůst i na dlouho prázdné parcele na rohu Moskevské a Jezdecké ulice.
Pozoruhodná přestavba Naivního divadla, možná jeden z nejzajímavějších
divadelních projektů Karla Hubáčka,
zůstane deﬁnitivně jen na papíře.

dispozici se dvěma hledišti proti sobě,
navazujícími ze dvou stran na společné jeviště.
Hlavní vstup do divadla měl být
z Pražské ulice. Z vestibulu by se po
schodišti vcházelo do foyeru umístěného ve dvoře – vnitrobloku mezi
Pražskou a Moskevskou ulicí. Nad vestibulem bylo v plánu hlediště nového
sálu pro Ypsilonku s balkónem a v dalším patře malá výstavní síň s horním
osvětlením. Na přilehlé parcele směrem
do Jezdecké ulice měla vyrůst architektonicky výrazná provozní část divadla,
skrývající sklady, dílny a veškeré další
potřebné zázemí.
Druhou variantu projektu vypracoval
jako svou diplomovou práci na ČVUT
architekt Mirko Baum. Podobu budovy s mašinistickými rysy, typickými pro
rané projekty Školky Sial, inspirovala stejně jako další stavby té doby vlivná univerzita v Leicesteru od Jamese
Stirlinga. Stavba měla mít stejně jako
Hubáčkova varianta jedno jeviště a dva
protilehlé sály; lišilo se řešení provozního zázemí. Sám Baum, dnes profesor
na univerzitě v Cáchách, je k této i dalším svým raným pracím spíše kritický.

Iva Karásková

Z regionu
rekonstrukci stávající městské knihovny
na náměstí či jiného vhodného objektu.
Tento záměr se zatím stále nedaří zrealizovat, přestože plánů a projektů je
k dispozici již několik. O to více nás
těší, že v některých obcích se knihov-

Rekonstrukce malých
knihoven na Českolipsku
Již mnoho let toužíme v České Lípě
po nové knihovně nebo po rozsáhlé
21
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knihovny své opodstatnění, protože se
jedná o tradiční službu s dlouholetou
historií a stabilitou.
Městská knihovna v Žandově je
také knihovna neprofesionální. Dlouhou dobu fungovala v areálu mateřské
školy, v montovaném objektu určeném
původně pro jesle. Soužití se školkou

ny rekonstruují nebo přímo budují nové. Vedení obcí se většinou snaží
zachovat službu, která má dlouhodobou tradici, a někdy do svých neprofesionálních knihoven neváhá investovat
nemalé prostředky. V mnoha případech
je postoj zastupitelů malé obce daleko
vstřícnější než u větších měst.
Na Českolipsku se v posledních pěti
letech nově zrekonstruovalo několik
menších knihoven. Místní knihovna
v Zahrádkách získala prostory v nově
opravené budově obecního úřadu, kde
navíc sídlí ještě několik dalších služeb pro veřejnost. Protože knihovnice zároveň pracuje na místním úřadu,
je provozní doba knihovny více než
vstřícná. Obdobná rekonstrukce objektu knihovny proběhla také v Novém
Oldřichově, kde knihovna sídlí rovněž v budově obecního úřadu a v patře vedle knihovny využívají sportovci
dokonce i malou tělocvičnu. Za nemalé prostředky byly v roce 2009 opraveny pro potřeby knihovny dvě místnosti
v Základní a mateřské škole v Prysku.
V Kravařích pojali modernizaci své
knihovny ještě velkoryseji. Upravili pro
ni prostory na centrální návsi a vybavili
ji nábytkem na míru. Hned vedle místní knihovny dostala do pronájmu malý
byt knihovnice, takže čtenáři si mohou
knihovnu užít 3x týdně. Otevřeno je
i v sobotu. Veřejnost má k dispozici moderní techniku i malou čítárnu, knihovna je plně automatizovaná.
Náklady přesáhly částku 700 000 Kč.
Vliv na zlepšující se umístění a vybavení malých knihoven na Českolipsku
má možnost čerpání dotací z operačních programů Evropské unie. Vznikají
tak multifunkční zařízení, v nichž mají

bylo již několik let problémové. Městský úřad v Žandově připravil projekt
na opravu historického domu Koruna
(zastavila se v něm kdysi Marie Terezie) na ústředním náměstí pro potřeby multifunkčního kulturního zařízení
a kanceláří MěÚ. Z regionálního operačního programu město obdrželo
dotaci ve výši 31 milionů korun, z nichž
část byla využita i pro potřeby knihovny. Prostředky se našly i na zcela nové
vybavení, a to nábytkem dělaným na
22
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ně okopírované z MěK Česká Lípa)
i nový koberec. Pracovnice MěK Česká
Lípa zde provedly rozsáhlou aktualizaci fondu, knihovna je zásobována knihami z výměnných souborů. Dá se zde
příjemně posedět nad knihou.
Přestože se bohužel v některých
obcích knihovny ruší, naopak v obci
Tuhaň knihovnu obnovili, i když zatím
v provizorních prostorách. Nadšení
a elán knihovnice vyvažuje nedostatek
prostoru a ﬁnancí. Knihovna je bohatě
zásobena knihami z výměnného fondu
MěK Česká Lípa. Knihovnice organizuje různé kulturní akce pro čtenáře
i „nečtenáře“, ráda přizpůsobí otevírací
dobu požadavkům obyvatel. Knihovna
má slíbeny do budoucna nové prostory.
Město Dubá opravilo pro své obyvatele v Deštně také víceúčelový objekt.
Jsou zde nová okna, střecha i omítka a knihovna se dočkala moderního,
plně funkčního osvětlení, což bohužel nebývá v knihovnách této velikosti samozřejmostí. I Místní knihovna
v Chlumu byla vloni přestěhována
z nevyhovujících prostor v místním
hostinci do zrekonstruovaných v prvním patře obecního úřadu. Nová knihovnice je velmi aktivní, angažuje se
nejen v knihovně, ale i v kulturních
aktivitách obce, čím získává nové čtenáře. V současné době se ještě upravují prostory knihovny v Novinách pod
Ralskem a díky evropským fondům
získá nové umístění Místní knihovna
ve Sloupu v Čechách, výhledově možná také knihovna v Břevništi.
Co dodat? Jsou to samé dobré zprávy!

míru. Zajímavým prvkem interiéru
jsou výjevy z historie města na žaluziích. Knihovna se stěhovala na podzim
2010. Před stěhováním proběhla značná aktualizace fondu a jeho přebalení
do nové fólie. Je také třeba vyzvednout, že do knihovny se nyní lehce
dostanou starší a imobilní lidé, protože
k dispozici je dokonce i výtah. Co by
za něj dala Městská knihovna v České
Lípě! Všechny tyto skutečnosti přispěly k zvyšujícímu se využití žandovské
knihovny.
Podobné štěstí jako knihovna v Žandově má také knihovna v Okrouhlé, která získala vynikající umístění

díky rekonstrukci místního kulturního
domu z prostředků operačního programu EU. Je zde moderní nábytek, regály
vyrobené na míru (mimochodem přes-

Oddělení regionálních služeb MK
Česká Lípa
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Křižanská
knihovna v novém

pozici tři místnosti: v první jsou dětské
knihy, ve druhé je literatura pro dospělé
a v poslední naučná literatura, výměnný fond a veřejný internet.
Pro předškolní děti z místní mateřské školky pořádáme v knihovně pravidelné čtení spojené s výtvarnou činností
a grafomotorickými cviky. Další pravidelné předčítání s výtvarnou činností
je pro všechny, co přijdou do knihovny.
Bývají zde malé děti kolem 3 let a také
děti z I. stupně ZŠ. Od září bylo uspořádáno 19 akcí, které navštívilo skoro
100 malých čtenářů.
Ve večerních hodinách 1–2krát
měsíčně jsou na hlavním sále pořádány
oblíbené cestopisné přednášky, namátkou z posledních akcí: Pozvánka do
Japonska či cestování po Jižní Indii.
Vzhledem k velikosti naší obce je pro
nás průměrná účast 27 návštěvníků na
4 podzimních akcích potěšující.
Barbora Kotková

Loňský rok byl pro knihovnu v Křižanech zlomový. Celá knihovna se
přestěhovala do nových prostor v Multifunkčním centru, které bylo vybudováno nad hasičskou zbrojnicí vedle
amﬁteátru, kde se koná známý Křižanský mejdan a Dixieland.
Knihovní fond, který má 2 767 svazků, využívá 25 registrovaných čtenářů,
z toho 15 dětí. I přes omezení provozu z důvodu stěhování knihovny bylo
v roce 2010 uskutečněno 863 výpůjček.
Součástí Multifunkčního centra je
hlavní sál s promítací technikou, klubovna pro místní spolky i sdružení
a knihovna. Pro knihovnu jsou k dis-

Pasování na čtenáře
v knihovně ve Višňové

První seznámení s knihovnou mají
děti ve Višňové již v předškolním věku.
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knihou. Není to kniha ledajaká, jsou to
Národní báchorky vydané v roce 1925,
a byla to první knížka, kterou dostala
moje maminka k 5. narozeninám. Pak
dostanou krátký text, který si připraví
k hlasitému čtení. Tak mi dokážou, že
už umějí číst a mohou být pasovány na
čtenáře. Pro toho, kdo právě čte, mám
připravené „křeslo pro hosta“. Předem
jsem také domluvená s paní učitelkou a dětem, které techniku čtení ještě
dobře nezvládly, dávám číst text třeba
jen o dvou jednoduchých větách. Děti
se neostýchají a rády se čtením pochlubí. Hned po přečtení textu je každý
pasován na čtenáře. Pasuji je poklepáním knihou na rameno. Následuje
udělení symbolu pasování: keramické
medaile se znakem Višňové a nápisem
čtenář. S gratulací a pamětním listem
na toto pasování přichází také paní sta-

Paní učitelky z mateřské školy pravidelně každý rok v březnu přicházejí
s dětmi na prohlídku knihovny. Pro děti
připravím obvykle krátké čtení a požádám je, zda by mi k němu na oplátku
namalovaly ve školce obrázky, kterými
si pak vyzdobím knihovnu.
Další, už „odbornější“ návštěva
knihovny, je v rámci výuky v 1. ročníku.
Seznámím děti s výpůjčním řádem, se
způsobem vyhledávání knih podle značení apod.
V červnu pro prvňáčky již šestým
rokem připravuji pasování na čtenáře.
Na tuto malou slavnost zvu i paní starostku. Děti přijdou dopoledne s paní
učitelkou a po přivítání je seznámím
s tím, co je to pasování, jak se dříve
pasovali rytíři a jak bude naše pasování na čtenáře probíhat. Protože jsme
v knihovně, na čtenáře budou pasováni
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knihovně v Liberci. Navíc bylo potřeba upravit prostory knihovny a vyřešit nedostatek místa na knihy. To vše
se podařilo během letních měsíců, do
vymalované knihovny byly dodány
nové regály a knižní fond mohl být
přehledněji uspořádán. Ve spolupráci
s KVK V Liberci se knihovna prezentuje na vlastních webových stránkách,
které jsou pravidelně aktualizovány,
a čtenáři tam najdou nabídku služeb,
informace o knižních novinkách a další zajímavosti o knihovně. Až bude
vložena větší část knihovního fondu,
budou mít naši čtenáři možnost zjistit vše o nabízených knihách v on-line
katalogu knihovny. Spolupracujeme
s místní základní školou, která k nám
posílá své žáky v rámci vyučování se
svými učitelkami. Jen tak je možné
získat alespoň část dětí k četbě knih.
V létě bude vymalována poslední místnost knihovny. Snažíme se čtenářům
co nejvíce vyhovět a věříme, že čtenáři všechny tyto změny přivítají a budou
do své knihovny rádi chodit.

rostka. Když se všechny děti ve čtení
vystřídají, přečtu jim slib čtenáře, který opakují.
Také si připomeneme, kdo má velkou zásluhu na tom, že už umějí číst,
a pro tuto příležitost mám pro paní
učitelku připravenou kytičku.
A protože ke každé slavnosti patří něco sladkého, připravuji pro děti
i malé občerstvení.
Hana Severová

Knihovna ve Stráži n. Nisou
Po dlouhých 49 let až do roku 2009
vedly tuto knihovnu dobrovolné knihovnice Ludmila Bošková a Květa
Lukášová. Rok 2010 otevírá novou kapitolu činnosti této instituce. Knihovnu
převzaly nové knihovnice Marie Vajdová a Marie Šmídová a o knihy a své
čtenáře chtějí pečovat se stejnou láskou
jako jejich předchůdkyně.
Podporou obecního zastupitelstva,
které i v tíživých obdobích vyčleňuje
prostředky na její provoz a modernizaci v podobě zakoupení automatizovaného knihovnického systému Clavius,
doznává knihovna podstatných změn.
I nadále jsou doplňovány do fondu
nové knihy, knihovna je vybavena počítačem napojeným na Internet a vždy ve
čtvrtek odpoledne je připravena sloužit
svým čtenářům.
Knihovna z pohledu knihovnice paní
Marie Vajdové:
Hned začátkem roku 2010 jsme
začaly vkládat knihy do počítače. Znamenalo to pro nás nové učení, hodně času a školení v Krajské vědecké

Marie Vajdová

Ohlédnutí za úspěšnými
akcemi v Šimonovicích
Pohádkový les aneb Čerti na Ještědu
9. října – Počasí nám přálo, sluníčko
svítilo ze všech sil a ve vzduchu byl cítit
podzim. Na startu u pily se sešlo 26 dětí
s doprovodem. Čekala je náročná cesta
plná soutěží a místních pověstí. U první disciplíny každý dostal od čertice
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část programu Noci, kterým je stále
populárnější stezka odvahy. Výhodou
nového nocležiště je samozřejmě jeho
prostor, kde můžeme malovat, hrát
divadlo, vyrábět drobnosti, které si
děti druhý den berou domů. Nechybí
ani četba oblíbených knih. Tradičními
hosty večera je pan starosta a Policie ČR, která vždy pro děti připraví
krátkou besedu na bezpečnostní téma.
Naším největším problémem je připravit zajímavý a pestrý program. Máme
i svůj strom Pohádkovník, který vznikl již při prvním ročníku. Je to strom
papírový a každý jeho list představuje
pohádku.V současné době se snažíme
o tématické zaměření celého večera, v loňském roce jsme pluli s piráty. Letos to bude vzhledem ke stému
výročí narození Václava Čtvrtka páteční Čtvrtkova noc. V minulém roce
s námi nocovalo již čtyřicet dětí všech
věkových kategorií.
Druhou větší akcí, kterou pořádáme
pro děti, je Pasování prvňáčků na čtenáře. Spolupracujeme se ZŠ v Hlavici, která je typickou malotřídní školou
s patnácti žáčky. Pasování patří mezi
zpestření jejich konce školního roku,
kdy návštěvu knihovny spojí s pěším
výletem. Prvňáčci musí samozřejmě
prokázat svoji naučenou dovednost
číst a složit slib. Poté je královna Písmenkového království pasuje na rytíře
řádu čtenářského a děti obdrží i doklad
o tom, že jsou rytíři.
Obě tyto akce nám přivedly do
knihovny několik nových dětských čtenářů, což je naším cílem, a jsme za to
rádi.

průvodní glejt, do kterého sbíral obrázky za splněné úkoly. Součástí glejtu byl
i stručný obsah pověstí, se kterými se
děti cestou setkávaly. Kromě čertice na
ně čekala nevěsta, skřítek, vodník, holčička a čarodějnice. Všichni náročnou
trasu zdolali. Každý si odnesl nějakou
drobnost a pamětní list. V restauraci
V Trnčí čekala sladká odměna. V roce
2011 podobnou akci plánujeme ve spolupráci s Místní knihovnou v Dlouhém
Mostě – tentokrát to bude Pohádkový
les – z knihovny do knihovny.

Vánoční odpoledne s batikováním
Koncem roku knihovna pořádala
odpoledne, na kterém se nás sešlo „tak
akorát“. Děti si za zvuku koled vyrobily ze slaného těsta a korálků vánoční ozdoby a obarvili jsme i pár triček.
Shodli jsme se na tom, že akci s malováním textilu zopakujeme pravděpodobně v únoru.
Jitka Vencláková

Všelibická
Noc s Andersenem
Letos se připravujeme na naši již
šestou Noc s Andersenem. První dva
ročníky jsme úspěšně zvládali v místní
maličké knihovně. Jak však nocležníků stále přibývalo, museli jsme hledat
nové útočiště, kterým je nakonec sál
všelibického kulturního domu. Nemáme to daleko, protože naše knihovna
je hned vedle, a když se pak jdeme
pozdě večer podívat, co dělají knihy
ve tmě, zvládneme u toho i úspěšnou

Martina Sluková
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Literární a výtvarná soutěž
„Evropa ve škole“
a intenzivní péče (vyučující Mgr. Alena Srbová, Mgr. Lenka Šlesingerová).
Ve 3. kategorii došlo 10 prací (Liberec, Obchodní akademie Česká Lípa
a nejvíce Frýdlant – vyučující Eliška
Vobrubová. V příspěvcích frýdlantských žáků, kteří soutěží již po několikáté, byl zaznamenán pokrok, i když
je někdy těžké se rozhodovat. Vyhovuje formální stránka (rytmus, rým),
ale tematicky není práce na výši. Jindy
je tomu opačně, ale to se dá napravit
a vyučující by měl být v tomto nejbližším pomocníkem. Z Frýdlantu jsme
dostali dokonce dva divadelní scénáře.
Taková vynalézavost je jen chvályhodná. Do poslední kategorie přišla jediná práce, která nebyla oceněna. Škoda,
starší studenti by mohli na daná témata otevřeně a zasvěceněji promluvit.
Celkově hodnotila porota příspěvky jako průměrné. Jsou ovšem výjimky, které jsou zhodnoceny umístěním
účastníků. Oproti minulým ročníkům
se zlepšila kvalita jazyka, za což lze
poděkovat především vyučujícím. Ne
z každého může být „literát“, ale člověk milující český jazyk, který by tak
neměl zapadnout uprostřed mumraje
jazyků evropských.
Slavnostní zakončení soutěže Evropa ve škole a odměňování vítězů proběhlo 15. března 2011 v Základní
umělecké škole v Liberci, kde vystavili
také své vítězné výtvarné práce.

Národní komitét soutěže „Evropa ve
škole“ vyhlásil prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
52. ročník této soutěže. Probíhá pod
záštitou Evropského komitétu s centrem v Bonnu, za podpory Rady Evropy
a dalších evropských institucí a organizací. V Liberci se organizací soutěže
již po několikáté ujala Základní umělecká škola. Soutěžení je určeno žákům
a studentům základních i středních
škol, pedagogům a dalším zájemcům.
„Základní myšlenkou soutěže je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty
a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti
evropských zemí a podporovat v nich
pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy,“ uvádějí propozice. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií a má literární
a výtvarnou část. Účastnit se mohou
zájemci od 6 do 21 let. Motto soutěže
zní: „Být občanem sjednocené Evropy“ a jsou navržena jednotlivá témata,
která nejsou přísně závazná. Například:
Evropané, a přece Češi, Evropa – můj
domov. Zajímavé je téma Národnost:
evropská (Portrét současného Evropana).
Bohužel porota v Liberci příliš příspěvků na toto téma dosud nezaznamenala.
V letošním ročníku se v literární soutěži přihlásilo nejvíce účastníků v 1. a 2. kategorii (30 prací). Byli
zastoupeni žáci ZUŠ Liberec, Frýdlant
a Jablonec nad Nisou. Nejvíce prací
přinesli žáci z Jablonce, kde je zřejmé,
že se literární tvorbě věnuje pravidelná

Jiří Janáček
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Výsledková lis tina soutěže kr ajského kola
Evr opy ve škole 2010/2011 – lit er ár ní čás t
I. kategorie
1. místo

2. místo

2. místo

Kolektiv žáků 2.A ZŠ Mozartova, Jablonec. n. N.
BYL NEBYL JEDEN…
ZŠ Mozartova 24, Jablonec n. N., vyučující: Mgr. A. Srbová
Jonáš Majtyka
TŘI PRÓZY
LDO ZUŠ Nádražní 827, Frýdlant, vyučující: Mgr. E. Vobrubová
Zuzana Osobová
MŮJ SLEPÝ DĚDA
ZŠ Mozartova 24, Jablonec n. N., vyučující: Mgr. L. Šlesingerová

II. kategorie
2. místo

2. místo

Monika Novotná
ADOPCE NA DÁLKU
Základní umělecká škola, Frýdlantská 19, Liberec 1, vyučující: M. Hercíková
Dominika Glaserová
LEŽÍM VE STARÉ ZAPRÁŠENÉ KRABICI NA PŮDĚ…
Základní umělecká škola, Frýdlantská 19, Liberec 1, vyučující: M. Hercíková

III. kategorie
1. místo

1. místo

2. místo

3. místo

čestné uznání

Jakub Liška, Pavel Holec, Ondřej Kuthan, Marek Michalko
DRAMATICKÉ TEXTY
LDO ZUŠ Nádražní 827, Frýdlant, vyučující: Mgr. E. Vobrubová
Michal Dunajčík
THE BLUES Ó BLUE
LDO ZUŠ Nádražní 827, Frýdlant, vyučující: Mgr. E. Vobrubová
Jakub Liška
SBÍRKY
LDO ZUŠ Nádražní 827, Frýdlant, vyučující: Mgr. E. Vobrubová
Jakub Štrom
NERÝMOVNÍK
LDO ZUŠ Nádražní 827, Frýdlant, vyučující: Mgr. E. Vobrubová
Domažlická, Orságová, Červinková, Matušková
NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH LIDÍ
Obchodní akademie Česká Lípa, vyučující: Mgr. E. Vondrová

IV. kategorie

NEUDĚLENO

Literární práce v soutěži Evropa ve škole hodnotila porota ve složení:
Jiří Janáček, Luboš Příhoda, Jana Vobrubová (10. 3. 2011 v ZUŠ Liberec)
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Dialekt a německá literatura
z Českolipska do r. 1945. V
Marek Sekyra
Anton Nittel se narodil 25. 3. 1826
v Bukovanech. Vystudoval gymnázium v Č. Lípě, ﬁlosoﬁi v Praze a teologii v Litoměřicích, kde se 25. 7.
1851 stal knězem. Jako kaplan působil
v Neschwitz (u Budyšína) a v Děčíně,
kde byl též katechetou ve škole a stejně tak i v Libverdě. Roku 1861 byl
farářem v Dolním Žlebu, ale od roku
1862 na dočasném odpočinku ve Vídni. Roku 1863 byl jmenován ředitelem instituce Waisenhauses u sv. Jana
na Novém Městě pražském. Roku
1867 se stal opět katechetou na školách ve Varnsdorfu. Zde ale roku 1871
otevřeně vystoupil proti neomylnosti papežských dekretů a byl biskupem
exkomunikován. Založil pak první
starokatolickou obec v Rakousku. Je
autorem brožur Los von Prag und Rom
a Der Altkatholizismus im nördlichen
Böhmen. Ein Beitrag zur Würdigung
desselben. Roku 1896 se odebral na
odpočinek a ještě následující rok byl
zvolen členem starokatolického církevního sněmu v Rakousku. Roku 1901
oslavil v Arnultovicích 50 let své kněžské dráhy. Do konce života žil v Martinově údolí u Cvikova u své sestry
a dcery. Zemřel 9. 9. 1907. Napsal
několikrát vydané povídky Geschichten
vom Hockewanzel (1881), ve své době

Na Novoborsku, kteroužto oblast
projdeme nyní, se narodila a působila řada významných autorů, z nichž
asi nejznámějším, česky píšícím, byl
Josef Jaroslav Kalina. Přesto i on je
autorem některých německých básní. Narodil se 9. 11. 1816, absolvoval
gymnázium v Plzni, studoval práva
a botaniku na univerzitě v Praze, ale
studia nedokončil. Vydělával si soukromým vyučováním, krátce učil ﬁlologii na Amerlingově Budči. Studoval
evropské jazyky, a dokonce i hebrejštinu a sanskrt, připravoval encyklopedii srovnávacího jazykozpytu, která
ovšem nevyšla. Studoval také lidové
písně a bájesloví (1842 vydal jediné
číslo svého Věstníku) pojednávajícího
o této tematice). Roku 1845 odcestoval do Bělehradu, kde chtěl působit jako učitel slovanských jazyků, ale
po půl roce odjel rozčarován místními
poměry. Zemřel v Praze 22. 6. 1847 na
tuberkulózu. Psal epickou a lyrickoepickou poezii, v níž zpracovával náměty z pověstí a legend. Jeho básně byly
vydány knižně několikrát, např. pod
názvem Kšaft a ostatní básně (1916).
Obsáhleji o něm psal např. Ivan Slavík v článku Máchův mladší současník
z Českolipska v Českolipsku literárním v roce 1988.
30
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oval německé vysílání v českém rozhlase. Po 2. světové válce byl zajat a žil ve
Weimaru, Eichstättu a Strubu. Zemřel
23. 4. 1975 v Bischofswiesenu. Je autorem románů Rückzug vom Balkan
(1935), Die Heimkehr (1936) a vyprávění Nordböhmische Dorfchronik (1937),
z něhož přinášíme na ukázku jednu
povídku, vyprávění Totentanz (1937),
Das alte Haus (1950) a Seltsames Geschehen (1959) a knih Kinder und Soldaten
(1941), Das Ende der Erde, Weltgesch.
der Apokalypse (1958), Deutsche Kurorte und Sommerfrischen in Nordböhmen
(1931) a Fest-Chronik zum Ringelshainer Heimatsfeste. 19.–21. Juli 1924.

označované za nejlepší lidovou knihu
v Rakousku, třídílné povídky Nordböhmische Dorfgeschichten (1883–98), spis
Im Kretscham zu Lichtenthal (1889).
Spolupracoval s varnsdorfským listem
Abwehr a dalšími.
Gustav Lerch se narodil 1. 8. 1891 ve
Svoru, studoval germanistiku a dějiny
na německé univerzitě v Praze. Byl učitel a vychovatel ve Švýcarsku a v Anglii,
po 1. světové válce působil jako redaktor časopisů Leipaer Zeitung a Deutschen Arbeit. Mezi lety 1924–27 vedl
školu Hans-Kudlich-Bauernhochschule
v Geltschbad-Lewinu. Roku 1938 inici-

TOBIÁŠ SMRT

Žena Rudolfa Michla žije na svá stará kolena ve městě. Jak k tomu došlo?!
Ano, Rudolf Michel si to tak přál. Starý výměnek se mu nelíbil. Chtěl do města.
Celý život rád povozničil, a místo aby se staral o své hospodářství, poohlížel se po
světě. Inu, lidé jsou různí.
Teď jsou usazení ve městě, kde jeden druhému kouká přes ulici do talíře.
A pokud v něm chtějí něco pořádného mít, musí vypomoci Janovice.
„Kdybysme jen byli zůstali v Janovicích!“ vzdychá žena Rudolfa Michla den
co den. Měla to sice daleko do kostela, až do Rynoltic nebo Žibřidic, ale celá
přízeň žila ve vesnicích. Ve městě by nechtěla umřít. „Ježíšmarjá,“ myslí si, „jen
nebýt pohřbená ve městě!“ Za hřbitovem rachotí vlak. Vpředu povoz. Ke hřbitovní zdi přistavěli kino. Ne, panebože, ve městě nechce být na žádný pád pochována!
Nikdo by si na ni už nevzpomněl, nanejvýš když by přišli na jarmark. Teď, když to
s ní jde ke konci, žije pořád ve strachu.
„Co se však dá proti zemření a pochování dělat?“ řeknete si!
Jeje! To znáte špatně Michlovou. Je to houževnatá žena, která si předsevzala,
že si dá pozor, až to daleko bude. Ano, bude na toho šedivce dávat dobře pozor,
až bude přicházet. Ve městě se jím ze světa sprovodit nenechá. V Janovicích sice
neprožila ty nejlepší dny, neboť Rudolf Michel byl prchlivý pijan a hráč, ale přála
by si být v Janovicích pochována. Co naděláte!
Jednoho hezkého jitra se Michlové zdá, jako by ji síly opouštěly.
„Proboha!“ myslí si. „Že už by to bylo tak daleko?“
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Oblékne si své nejlepší šaty, které má. Když chce ale odejít, začnou se jí třást
nohy. Opře se pevně o svůj deštník, musí si však zase sednout. Slzy se jí začnou
koulet po propadlých tvářích. Možná, že to přeci jen propásla! Postaví na plotnu
kafe a brambory a začne si číst v modlitební knížce.
Teď už by to mohlo jít! Ale ano, jde to docela dobře.
***
Žena Rudolfa Michla jde domů. Dlouhá cesta, ale nádherný den. Stromy na
markvartické silnici jsou ověšené jablky, hruškami a švestkami. Sedláci svážejí ječmen.
„Pozdrav Pánbůh, Michlová!“ volá na ni co chvíli z pole nějaká selka. „Chcete
se zase jednou podívat domů do Janovic?“
„Ano, ano,“ odpovídá, „je to asi naposled!“
Lemberský zámek svítí se svými bílými stěnami, červenými střechami a svojí
červenou věží. Modře se leskne Markvartický rybník. Mlýn klape.
„Jo, jo,“ myslí si Michlová. „Ty meleš dukáty v těžký době! K čemu jsou ale
všechny peníze na světě. Čtyři prkna a pak je pokoj. K Pánubohu jeden přichází
s prázdnýma rukama. On váží jen srdce!“
Kolikrát jí bylo těžko u srdce, ty má dobroto!
Teď jde kolem rybníka. Jak stoupá alejí nahoru k Hauptmannově kapli, musí si
párkrát odpočinout. Potom jde dál prastarou lipovou alejí, projde kolem zahradnictví a zahne na janovickou silnici. U kapličky nad Umrlčím hájkem se posadí
a modlí se otčenáš za těch dvě stě císařských a pruských vojáků, kteří tady leží
vedle sebe dole pod velkým křížem.
Pak se vydá dál. Nad Umrlčím hájkem se nachází Kunová. Tam musel dědeček
ještě chodit na robotu! Kde jsou ty časy. Modré hory ale stojí jako kdysi: Hvozd,
Ortel, Stříbrník, Ralsko. A docela vzadu Ještěd.
***
Cesta je jak po vymření. V tom přichází dlouhý muž s kosou na rameni. Začínají žně.
„Dobrý večer, Michlová!“ praví muž. „Jdete na návštěvu do Janovic?“
„Ano, ano,“ odpoví, „už mi to skoro nejde!“
„Tak to můžeme jít spolu, jestli vám to nevadí!“ říká na to. „Mám stejnou cestu!“
„Přijde ti takový povědomý,“ myslí si Michlová, „ale nemůžu si vzpomenout,
kterej to je! Konec konců je přívětivější, než vypadá. Musíš se ho zeptat, ze kterýho je hospodářství.“ Ptá se ho.
„Já jsem na návštěvě!“ povídá. „Jsem hrobníkův bratranec.“
Spolu přicházejí do Janovic. V tom přijíždí nahoru po silnici řezník. Tlustý
muž. Když procházejí kolem, vzepnou se koně a splaší se.
„Jen si ještě nechej čas!“ volá za ním dlouhán a směje se.
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Přede dveřmi sedí na lavici starý muž. „Dobrý večer, Michlová!“ zdraví odnaproti.
„Vydala ses zase jednou domů?!“
„Jo, jo!“ odpoví. „Asi přicházím navždycky! Jak dlouho budu asi ještě naživu!“
„Nový hřbitov dokončili zrovna v pravou dobu!“ pokračuje starý muž. „Když se
necháš pohřbít v Janovicích, budeme ležet v první řadě. Tak, ve jménu Božím!“
Přichází pár chlapců a děvčat.
„Dobrý večer, Michlová!“ zdraví ji, když jdou kolem.
„Co je tohle za chlapa?“ ptá se jeden z chlapců. „Je dlouhej jak žehlící prkno.
Maj snad Michlovi novýho čeledína?!“
Všichni se otočí. V tom začne jedna křičet a utíká, jak jen může. Padl na ni
strach. Běží za ní a chtějí vědět, co se jí stalo. Nemůžou z ní ale nic dostat. Dlouhán se starou Michlovou odbočí do ulice Rudolfa Michla.
Jsou u krmení.
„Jen jděte do místnosti, matko!“ volá mladá paní z chléva. „Já hned přijdu!“
Vstoupí dovnitř. Právě se stmívá. Michlová přistoupí ke kolébce, udělá kříž nad
dítětem a sedne si na lavici u pece. Pendlovky tikají. Oheň bliká červenými pruhy
na prknech podlahy. Dítě v kolébce škytne ve snu. V tom vše ztichne. Pendlovky
se zastaví. Mladá paní přichází se džberem mléka z chléva do síně.
Náhle se lekne. Snad nebrousí někdo v místnosti kosu? Ježíš, tu kdosi odchází
dveřmi!
„Franci!“ křičí jak smyslů zbavená.
Přichází mladý sedlák.
„Nešel někdo přes náš dvůr, Franci?!“ volá na něj.
„Ale ano,“ odpovídá. „čeledín s kosou!“
Vtom se někdo směje ze dvora: „Máš pravdu, Franci. Pacholek Boží s kosou!“
a směje se a směje.
Sedlák a jeho mladá žena vešli do místnosti.
„Propánaboha!“ křičí žena. „Matka sedí mrtvá na lavici!“
Sklánějí se nad ní. Už chladne. Mladá paní začne hlasitě vzlykat. Vtom spustí
křik i dítě v kolébce.
***
Boží pacholek jde dál s kosou. Bůhví kam. V dolní vsi za ním volá pekař:
„Hej! Jestli jdeš do Žibřidic, můžem jít spolu!“
Dlouhán se otočí.
„Myslím, že bude lepší, když půjdeš sám,“ směje se, „když chceš dlouho žít! Jen
se šetři!“
Pekař se zarazí.
„Zatracená huba velká!“ nadává pak. „Myslíš si snad, že máš Krakonošovy
boty?!“
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Tu se dlouhán z plna hrdla zasměje a volá: „Ne, jenom moje! Ale dostanu v nich
každýho. Sedláka i pekaře, ševce i krejčíka, krále i císaře, biskupa i papeže. A nakonec faráře, vy blázni! Ty mě neznáš? Jsem Tobiáš Smrt. Hrobníkův bratranec, ty
slepej pse!“
přeložil O. Simm

Jako nářeční autor je uváděn Wilhelm Fuder z N. Boru, tamtéž působil
úředník Gustav Donath, který uveřejnil ve Spitzberg-Album báseň Auf der
Lausche (Na Luži), a taktéž úředník
a korespondent Carl Otto, jenž ve stejné antologii uveřejnil celou řadu básní,
z regionálních např. Für den Kottowitzer Hain (Chotovickému vrchu) či Auf
den Ruinen des Tollensteines (Na zříceninách Tolštejna).

Ferdinand Melzer se narodil roku
1822 ve Sloupu. Od roku 1847 spolupracoval jako literát s pražskou Bohemií. Zemřel jako zemský soudní rada
21. 5. 1872 v Neusandec v Galicii.
Doktor medicíny a chirurg Johann
Mosig se narodil v Novém Boru. Byl
členem spolku Abendgesellschaft von
Schülern, založeného pražským univerzitním profesorem Wilhelmem
Volkmannem, který měl za cíl pěstování poezie a vědy. Zemřel v Novém Boru
16. 4. 1883 jako penzionovaný plukovní lékař.

Z Arnultovic pocházel i Franz
Schinkel (1877–1929), autor díla
Hookewanzel wie r leibte und labte.
Gereimte nordbiehmsche Geschichten
(1924). Ukázky z jeho díla vyšly také
v antologii Volksbuch sudetendeutscher Mundartdichtung.

Gustav Pollak se narodil 12. 9. 1870
ve Slunečné. Učil v Žandově. Kromě
básní napsal zpěvohru Die Waißen aus
dem Polzentale, k níž složil i hudbu.
Franz Rasche se narodil roku 1816
v Arnultovicích. Pracoval jako rytec
skla. Napsal knihu básní, z níž vyšly
ukázky v antologii Spitzberg-Album a v Mitteilungen des Nordböhm.
Excursions-Klubs. Zemřel 17. 10. 1875
v Arnultovicích.
Franz Wedlich se narodil 26. 6. 1854
v Chotovicích, kde působil jako malíř
krajinář, v mládí se věnoval též poezii,
z níž ukázky vyšly v antologii Spitzberg-Album.
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suche eines Laien, básně psal také pro
časopisy.

Emil Hellmich z Nového Boru uveřejnil roku 1898 sbírku Poetische Ver-

V LESE
Buď pozdraven, tys krásný les!
V zeleném tvém hájemství
se libý míru van vždy nes,
skrytý v stínu stromů tvých.
Jak často jsem tvou branou šel
vyzpovídat ti svůj žal,
tys pokaždé mne vyslyšel,
tíhu jsi z mých ramen sňal.
Buď tobě dík, tys krásný les,
kéž stále v tobě jsem jak dnes.

A mé smysly s tebou splynou,
ovinuty kmenů kol,
do vzrostlých se korun vinou,
tam si léčí světobol.
Pokud se mi báseň zdaří,
je to díky tobě jen,
myšlenky, jež vznosně září,
v tobě najdu spokojen.
Kéž šum tvůj zní, tys krásný les,
mou touhu ni čas neodnes.

Zdá se mi, tvůj hlas že slýchám,
jsem-li v bojích ohrožen,
pod ochranou větví dýchám
tvých, však je to jenom sen.
Když boj obemkne tvé stráně,
ticho je v tvých hlubinách,
ticho jako v chrámu Páně,
kam zvou zvony jako v snách.
Buď veleben, tys krásný les,
na nějž se mír jak z nebes snes.

V tobě skloním sám svou hlavu,
modlitbu chci odříkat,
věří duše má v tvou slávu,
ať je slunce nebo chlad.
Ach, nech, ať moje žitím pouť
uzavře se v dómu tvém,
ach, nechte, jedle, spočinout
mne v jehličí navždy svém.
Jak mám tě rád, tys krásný les,
v tvou náruč v smrti bych rád kles.

přeložil O. Simm, přebásnil M. Sekyra
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Kašpárkoviny
Pohádky na motivy loutkových
her Jaroslava Průchy

Jiří Janáček
Ošizený hastrman
Na louce nade mlýnem spal „pod širákem“ Kašpárek. Slunce jej probudilo do
modra dne. Protřel si oči, posadil se, protože slyšel podivné hučení a klapání.
Když se rozhlédl, pochopil. Mlynář vytáhl stavidlo a z náhonu se nedočkavě valila
voda na mlýnské kolo, které si začalo poklapávat. Za panem otcem, jak se majiteli
mlýna odedávna říkalo, vyběhl z domu malý synek.
Pavlíku, drž se dál od vody, víš, že hastrmanovi se líbíš, káral kluka pan otec a šel
pozvolna za svou prací.
Ale Pavel neposlechl. Stále jej něco táhlo k vodě, která vesele poskakovala přes
mlýnské kolo, stříbřité kapky osvěžovaly vzduch. A což teprve stavidlo, za ním se
proháněli líni, okouni, kapříci. Občas byla k vidění i štika, která je proháněla. Sem
tam poskakovaly žáby. To byla jiná podívaná než rybičky v akváriu. Koupili mu je,
když měl tak rád vodu a ryby, ale nebylo to ono.
Kašpárek vše bedlivě pozoroval. Zaznamenal, jak se Pavlík pomalu blíží
k náhonu. Neušlo mu ani, že se tam na stavidle usadil zelený mužíček a pobrukoval si stále silněji.
Pavlíku, Pavlíčku, mám tu zlatou rybičku.
Už ať jsi, kluku, od té vody, křikl Kašpárek.
Pavel se lekl a rozhlížel se, kdo ho napomíná. Kašpárka poznal hned.
Když on mi slíbil ukázat zlatou rybku a chce mi ji dokonce darovat. Je mu
tam v hlubině smutno, rád by si se mnou hrál. Prý se tam všechno třpytí a on by
mě povozil v křišťálových saních, do kterých by zapřáhl štiky. Tady kolem mlýna
nemám žádné kamarády.
Co tě to, chlapče, napadlo. On jen tak láká děti k vodě a potom je utopí. S hastrmanem nejsou žádné žerty. Pojď raději se mnou. Maminka ti jistě už nachystala
snídani.
Oba se vzali za ruce a utíkali do mlýna.
Ve světnici již čekala mlynářka, a když vyslechla, co se stalo, chtěla volat pana
otce, aby Pavlovi řádně rukou domluvil. Kašpárek se však přimlouval, že prý už
chlapci vyčinil a vyložil mu, kdo je ten zlý zelený mužík, který tady obyvatele
mlýna zlobí.
Nemá co na práci, a tak obtěžuje kolemjdoucí a taky by si rád nějakého společníka ulovil.
Máš pravdu, Kašpárku, přisvědčila mlynářka. Táta by nejraději mlýn prodal.
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Koukám, že mluvíte o hastrmanovi, vložil se do hovoru mlynář, který právě
vešel. Pracoval tu můj praděd, děd i otec, ale bojím se o kluka. Tak raději prodám.
Kašpárkovi bylo pana otce líto. Buď něco chytrého vymyslím nebo seženu
kupce.
Po něčem se rozhlédnu, mlynáři, v poledne se tu zastavím, to se ten zelenáč obyčejně vyhřívá u stavidel, slíbil Kašpárek a vydal se do městečka. Cestou ještě pokřikoval na paní mlynářku, která sypala slepicím, že kupce na mlýn určitě sežene.
Čekejte na mne s obědem, smál se Kašpárek.
Městečko se probouzelo do ranního ruchu. Obchodníci otevírali své krámky, na
tržnici přiváželi zeleninu. Kašpárek se procházel po náměstí a mlynářův smutek
mu nešel z hlavy. To by tak bylo, aby Kašpárek něco nevymyslel. Usadil se na nejbližší lavičku, trochu se zamyslel, zatřepal rolničkami a v hlavě mu bleskl nápad.
Ale potřeboval bych někoho, kdo mi pomůže. Kde ho jen tak vzít. Jak se tak rozhlížel, mířil k němu Vašek Sýkorů.
Hrome, ten by se mi hodil, pracuje na obecním úřadě a jistě se vyzná. Vašku,
zastav se na chvíli, mám pro tebe práci.
Vašek neváhal a zamířil ke Kašpárkovi. Ten si ho posadil vedle sebe a něco
tajemného mu našeptával. Vašek s radostí souhlasil.
Tak, Vašíku, před polednem se sejdeme u obecního úřadu, platí?
Platí, hrdě odpověděl Vašek a důležitě odkráčel za svým cílem.
Zvonili poledne. Sluníčko hřálo, ale hastrman nedbal, nevadilo mu přílišné
teplo, usadil se poblíž mlýnského kola, nechal na sebe z něho stříkat vodní kapky,
aby ho sluníčko nespálilo. Šosy svého zeleného fráčku ponořil do vody a s rozkoší
se chladil. Pojednou zpozorněl. Po cestě od městečka přijížděla dvoukolka tažená
obecním koníkem. Když vozidlo přijelo blíže, poznal zelený mužíček Kašpárka
s panem starostou.
Co ty tu pohledávají, pomyslel si a rychle se schoval za keře u stavidla.
Vozík zastavil, Kašpárek seskočil a rozběhl se k mlýnu.
Pane otče, pane otče! Přivezl jsem vám dobrou zprávu a možná i kupce na
mlýn.
Z mlýnice vyběhl mlynář celý udivený. Nevím, nevím, jestli bych ten prodej
vůbec přežil. A co tomu řekne žena?
Jen žádné strachy. Přivezl jsem vám pana starostu a ten vám všechno vysvětlí.
Starosta se již také odhodlal sestoupit z vozíku a zvučným hlasem začal s mlynářem rokovat:
Sousede, neobávejte se. O rybník je zájem, ale vy na to nedoplatíte. Zastavil se
za mnou soused Kalvoda, rád by tu na tak slunném místě vysázel vinnou révu. Měl
by z toho prospěch on, ale i městečko, něco byste utržili. Jeho plánu však vadí váš
rybník, chtěl by ho vypustit a zúrodnit. I vám by z toho něco káplo.
Ale co já si počnu, neumím nic jen mlynařit.
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Když nechcete mlýn prodávat, zavedeme sem elektřinu a za utržené peníze
rozjedete mlýn na elektrický pohon. Vodu nebudete potřebovat a my nepřijdeme
o spolehlivého mlynáře.
Otče, dlouho neváhejte, pojďme to s panem starostou podepsat. Alespoň se tak
zbavíte toho nepříjemného hastrmana.
Mlynář pokýval hlavou a odešel se starostou a Kašpárkem do mlýna.
Hastrmánek se vylekal, kam se vypraví? Nejbližší rybník je alespoň pět kilometrů, ale místo mlýna je tam chalupa k rekreaci. Jezdí tam jen na víkendy a ještě bez
dětí. Koho budu lákat na zlatou rybičku? Zabalil rychle svých několik hrnečků
s dušičkami a pomalu se šoural městečkem.
Děti před školou na něj pokřikovaly:
Hastrmane, tatrmane,
dej nám kůži na buben,
budeme ti bubnovati,
že jsi musel z vody ven.
Školníkovi, který důstojně hlídkoval před vraty školní budovy, bylo hastrmánka líto.
Hej, kluku zelená, nehledáš místo?
Rád bych se někde usadil, přiznal hastrman.
To je jednoduché. Ve školní kuchyni hledají někoho, kdy by jim myl nádobí.
Víte, že bych to uvítal? Tam budu mít vody pořád dost.
Tak se dostal zelený mužíček mezi kuchařky. Ty ho občas polily nebo si namočil
zelený fráček do připraveného hrnce a byl spokojen. Již se mu nechtělo někoho
tahat pod vodu.
Kašpárek s mlynářem pozorovali oknem, že se hastrman stěhuje. Mlynáři přišlo
líto, že se ukvapil a chtěl se mlýna zbavit. Kašpárek se nemohl udržet smíchy.
Pane otče, vy jste nepoznal, že to není pan starosta?
Mlynářka z toho byla celá přešlá, plakala kudy chodila a Pavlík nesměl nikam,
jen do školy a zpátky.
Vašek Sýkorů si sundal brýle, knír a paruku. Poznali, že starostu jen hrál. Pavlík
vesele přiběhl a hlásil, že hastrman dostal místo ve školní jídelně, kde myje nádobí
a je stále ve vodě. Všichni se tomu zasmáli.
Kašpárku, ty jsi ale šikula, radovala se paní mlynářka.
Od toho jsem Kašpárek, abych vymýšlel žerty, které lidem pomohou. Ale vypravím se zase o kousek dál. Tady už mě nepotřebujete.
Musím ti připravit pořádný ranec buchet.
Buchty Kašpárek rád. Poděkoval, rozloučil se a putoval za další příhodou. Mlýn
mu radostně klapal na cestu.
Využito motivů loutkových her Jaroslava Průchy (1894–1936):
Ošizený hastrman. Loutkové hry Malého čtenáře, svazek 38, J. R. Vilímek, Praha 1933
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Kateřina Hellmichová
Vánoce
Sláva, už je sníh,
my jedem na saních.
Jen táta přišel blíž.
Kouká na syna, uši napíná…
Co to slyší v dálce,
na co vzpomíná?
Možná vánoční dárce je ten,
co jeho paměť prolíná!
Děda Mráz, či Santa Klaus
anebo snad Ježíšek?
Ale jediné, na co teď táta myslí,
je jeho teplý kožíšek.
Potřeboval by už nový,
ten je ale stále snový.
Přijdou domů, vysvléknou se,
přeju si ho k Vánocům, říká táta
ale dostanu ho? Ptá se…

Popis vánočních dárců,
které táta slyšel na tu dálku:
Santa Klaus, ten mile se dívá,
červené kalhoty, rudý plášť,
co obvykle mívá,
pod tím se obtloustlá postava skrývá.
(Na saních se soby také jezdívá.)
Zato Děda Mráz, ten vlastní berlu mrazivku,
co s ní lítá po Rusku.
A co ten náš Ježíšek?
Nevím, já ti nevím,
to bude asi tím, že stojím pod tím jmelím.
Jo, a snad od něj táta dostane
ten vytoužený kožíšek!!!

KATEŘINA HELLMICHOVÁ, 11 let, Liberec

Jana Pekařová
O Neposedovi a Ušáčkovi
Byli jednou dva kluci králíčkové, kteří se jmenovali Neposeda a Ušáček. Bydleli
v malém domečku s maminkou a tatínkem blízko u lesa na rozkvetlé louce.
Tatínek šel spolu s maminkou časně ráno hledat pro rodinu živobytí a kluci králíčci zůstali sami doma.
„Co budeme dnes dělat?“ ptal se Neposeda. „Budeme něco vyrábět,“ odpoví Ušáček.
Spolu zašli do kůlny a hledali něco šikovného k použití. Po krátkém hledání
našli starý kočárek z dob, kdy byli ještě malí. Po různých opravách a úpravách
stvořili malé vozítko, na kterém se dalo dělat různé šikovné věci. Vytlačili vozíček
na kopec a pustili se dolů. Jízda to byla divoká! Neposeda a Ušáček zapomněli, že
každé vozítko, které se pohybuje, musí mít způsob, jak ho zastavit.
39
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Neposeda a Ušáček na to přišli, až když jeli z kopce. Jak se jejich vozítko rozjelo a přidávalo na rychlosti, Ušáček a Neposeda jen přidávali na křiku. Hlasitý
křik zaslechla jejich sousedka veverka Zrzka. Řekla si, to asi ty uličníci zase něco
vyvedli. A měla pravdu. Ušáček a Neposeda na svém vozítku jeli a jeli a křičeli
a křičeli. Po kratší době bum prásk a oba ušáci skončili ve křoví. Veverka Zrzka
k nim doběhla celá udýchaná a snaží se je z křoví vytáhnout.
Po chvilce námahy se ji to podaří a s radostí oba kamarády pucuje od větví a listí. Trošku naříkají, ale jsou rádi, že jsou celí. Spolu se pak dají do smíchu. To byl ale
nápad, příště si raději budeme hrát nějakou hru v trávě. A rozběhnou se po louce…
JANA PEKAŘOVÁ, 8 let, Turnov

Petra Jelínková
O plyšáčku Kryštůfkovi
„Ach jo, zase jde do školy. Bojím se. Jsem tu sám. Nevím, co dělat. Jít spát? Ne,
neusnu bez ní. Půjdu na počítač! Ne, nejsem na to dost chytrý... Udělám jí svačinu!
Ne, pořezal bych se nožem. Jít jí naproti? Ne, ztratil bych se. Projedu se na kole!
Ne, mohlo by mě srazit auto. A navíc nemám helmu.
Já už vím, co udělám! Sednu si k televizi a budu čekat. Možná i usnu. A pak, až
přijde, tak si s ní budu hrát!
Běžím do pokojíčku. Au, au, au, au, to bolí! Zakopl jsem o práh a asi jsem si
zlomil nožičku. Nemůžu vstát. Musím počkat, až se vrátí.
Cvak, cvak, otvírají se dveře... A už někdo přichází! Je to babička, nebo brácha?
Slyším ránu. Že by odhodila tašku? Tak to je ona! Běží za mnou! Je to moje Péťa!
Běží nahoru za mnou!!! Hurá!!!“ raduje se Kryštůfek.
„Co se ti stalo, Kryštůfku?“ ptá se mě Péťa. „Běžel jsem do pokojíčku a zakopl
jsem o práh a nemohl jsem se zvednout a pak jsi přišla ty...“ překotně ze sebe valí
Kryštůfek. „Aha, ale to nemůžeš chodit, máš to zlomené!“ řekla Péťa. „Musíš ležet
v posteli! Já mám teď prázdniny, tak se o tebe postarám. Tak, a teď tě odnesu do
obýváku a budeme se dívat na televizi.“
Uběhly tři týdny jako voda a Kryštůfek už může chodit. Už si dává pozor, nosí
bačkůrky a doma neběhá, ale vždy chodí pomalu, opatrně a ukázněně.
A to je šťastný konec pohádky o plyšáčku Kryštůfkovi.
Jestlipak jste, děti, svým hračkám vysvětlily, jak se mají chovat, když jste ve
škole?
PETRA JELÍNKOVÁ, 10 let , žákyně 5. A ZŠ Skálova Turnov
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Máchovské mýty a omyly
ně v Liberci. Jeho verše najdeme v několika sbornících a časopisech, v roce 2007
vydal básnickou sbírku Modré hodiny.
Spolu s Otokarem Simmem od roku
2004 představuje a přebásňuje německy píšící autory z Liberecka v časopise
Světlik, jejich výběr vyšel knižně pod
názvem Ještědské květy (2008).
Karel Hynek Mácha, první velký
český básník, se stává v průběhu dějin
i nyní jakýmsi praporem, ke kterému se
literární vědci i autoři vracejí a pojímají ho po svém, přidávají k jeho nezřetelnému obrazu kousek svého. Vedou
nejrůznější spory o tom, kolikrát byl na
Bezdězu, jak to mohlo být při hašení
požáru a na co ve skutečnosti zemřel,
zatím se nabízí sedm nemocí. Sekyra
také probírá erotické deníky a zkoumá, jak dnešní autorky vysvětlují vztah
Lori a Máchy. Zachycuje i ty nejkurióznější náhledy na Máchu, konstatuje
například, že reinkarnovaný Mácha se
u hradu Houska v roce 2006 záhadologům nezjevil a že Máchův dopis příteli Hindlovi z 10. 8. 1936, líčící sestup
do pekelné jámy, nikdo nikdy neviděl.
Věnuje se i literárním dílům z poslední
doby Máchou inspirovaným a připomíná ﬁlmový Máj režiséra Brabce.
Máchovské omyly a mýty jsem přečetl za dvě hodiny, je to knížka zajímavá a vtipná.
Většina diskusí a sporů kolem KHM
a jeho díla byla vedena smrtelně vážně,
Sekyra k nim přistupuje s humorným
nadhledem. Vysmívá se evidentním
nesmyslům, ale také ironicky komentuje názory jinak obecně uznávaných

V roce 2010 vydal Kruh autorů
Liberecka Marku Sekyrovi publikaci
Máchovské mýty a omyly. Má 80 stran,
ilustrovala ji Markova malá dcera Malvína Anna. Sekyra cituje seriózní badatele, literární vědce, známé básníky
a prozaiky, ale také nerůznější novodobé objevitele, amatérské historiky a záhadology, kteří v regionálních
novinách a sbornících objevují nové
skutečnosti. A ukazuje, jak i ty nejdivočejší smyšlenky se stávají pro další autory věrohodnými materiály. To
se týká první kapitoly, jak asi Mácha
vypadal. Například Sekyra uvádí, že
Lori nemohla tvrdit, že obraz, údajný
v roce 1906 objevený Máchův portrét
od Jana Zachariáše Quasta, se Máchovi podobá, protože v té době byla po
smrti. Sekyra cituje fámy a mystiﬁkace, například že „Mácha se při své cestě
na Hrubou Skálu zamiloval do Anny
Vrabcové, i když byl v té době zasnouben s Lori, a 12. 1. 1832 se Anně
dokonce narodil Máchův syn a později
i dcera. Mácha dokonce prý sepsal tajnou poslední vůli, že chce být pochován s Annou Vrabcovou a dva roky po
smrti přivezl jeho ostatky z Litoměřic
na malý lesní hřbitůvek mlynář Koliha
z Turnova.“
I když syna a Annu literární badatelé Vašek a Wágner roku 1903 vyvracejí, o tři roky později píše o Máchovu
synovi Otakar Grund a o dalším se
dočteme v roce 2006.
Marek Sekyra (1974) vystudoval český jazyk a dějepis na PF v Ústí n. L.,
nyní pracuje v Krajské vědecké knihov41
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tinu, něco jenom našeho, zachovat jako
plnohodnotný jazyk.
Tahle pochmurná otázka by ale
neměla překrýt, že Sekyrovy vtipné
a polemické Máchovské mýty a omyly
vedle odhalených fám osvětlují základní fakta Máchova života a díla, uvádějí práce seriózních literárních historiků
i díla autorů, kteří si Máchu vykládají po svém. 121 poznámek pod čarou
pomůže čtenáři najít autora, který se
jednotlivým aspektům Máchova života
a díla věnuje podrobněji.
Ale i ty nepravdivé a až báchorečné
interpretace, ze kterých máme spolu
se Sekyrou legraci, ukazují, že Mácha
„žije dál.“
Otto Hejnic

a vážených, například Josefa Kroutvora: „Lori trápena sado-masochistickými
sklony intelektuála“ – „je nucena k sexu
násilně,“ nebo tvrzení Růženy Grebeníčkové: „Velký básník si nevymýšlí.“
Souhlasím se Sekyrou, že abychom
poznali Máchu, je hlavně třeba číst
jeho dílo, a že Karel Hynek byl mnohem normálnější, než jak je mnohdy
interpretován.
Zároveň ale myslím, že s připomínáním Máchy si připomínáme i minulost.
V jeho době před 200 lety se formovala česká společnost, upřesňoval se český jazyk. Jsme Máchovi dědici. Dnes,
kdy jsme již součástí globálního světa,
kterému vládne angličtina, mě napadá,
jestli si další generace budou chtít češ-

Máchovské ozvěny v tvorbě
Jiřího Daehneho a dalších krnovských autorů
V roce 1947 vyšla v Krnově nákladem někdejších Moravskoslezských
pletařských podniků sbírka Slezský máj,
jejímž autorem byl Stanislav Beran
a jehož životopisné údaje nejsou známy.
Sbírka obsahovala šest básní v poetice
zřetelně ovlivněné proletářskou poezií
i postupy typickými pro „pokvětnovou
lyriku“. Vrcholem sbírky je (z čistě formálního hlediska) titulní báseň Slezský máj. V jejím textu najdeme zřetelné
paralely k veršům Máchovým: „Je první
máj, je lásky čas, / ať chci neb nechci,
myslím na Máchu. / Zde zem má ještě úžas kolem řas / a pušky ještě cítit
od prachu. // Je hrdličky hlas podezřele

V roce 2010 jsme si připomněli pro
českou kulturu a zejména literaturu
významné dvousté výročí narození
Karla Hynka Máchy (1810–1836).
V České republice byla na počest
autora Máje uspořádána celá řada
máchovských akcí, konferencí, výstav,
jejichž přehled zde nebudeme podávat; zájemce odkazujeme na internetové stránky Ministerstva kultury ČR,
které mnohé z významnějších akcí
podpořilo. Také Krnov přispěl svou
příslovečnou špetkou soli k máchovským oslavám, a to v historii nikoli
poprvé, jak ukážeme v další části
našeho příspěvku.
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nou okresní knihovnu v Krnově tisk
k 120. výročí vydání Máje Karla Hynka
Máchy. Na ručním papíru formátu A3
(dva dvojlisty) byla vytištěna Palochova Máchovská čtyřverší a na místě
frontispisu se objevil původní Máčelův linoryt imaginárního portrétu
K. H. Máchy. Máchovskými čtyřveršími Blažeje Palocha vstoupila regionální literatura Krnovska do nové fáze
svého vývoje, nyní už skutečně souměřitelného s dobovou tvorbou vznikající na severní Moravě a ve Slezsku.
(Podrobně se touto biblioﬁlií, zejména
verši v ní obsaženými, zabýváme
v našem knižním kompendiu Hledání kořenů II. díl, Regionální literatura
Krnovska a její představitelé, Od národního obrození do současnosti, Opava
2010). O tři roky později vychází prvotina krnovského básníka F. A. Šípka,
v r. 1963 debutuje v edici Mladé cesty
vydavatelství Mladá fronta Dušan
Cvek sbírkou Zrána, kdežto prvotina
Jiřího Daehneho Berný peníz vychází
po vydavatelských peripetiích v brněnském Bloku až v r. 1979, a to v Praze
v mladofrontovní edici Kroky. Ani
Šípek, ani Cvek nebyli Máchovou
osobností nebo dílem výrazně ovlivněni. V básni První snítka Jen jednou
stěhovavý pták (1962) se mj. vyskytuje
potencionální aluze na Máchův Máj ve
verši: „I hvězdu budeš mít... / A ta tě
s budoucími spojí / jinak, než vyhaslý
už svit.“ (Srov. u Máchy: „Klesla
hvězda s nebes výše, / mrtvá hvězda,
siný svit“; Daniela Hodrová uvažuje
v souvislosti s Máchovým „nic“ o tom,zda
toto „nic“ nemá přece jen cosi společného
s Bohem jako nicotou u mystiků a zda
není blízké faustovskému „nic“ jako

tichý, / ač slova milenců jsou všude stejně sladká. / Utrhnout obvaz z prostřelené míchy / a slávě máje otevřít chci
vrátka.“ Závěr básně využívá aluzi na
Máchův Máj k oslavě Slezska hrdinného a bojujícího: „Je první máj – je lásky
čas / zda slyšíš Hynku, slyšíš Jarmilo?
/ Však Slezsko – ještě úžas kolem řas,
/ jak předloni se krve napilo.“ V této
poezii výrazně prostupovaly a splývaly
„mírové“ a „válečné“ sémantické řady.
Vyplývalo to patrně ze staré mytické
představy, že příchod „nového světa“
nenastane prostým vývojem, ale zničením světa starého. Tato eschatologická
představa (mytologéma) byla součástí
komunistické ideologie. Básník Máje
je zde chápán jako básník revolučního
ducha.
Rok 1956 bývá v české literatuře
označován za přelomový, dochází
k určitému politickému uvolnění ve
vývoji společnosti po XX. sjezdu KSSS
a XV. sjezdu KSČ, což se pak pozitivně
odráží i v rozvoji kultury a literatury.
Relativní uvolnění vytváří částečný
prostor k výraznějšímu uplatnění individuálních rysů autorského díla a zesiluje povědomí o jeho autonomní
hodnotě, která již není záležitostí ideového postoje, ale literárního nadání
a zvládnutého spisovatelského řemesla.
Nastupuje také mladá generace spisovatelů soustředěná kolem časopisu
Květen, která realizuje program „poezie všedního dne“. V regionech dochází
k dynamickému rozvoji různorodých kulturních a také edičních aktivit. Bývalý ředitel krnovské knihovny
Blažej Paloch spolu s výtvarníkem
Zdeňkem Máčelem připravili k vydání
v dubnu roku 1956 pro tehdejší Vzor43
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místu největší smysluplnosti; Poetika
míst, Praha: H & H, 1997, s. 110.)
Narážka na zakladatelský zjev moderní
české poezie není později Šípkem
v dalších sbírkách opakována. Zda
tato kontroverzní aluze byla učiněna
z neznalosti literární tradice české poezie nebo z jiného důvodu, se už dnes
nedovíme.
Jiří Daehne na rozdíl od svých básnických předchůdců po sobě zanechává

ně vložený, formát knihy přesahující
graﬁcký list, byly tištěny litograﬁcky,
vlastní text technikou kamenorytiny).
Z roku 1997 pochází strojopisná „Malá
autorská antologie opusů s máchovskými náměty“ Okno dokořán, zamýšlený,
ale nevydaný novoroční tisk s vydavatelovým přáním PF 1998. Antologie je
rozdělená na dvě části: básnickou „Pár
máchovských obrázků“ se čtyřiadvaceti básněmi a prozaickou „Pět povídek
s máchovskými náměty“ z rukopisné
knihy povídek Sedm semen z Jidášova
stromu, psané na sklonku 80. let minulého století. Podle Daehneovy ediční poznámky se dovídáme, že v létě
roku 1978, o rok dřív, než mu v Mladé
frontě vyšla prvotina Berný peníz, četl
Máchovu poezii i prózu a také máchovské monograﬁe, například knihu Karla
Janského (patrně šlo o monograﬁi Karel
Hynek Mácha, Život uchvatitele krásy, 1953 Praha), dar autorově mamince od učitelského sboru jedenáctiletky
k jejím sedmatřicetinám.
Jiří Daehne rukopisnou sbírku Radobýl věnoval i autorovi tohoto příspěvku, snad v naději, že se ji jednou podaří
vydat (ostatně autor, píšící tato slova,
napomohl k vydání tří Daehneho básnických sbírek ještě za básníkova života
jako redaktor svazků i jako autor doslovů
k nim). Krnov je příhraničním městem,
využili jsme proto na vydání Radobýlu
podpory z transhraničních grantových
projektů Evropské unie PHARE. Čtenář tudíž nemůže být nepřekvapen, že
kromě máchovsky laděné sbírky krnovského autora najde ve svazku nejen překlady těchto veršů do polštiny, ale také
polské verše ratibořského básníka Jacka
Molędy, zastoupeného stejným počtem

strojopisnou sbírku Radobýl. Některé
texty z ní vyšly časopisecky (Radobýl,
Ještě hlt, Cesta k Élysejským nivám,
Pohřeb, Literární měsíčník, 1980, č. 9, s.
138), jiné v biblioﬁlii Ve znamení podzimu (Roudnice nad Labem, 1981),
vydané k 145. výročí Máchova skonu. Náročně upravený tisk vydal Emil
Gebauer ve spolupráci s výtvarníkem
Václavem Rykrem (frontispis a vol44
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s prosbou o jeho stanovisko k historickému i literárněvědnému východisku
Daehneho básnického cyklu; odpověď – stručná, ale výstižná – zněla, že
je vše v naprostém pořádku). Daehne
se také projevuje jako znalec antické
literatury a starověké mytologie, jeho
historicko-ﬁlozoﬁcké reﬂexe jsou myšlenkově výrazné a kontextově zajímavé.
Spojení máchovské inspirace s polskou literaturou ve svazku Radobýl – Obzor událostí má také svůj
symbolický význam. Vždyť Mácha
si pořizoval výpisky do svých zápisníků také z polské poezie (Adama
Mickiewicze, Juliusze Słowackého,
Seweryna Goszczyńského, Antoniho
Malczewského, Józefa Bohdana Zaleského aj.), mnoha polskými motty opatřil kapitoly své povídky Cikáni (1835).
Mácha jako jediný český básník dokázal organicky přetavit vlivy polského
romantismu ve vlastní tvorbě (Máj,
Balláda aj.). Značný zájem u nás tehdy vzbudilo polské povstání ve Varšavě, a s tím byl spojen obdiv k polským
spisovatelům. Mácha spolu s Karlem
Sabinou organizovali pomoc polským
emigrantům, kteří se ubírali přes naše
země na západ. Z Máchovy generace
vyšel i první soustavný český překladatel Mickiewiczovy poezie Václav Štulc
(1814–1887), v roce 1937 vyšel jeho
překlad Konráda Wallenroda.
Vztah mezi polskými romantiky
a poezií ratibořského básníka Jacka
Molędy násilně nehledejme. Jeho verše
nevznikly v důsledku inspirace národní
romantickou literaturou, ani pod vlivem
studia vesměs pohnutých osudů polských romantiků – vyhnanců z vlasti.
Nevznikly ani pod nějakým výraz-

básní, a jejich překlad do češtiny; s tím
rozdílem, že u Daehneho šlo o ucelený soubor textů z autorovy pozůstalosti,
svěřený před jeho smrtí v xerograﬁcké
kopii autoru těchto řádků (text jsme
upravili z hlediska současných pravopisných zásad tam, kde to nekolidovalo
s autorským stylem), zatímco u Molędy
jde o autorský výbor z většího cyklu básní Horyzont zdarzeń. Básně z „Obzoru
událostí“ vznikaly vždy poněkud na
okraji toho, o čem autor zrovna psal,
ale z téhož důvodu mají hodně společných vlastností a představují harmonicky komponovaný celek. Jacek Molęda
je nejen renomovaným slezským básníkem, ale také skvělým překladatelem z češtiny, jakkoli dosud překládal
převážně českou odbornou, ﬁlologicky zaměřenou literaturu. Jako básník
dobře vycítil poetiku svého krnovského kolegy a vytvořil kongeniální polský
převod Radobýlu do polštiny.
Naším edičním záměrem nebylo
vytvoření prostoru k přímému intertextovému dialogu mezi českými a polskými básnickými díly, ten je veden ve
vztahu k Máchovi jedině v Daehneho
poezii. Daehne se více zabývá životopisnými momenty romantického autora
než přímo textem Máje, i když v navazujícím textu (posttextu) najdeme několik přímých literárních narážek (aluzí)
na tuto lyrickoepickou báseň nebo na
lyrický komentář k Máchůvu Deníku
na cestě do Itálie. To – spolu s Daehneho obeznámeností s máchovskou
literaturou – svědčí o autorově solidní
historické i literárněhistorické erudici.
(Před časem jsme zaslali kopii Radobýlu jednomu z nejvýznamnějších současných máchologů, prof. Pavlu Vašákovi,
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ným účinkem lektur současné polské či zahraniční literatury. Molęda je
básníkem poměrně vyhraněným a originálním. To, co se do nich promítlo
nejvíce, byla oblast na první pohled
nepoetická – fyzika. Autor s pomocí
terminologie převzaté z fyziky nebo
astrofyziky, většinou zapojené do jiných
a nečekaných kontextů básnické obraznosti (například periferie soudobého
města), usiluje popsat náš či svůj vlastní
vnitřní mikrokosmos. Tento pokus mu,
domníváme se, vyšel. Tím zároveň přestává být pouhým pokusem a stává se
faktem. Použití pojmů zdánlivě spojených s vnějším fyzickým světem se
paradoxně ukazuje jako vhodné, když
podporuje a zvýrazňuje pohledy autorského subjektu na objektivní realitu
naplněné ironií, ba i sarkasmem. Našli
bychom v této poezii stopu po romantismu, po jeho dědictví, v polské poezii stále silně přítomného? (Před časem
jsme například poukazovali na pozoruhodné inspirace Mickiewiczovou poezií v lyrice současného polského básníka
narozeného na Litvě a také emigranta
značně vzdáleného od svého domova –
nositele Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1980 Czesława Miłosze:
Potulný voyeur Czesław Miłosz, Labyrint, 2001, č. 9–10, s. 190–194.) Pokud
ano, tak velmi hořkou. Molędova poezie
je snahou vystoupit ze všední skutečnosti, romantický je i pocit beznaděje,
akcentovaný individualismus. Básníkova skepse je ovšem již neromantického, postmoderního ražení.
Podobně básně Jiřího Daehneho
jsou plné paradoxů. Na jedné straně
byly inspirovány romantismem a jeho
nejvýznamnějším českým reprezen-

tantem, mohli bychom říci básníkem
romantického životního osudu, na
druhé straně se v nich objevuje protiromantický, racionalistický postoj „ﬁlozofova zvětšovacího sklíčka“. Daehne
se pokouší o velmi precizní rekonstrukci událostí, do nichž vnáší mnoho
z postojů vědce – jakoby byl fyzikem
nebo geografem. Z tohoto důvodu bylo
nanejvýš vhodné oba básnické cykly
konfrontovat, otisknout je vedle sebe
v jedné edici.
Přináší dvojjazyčný básnický svazek
Radobýl – Obzor událostí něco podstatného do regionální či dokonce národní
literatury? Nejprve se vyslovíme k první položené otázce.
Daehneho vklad do regionální poezie je neoddiskutovatelný a posthumní
vydání rukopisné sbírky do jisté míry
vzdává hold jak tomuto umělecky neobyčejně nadanému místnímu tvůrci,
tak básníku Máje u příležitosti dalšího,
bezesporu významného máchovského
výročí.
Pokud jde o odpověď na druhou otázku, jaký má význam Radobýl v kontextu české národní literatury, tuto otázku
musíme nechat otevřenou, protože
nepřísluší editorovi svazku a autorovi
doslovu, nýbrž celostátní literární kritice. Můžeme aspoň poukázat na skutečnost, že sbírka kvalitativně nevybočuje
z řady sbírek vydaných ještě za života
krnovského básníka, které byly kladně
přijaty kritikou (opět se odkazujeme na
druhý díl Hledání kořenů, kde k tomu
snášíme mnoho důkazů), ale důstojně
ji završuje. Podobný úkol – zhodnocení přínosu Molędova Obzoru událostí – jak pro regionální slezské, tak pro
celonárodní polské písemnictví – bude
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charakterově neobyčejně prokreslenou
a často se v Daehneho poezii vracející postavu dědečka z matčiny strany
Leopolda Kubeši) i mimořádnými kulturními osobnostmi, z nichž některé
jsme zde již zmínili (připomeňme ještě
Daehneho sbírku Bosá Barunka, v níž
se inspiroval osudy Boženy Němcové).
Karen postupně tíhne k silnému zepičtění, usiluje o dialogičnost až dramatičnost své poezie, jak konstatuje dobová
kritika (Petr A. Bílek, Milan Blahynka, Štěpán Vlašín). Podobně je tomu
u Daehneho; na epizující a autentizující tendence jsme podrobněji poukázali
jinde (Topograﬁe vzpomínky, Podoby
autenticity v „memoárové“ poezii Jiřího
Daehneho, in: Autenticita a literatura,
Sborník referátů z literární konference
41. Bezručovy Opavy 16.–17. 9. 1998.
Praha-Opava, ÚČL AV ČR, FPF SU
Opava, SZM Opava, 1999, s. 97–105).
Básnická tvorba Jiřího Daehneho,
a to nejen tímto svazkem představeném tematickém okruhu autorova díla,
rozhodně patří k tomu lepšímu, co vzešlo z literatury psané v Krnově a přitom
významně přesáhlo okruh regionálního
písemnictví. Autorovo jméno by nemělo
chybět v žádné literárněhistorické syntéze písemnictví nejen severní Moravy
a Slezska, ale ani české poezie vůbec.

mít před sebou polská literární kritika,
polští recenzenti.
Jsme přesvědčeni o tom, že Radobýl patří datem svého vzniku sice
do linie české poezie druhé poloviny 70. let minulého století, ale není
anachronismem. Stejně jako jím není
například sbírka již nežijícího básníka
Jiřího Karena (vl. jm. Ladislav Podmele) Hledání modrého tónu (1979),
která je autorskou poetikou (tu a tam
s názvuky poezie Františka Halase)
i celkovým zpracováním tématu velmi
podobná Daehneho snahám a přibližuje čtenáři osobnost polského romantického umělce – skladatele Fryderyka
Chopina. Oba básníci – Karen a Daehne – se nejen znali, ale udržovali korespondenci, přičemž autor Gramofonu
v okně v ní autorsky zkušenějšího přítele občas žádá i o radu. (Některé dopisy
jsou uchovány v Daehneho pozůstalosti.) Pro oba básníky je také typické
hledání určujících hodnot života a jeho
klíčových okamžiků, archeologie rodové historie, jejich poezie obsahuje evokace zážitků z války a reminiscence na
šťastný či rozporuplný věk dětství chápaný jako ideální a léty ztracený rozměr
domova (viz Daehneho sbírky Berný
peníz a Ztráta rodného domu), oba ve své
poezii oslavují tvůrčí dělnost, která je
ztělesňována rovnocenně prostými lidmi (připomeňme nezapomenutelnou,

Libor Martinek

Lidové stavby v Podještědí a na Českodubsku
V roce 2009 vyšla v nakladatelství
R. Karpaše v Liberci pro Českou besedu publikace o 144 stranách dokumen-

tující lidové stavitelství v popisovaném
území. Česká beseda je kulturně společenská instituce založená již za Ra47
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a mobiliáře. Zastoupeny jsou i sakrální stavby např. kostely, jako třeba kostel sv. Mikuláše ve Světlé pod Ještědem,
kostel sv. Jakuba staršího v Letařovicích a několik dalších.
Třetina náplně knihy je věnována stavební technologii a konstrukcím, tzn.
zdění a roubení včetně detailů počínaje
a otvorovými výplněmi (okna a dveře)
konče. Na dvoustránce za obálkou je otištěna mapa Českodubska
s vykreslením typických
roubenek nacházejících
se v jednotlivých obcích.
Na zadní dvoustránce
je otištěna zvlášť cenná
mapa, a to bývalého Turnovského hejtmanství,
kterou velmi podrobně i precizně vypracoval otec recenzovaného
titulu, řídící učitel Josef
Technik z obce Bílé. V závěru knihy
autor děkuje svým dvěma synům Janovi a Jiřímu za vydatnou pomoc, kterou
mu při obstarávání potřebných podkladů a dokumentů poskytli.
Jistě není pochyb o tom, že je nutné
dnes již nežijícímu poděkovat (zemřel
ve věku 96 let) za jeho vytrvalou péči
o záchranu lidového stavitelství v Podještědí i napsání této vynikající publikace.
Kvalitní práci odvedla i tiskárna
s knihárnou EUROPRINT v Praze.
Věřím, že stručně popisovaná knížka
zaujme všechny vnímavé čtenáře.
Knihu si lze objednat za 150 Kč na
adrese: Česká beseda, Na Rybníčku 14,
460 01 Liberec l.
Miloslav Maxa

kousko-Uherska, která již od svého
vzniku usilovala o národní české uvědomění a k tomu také směrovala svoji osvětovou činnost (budova ČB byla
postavena v Liberci v roce 1905). Autor publikace, nestor libereckých architektů Ing. arch. Sv. Technik († 2010),
zkušený architekt-urbanista, dodržoval
v knize pořadí, t.z. že se nejdříve věnoval krajině v její tvorbě
i proměnách. Zde je nutné upozornit, že její měřítko, proporce i tvářnost
znesvářily megalomanské
zemědělské velkokapacitní stavby pro potřebu
JZD a státních statků,
dnes většinou nevyužité
a chátrající. Tyto stavby patrně vyprojektovali
„takyarchitekti“ z bývalého libereckého Agroprojektu. Největší pozornost
je v knížce věnována vesnickému osídlení tvořící zemědělské usedlosti různých velikostí, vesměs roubenky, a to
jak obytné tak i účelové, sloužící živočišné i rostlinné produkci. Jmenované
roubené stavby – díla velmi schopných
i zručných tesařů – jsou dokumentovány textově, fotograﬁcky i kresebně. Mají
vysokou graﬁckou i vypovídací úroveň,
oživené ﬁgurálně s objekty zasazenými
do přírodního prostředí (vegetace).
Půdorysy typologických variant naznačují, že jim předcházel velmi podrobný stavebně-technický průzkum
i vypracované studie. Škoda, že u některých vybraných typů nebyly uvedeny základní půdorysné rozměry.
Tvorba interiérů je zastoupena
výběrem typického selského nábytku
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NACPĚTE SVŮJ
HARDWARE K PRASKNUTÍ
2 milióny zahraničních e-knih ke stažení
World e-book Library zpřístupňuje téměř 2 miliony elektronických knih vzniklých digitalizací rozsáhlých světových kolekcí
např. v projektu Gutenberg a mnoha dalších.
E-knihy byly kompletně převedeny do textové podoby (OCR)
a lze s nimi tak mnohem efektivněji pracovat včetně vyhledávání v plných textech.
Většina knih je v angličtině, ale jsou zastoupeny i desetitisíce
titulů v němčině, francouzštině, španělštině a dalších jazycích.
U e-knih je použit formát PDF, audioknihy
jsou k dispozici ve formátu MP3.
Všechny knihy je
možné volně stahovat
a kopírovat pro osobní
potřebu bez jakýchkoliv dalších omezení.
Zkušební přístup
bude k dispozici až do
15. června 2011, a to
přímo v knihovně nebo
prostřednictvím vzdáleného přístupu přes
Čtenářské konto.
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