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Úvodem

Chceme se sdružovat?

   Jen se podívejme do blízké minulosti. Spisovatelských organizací najdeme celou řadu, jmenujme 
např. předválečný Kruh českých spisovatelů, Syndikát českých spisovatelů, Svaz československých 
spisovatelů,  Svaz českých spisovatelů,  dnes bohužel  neduživá Obec spisovatelů… (A co slušného 
z kulturní oblasti v dnešní době nestrádá?)
   Společenský význam je umenšen, spisovatelé jako kolektiv už nehýbou politickým, ba ani kulturním 
děním. Jsou tam, kde mají být (?!), jejich práce je komorní, příjemcem je čtenář, který už neočekává  
proklamace a státotvorné činy; pokud hledá názor, návod či příklad, hledá a nachází ho na stránkách 
knih. Je to málo? A je to důvod k sdružování původců literatury?
   Ostravské středisko mohu zahrnout pod pojem „Ostrava“, v jejímž  jménu navštěvuji setkávání Rady 
Obce spisovatelů v Praze. Ostrava je mnou zastoupena, ví se, že má svůj spisovatelský časopis, svá 
autorská čtení,  že se kolektivně prezentuje, byť je to prezentace z hlediska zastoupení ostravských 
spisovatelů  pouze  parciální.  S působením střediska  se  počítá:  nejen  slovem,  ale  neopakovatelnou 
konstelací, atmosférou, evokací historie, ztvárněním přítomnosti významně ovlivňuje duchovní pro-
středí města. 
   Zdá se mi to prospěšné a důležité. A přeji dalším skupinám spisovatelů působícím v Ostravě to, co 
mají navíc, jak umějí sáhnout po evropských penězích, jak extenzivně dovedou své působení napřít. Je 
to pro Ostravu dobré. 
   Nyní, na přelomu září a října dochází v Praze na Železné k předání  funkcí. Vedoucího postu v Obci 
spisovatelů se ujímá Tomáš Magnusek. Je předčasné jakkoli hodnotit, jisté je, že se našel člověk, který 
v Obci pracovat chce, má nástroje, kterými se bude snažit situaci Obce obrátit v její prospěch. A má 
kolem sebe lidi, kteří mu chtějí pomoci.
   Co my zde v Ostravě? To, že by k nám z Prahy přitékaly peníze, zatím není pravděpodobné. Stanovy 
Obce dosud platí, víme, co od své organizace můžeme očekávat. Je jisté, že si budeme muset pomoci 
především sami. Přesto si v této chvíli myslím, že je dobré vytrvat. A myslí si to i početná skupina 
spisovatelů z Prahy. Založili si pod střechou Obce své vlastní středisko (dosud středisko pražských 
spisovatelů nebylo, Rada byla představitelkou spisovatelů z celé ČR) a docela velkoryse ve spolupráci 
s městským  obvodem  Praha  1  nastartovali  svou  činnost.  Naskýtá  se  otázka,  proč  se  máme 
protipohybem  atomizovat,  udusit  svůj  kolektivní  hlas,  vyrušit  eventuální  sílu,  kterou  může 
mnohohlasá myšlenka napřít?   
   Stále se mi jeví profesní kontakt se spisovatelským centrem v hlavním městě pro Ostravu prospěšný. 
Čím konkrétně, abych to shrnula? Jádro je především v informovanosti. Časopis Obce Dokořán byl (a 
ještě doufám bude) platformou všech skupin sdružených pod střechou Obce. Důležitý je pro nás i 
pocit sounáležitosti, nezanedbatelná je možnost participovat na některých ústředních akcích Obce, je 
zde možnost vzájemných, příp. výměnných kontaktů, kterou jsme už v jednotlivostech využili. No a 
výše zmíněná prezentace Ostravy, to je položka rovněž významná. Ale bude záležet na tom, zda o své 
sdružování stojíme, zda vzájemné vazby máme a chceme je upevňovat - a jsme-li ochotni pro naše 
společenství něco udělat. V opačném případě by to byla jen balastní nostalgie za lepšími časy. 
                                                                           Lydie Romanská
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Usnesení 

Z valné hromady Obce spisovatelů 
16. 7. 2011

1/ Valná hromada OS vzala na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl její předseda  
Vladimír Křivánek.
2/ Valná hromada OS vzala na vědomí rovněž zprávu o hospodaření OS, s níž ji seznámil předseda revizní 
komise Pavel Weigel.
3/  Valná hromada se postavila velkou většinou za zachování OS i za podmínek dočasného utlumení její  
činnosti.
4/ Valná hromada doporučuje dát členům spisovatelské organizace ke zvážení změnu názvu i stanov -  
návrh zní „Syndikát spisovatelů České republiky“.
5/ Valná hromada doporučuje nové Radě kooptovat do svých řad zástupce regionálních spisovatelských  
organizací, kolektivních členů, a posílit tak podíl regionů na činnosti spisovatelské organizace jako celku.
6/ Valná  hromada  se  na  svém jednání  vyslovila  pro  větší  angažmá  nové  Rady OS ve  smyslu  hájení  
profesních zájmů svých členů.
7/ Novými členy Rady OS byli zvoleni (v pořadí podle počtu hlasů): Tomáš Magnusek, Jaroslav Holoubek, 
Lydie Romanská-Lidmilová, Ivo Harák, Zdeněk Rosenbaum, Vladimír Stibor a Františka Vrbenská. Další 
možní členové nové Rady OS s možností kooptace (podle počtu hlasů): Jaroslav Novák, Jindřich Zogata, 
Hana Hosnedlová, Antonín Bajaja, Radana Šatánková a Zora Šimůnková.
8/ Do revizní komise  byli zvoleni (v pořadí podle počtu hlasů): Petr Kovařík, Vlado Ríša a Alois Marhoul.
(Ze zápisu na valné hromadě nedopatřením vypadla do Rady OS rovněž zvolená Milena Fucimanová.)

Zpráva z druhého setkání  Rady OS po valné hromadě 
15. 10. 2011

   Obec spisovatelů se na základě rozhodnutí valné hromady obrozuje. Předsedou se překvapivě stal mladý 
producent,  scenárista,  herec  a  spisovatel  Tomáš  Magnusek  (1984),  který  spolu  s Radou  OS  podniká 
postupné konkrétní kroky k nápravě nynější nepříznivé situace. 
  Především chce zajistit chod kanceláře s minimálními náklady. Tam nebude zatím administrativní síla, 
práci obstarává předseda a Pavel Weigel. Rada se schází jednou měsíčně a  průběžně plní aktuální úkoly.
   Předseda chce zrušit kolektivní členství (my jsme kolektivním členem nebyli, byli jsme pobočkou Prahy). 
Z toho plyne, že všichni spisovatelé, kteří budou chtít zůstat členy, dostanou nové osobní legitimace, a to  
po  zaplacení  příspěvků.  Ty se  zvýší  po  schválení  valnou  hromadou  na  dvojnásobek  dosavadní  sumy. 
Spisovatelé,  kteří  jsou v kolektivních  skupinách,  a  nejsou přímo členy Obce,  mohou získat  legitimaci 
Klubu přátel OS. Jejich příspěvky budou podstatně menší. 
   Dokořán bude řídit  Ivo Harák, já mám na starosti krajské „lídry“, Pavel Weigel bude usilovat o re-
konstrukci  a  obnovení seznamu členů,  evidenci  knih v knihovně Obce a  jejich půjčování povede paní 
Františka Vrbenská,  o přijímání nových členů bude rozhodovat komise v čele s Milenou Fucimanovou, 
autory publikující a žijící mimo ČR si vzal na starost Vlado Ríša. Další členové Rady se podělí o úkoly, 
které přijdou na pořad v nejbližším období. 
   V této  chvíli  předseda  usiluje  o  zrušení  nevýhodného internetového  účtu,  o  uskladnění  máchovské 
výstavy, koncipuje dopis členům, uvažuje o tom, co může Obec zatím členům nabídnout, jednou z výhod 
bude např. možnost přespání v prostorách Obce při akcích v Praze za minimální režijní cenu. 
   Samostatný účet  ostravského střediska  bude  zrušen,  všechno půjde  přes  centrum. Účet  Obce  bude 
v dohledné  době  převeden  z KB  do  Poštovní  spořitelny.  Spolupráce  Obce  s nynější  účetní  bude 
minimalizována, ale zachována.
   Tolik novinky z jednání Rady. Všechno je však v pohybu, může se tudíž měnit. Důležité je pracovní 
nasazení a úsilí, s nímž se nově začíná. Za pokus to stojí.                          Lydie Romanská
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Recenze, glosy, úvahy

Osamělá výzva

   Blanka Fišerová (narozená 1977) prošla zatím dráhu z jihozápadní Moravy přes studia na Slezské 
univerzitě v Opavě a další vysokoškolská vzdělávání  v Brně a v Olomouci znovu do Opavy, kde se 
uplatnila ve Slezském divadle (jako dramaturgyně a šéfka  činohry do 2010), ale také na Slezské 

univerzitě,  kde  úspěšně  připravila  studijní  program  Kulturní  dramaturgie  se 
zaměřením na divadlo – a  dodnes tu vyučuje. Již za studentských let se účastnila 
soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora  a psala pro mládežnický divadelní kolektiv.
   Její první sbírka V bílém  (80 stran) vyniká na první pohled exkluzivitou: krásná 
kožená  vazba,  perfektní  tužší  papír,  modernistické  kresby Lucie  Sabevové  na 
podkladě ženské symboliky. Básně jsou řazeny od těch, jež vznikly v roce 2010, 
až po verše z roku 2006. Jsou krátké, bez názvů, žádná nepřesáhne jednu stranu.
   Je to poezie sice s dílčími odhaleními nejsubjektivnějších pocitů („Na tisíci 
jehlách spím“), ale zároveň jaksi ohražená vůči světu. Obzor básní je úzký, je to 
v podstatě já a ty. Jen občas se rozevře pohled na jiné než soukromí, kdy v básni 

začínající „Černé město /  vybělit na mapě“  je charakteristika Ostravy „Umělci z dovozu / a exodus 
špíny. / Chystám se na odsun / do vlastního ghetta.“ Ostatní jsou pouhé konfese?  „Nechat se rozbít  
v šílenství“, jinde „Vzlet v nedohlednu“ nebo „Nestojím už ani za pokleknutí“. 
   Vše se odehrává (nebo jsou to jen pocity, nikoliv úsek děje?) v jakémsi zešeřelém prázdnu, bez 
jasných kontur prostoru. Převládá smutek,  strach  a samota: „Tvému smutku / šeptám dnes pohádky“,  
„Tón tvého hlasu /  zazněl mou samotou“.  Tak je tomu  u veršů datovaných rokem 2010. Jsou to 
gnómicky  krátká,  až  na  samu  podstatu  slova   omezená  sdělení,  s ironizujícím,  ovšem  nikoliv 
nenávistným podtextem. Básně se vztahují k druhé bytosti, nijak nespecifikované: „Napršíš  mi do 
ložnice?“ ptá se autorka,  protože „Postel se těší na nové vůně“.   Anebo   poté, jindy a jinde:  „A pak 
- v noci za městem - / vzdáváš se ty mně“. 
   Sbírka se jasně dělí  na dvě poněkud jiné poetiky.  Ta první  je z nejnovější doby,  kdy Fišerová 
nerýmuje, a právě tyto básně jsou nejlepší, ba některé z nich přímo originální.  I když jde o velmi 
niterná odhalení,  např. „Ve verších bez rýmů / bezbranně čitelná“,  zároveň ze všeho vyplývá jistá  
noblesa. Nikde tu není pád do absolutní beznaděje, chvílemi máme dojem, že je to možná jen hra,  hra 
na divadle (ostatně autorka také už na scéně vystupovala jako Máša v Čechovově Rackovi nebo Marie 
Stuartovna v dramatu Schillerově). 
   Ty starší básně jsou psány v pravidelných rytmických slokách a s rýmy. Ale to Fišerové nesedí, 
najednou to působí až kostrbatě, s pokleslou nápodobou vyvětralých slovních spojení, jako „Když slzy 
zimy choulí se do vlasů / tiše ti zašeptám, že je to pro krásu“. Nicméně obzor těchto starších básní se  
rozevírá, je tu vlak „za vůní Oděsy“, jinde Amsterdam, kde „z kostela šup rovnou do vykřičených  
podniků“, nebo divadelní prostředí za doprovodu matek  s holčičkami, které cvičí, aby se jednou staly 
baletkami,  ale  později,  kdy  „probíhá  bezpočet  případů  /  vzdálené,  povrchní,  chvilkové  vášně“,  
zůstane jim jen svět „bez lásky, doteků, sami a bez něhy“. 
   I s touto výhradou je Fišerová autorka (nejen poezie, ale též dramat),  s  níž nutno do budoucna 
počítat. V okruhu Opavy a Ostravy přináší nové  básnické gesto, jaksi méně bytostně  či původem 
spjaté s tímto regionem (je též „umělcem z dovozu“), ale právě proto s možností neulpět na tradici. 
Oceňme konečně i to, že vynesla též verše starší, méně umělé, přiznávající, že tak začínala. 

Jiří Urbanec
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Recenze, glosy, úvahy

Spisovatel slezského pohraničí Jindřich Zogata
   
   Jindřich Zogata, jenž se letos v srpnu dožil sedmdesátin, je prozaikem, básníkem, překladatelem. 
Narodil se 6. 8. 1941 v Jaworzynce (polské Slezsko), vyrůstal v rolnické rodině, žijící v národnostně 
smíšeném území na česko-polsko-slovenském pomezí. Od dětství na něj působila svérázná kultura 

beskydských  horalů.  Zogatův  otec  Pavel  proslul  jako  gajdogš  a  vypravěč, 
strýc Ondřej jako řezbář, umění ho neopustilo ani na jeho další životní cestě,  
neboť jeho manželka Mirka Zogatová-Fikrová (roč. 1948) je výtvarnice. V r. 
1946 rodina přesídlila do Československa a žila v Jablunkově, Jeseníku nad 
Odrou, Kuníně a od r. 1950 v Bukovci. 
   Po jedenáctileté střední škole v Jablunkově (maturita v r. 1957) vystudoval 
Zogata agronomii na Vysoké škole zemědělské (1957–1962, Ing.) v Brně, kde 
v letech 1962–1963 také pracoval jako asistent v Čs. akademii zemědělských 
věd. Krátce pomáhal otci v hospodářství, poté působil jako kulturní referent 
Okresního  národního  výboru  ve  Frýdku-Místku  (1965–1966)  a  v Karviné 

(1967–1969). 
   Na konci 60. let byly v různých nakladatelstvích přijaty k tisku básnické sbírky Ohně na horách, Na 
kameni kámen, Morana a Dřevěné pyramidy, začínající normalizace jejich vydání znemožnila. Pro 
podpis  2000  slov  byl  ze  zaměstnání  propuštěn  a  pracoval  pak  v  různých  dělnických   profesích. 
V r. 1974 se vrátil do Brna, kde se stal mistrem Střediska veřejné zeleně při městské Technické a 
zahradní správě. Od r. 1993 do odchodu do důchodu byl správcem parku na hradě Špilberk. Od r. 1962 
publikoval (většinou básně) v novinách Vpřed (Frýdek-Místek), Nová svoboda (Ostrava), Głos Ludu 
(Ostrava), Rovnost a v časopisech Host do domu, Plamen, Červený květ (Ostrava), Sešity pro mladou 
literaturu, Literární listy, Zwrot (Český Těšín). Po nucené odmlce začal koncem 70. let tisknout básně 
v polských časopisech Agora a Wiadomości (Vratislav), Życie literackie (Krakov), Zielony sztandar a  
Poezja (Varšava) v překladech W. Przeczka,  B.  S. Kundy,  W. Sikory a L.  Waszkové. Teprve poté 
pronikl  do domácích periodik:  Brněnský večerník,  Rovnost,  Lidová demokracie,  Moravskoslezský 
týden (Ostrava), Veronica (Brno), Tvorba, Tvar (v příloze Tvaru 1996, č. 5, část proponované sbírky 
Otisky), Ostravský kulturní měsíčník, ROK, Iniciály,  Akord, Proglas, Literární noviny,  Alternativa, 
Alternativa Nova (Opava) aj.  Pod propůjčeným jménem Kamila Smyčková napsal  pro ostravskou 
televizi scénář k filmu Poslední gajdoš (1978, režie A. Müller). Psal fejetony pro brněnský a ostravský 
rozhlas. 
   Ústředním tématem Zogatovy básnické i prozaické tvorby je střet přírody a civilizace, odvěkého 
řádu a zpupných lidských pokusů o genové i společenské inženýrství. Vzhledem k tomu, že poezii 
mohl začít knižně vydávat s velkým zpožděním, mají některé svazky charakter průřezu starší tvorbou, 
např. Dým ohnic (1991), Samoty vzdálené až na počátek (1993), Rozsochy (1996). Od začátku se v  
jeho básních objevují nářeční slova a náběhy k melodice lidových popěvků. Naturální a biologizující 
obrazy mířící  k postižení  genotypů se však brzy dostávají  do kontrastu s technicistní  metaforikou, 
melodie  a  tradiční  poetické  lexikum  s kakofonií,  záměrně  křečovitým  novotvořením  a  jinými 
antilyrickými postupy, nejvýrazněji  ve sbírkách tematizujících hodnotový chaos moderního světa a 
života bez Boha ve sbírkách Psí víno (1994), Mýtiny (1995), Zvony odletěly do krajin (1997), Když  
kvetou fazole (1999), Zdaleka blízké (2000), Cirkus DNA (2000), Lámání biochleba (2002), Sporá 
místa (2002), Oheň křičí tmu (2007), za kterou obdržel Cenu Magistrátu statutárního města Ostravy.  
K protikladům mezi poznáním zákonů lidského bytí a jejich znásilňováním, mezi organickým růstem 
a rakovinným bujením duchovní  prázdnoty míří  také větší  básnické skladby:  diptych inspirovaný 
genetickými objevy J. G. Mendela Šípkový růženec (1990) a Den světelného roku (1994), vycházející 
z básníkova vztahu k Brnu a promítající reálie města na pozadí věčného koloběhu stvoření. 
   Zogatova próza je metaforická a vyrůstá z mytizovaného prožitku krajiny, z vědomí trvalých hodnot 
zděděných   po   předcích.  V  prózách  Dvory   (in:  Stříbrné  rybky, 1985, + B. Solanský + J. Jílek)  a 
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Recenze, glosy, úvahy

Na skle (1990) evokuje vlastní dětské a školní zážitky, v trilogii Dědictví zmizelých píšťal (1996), 
Oves na střechách (1996), Dřevěné pyramidy (1998) rekonstruuje osudy svých horalských předků 
mezi dvěma světovými válkami. Černý vzduch (1998) je moderní baladickou prózou konfrontující 
rustikálnost a urbanizaci. Významnou roli hraje obraznost prozrazující autorovo výtvarné cítění, jež se 
uplatnilo i v chagallovské inspiraci některých jeho próz s brněnskou tematikou Veřejná zeleň (1998), 
Hlídače květin nikdo neuhlídá (1997), románu Podnájem v panelové pustině (1999), sbírce poezie 
S koně dolů (vězni špilberští) (2001) a ve vzpomínkové meditativní próze Díry (1994) o průkopníku 
výtvarné abstrakce malíři Antonínu Tomalíkovi. K Ostravsku se váže příběh z doby nedávno minulé 
odehrávající se mezi horníky na Ostravsku Černý vzduch (1998). Nová Zogatova próza Liduprázdno.  
Akční  vakuum (2006)  propojuje  autorovu dřívější  a  současnou poetiku,  včerejší  a  dnešní  témata; 
básník a prozaik zde využívá obou pólů svého talentu,  aby v směšnohrdinské skladbě,  alegorii  a 
varujícím podobenství,  s  humorem vyplývajícím často  z  jazykových  novotvarů  a  také  s  pomocí 
pronikavé  satiry,  sklenul  oblouk nad  naším rozporným světem,  opíraje  se  současně  o  dávnověké 
alegoricko-parabolické tradice. Zogata je také autorem epigramů shrnutých do knížky Když kvetou 
fazole (2000). Esejí o regionalismu přispěl do sborníku Literatura a region (1995). Překládá z  polské 
poezie, mj. sbírku Wilhelma Przeczka Příliš pozdní milenec (1996, 2000).
   Přesto,  že  Zogata  dlouhodobě  žije  v Brně,  nejen  jeho  místo  narození,  ale  především tematika 
významné části jeho díla je spojena se slezskými Beskydy, a proto má v našem přehledu českých a 
polských spisovatelů Těšínska právoplatné místo. Zogata je pro nás příkladem tvůrce, který dokáže 
povýšit regionální téma do vyšší nazírací roviny, jak to požadoval po spisovatelích na stránkách svého 
Zápisníku  (1931-1932)  F.  X.  Šalda.  Ani  Zogatova  historiosofická  próza  se  nevyhýbá  problémům 
regionalismu.
   V souvislosti s prozaickou „slezskou trilogií“ Zogaty padají při hledání jejího literárního tvaru velká 
jména světové literatury, například Elsy Morantové a Umberta Eca. Jiní zmiňují mytologické struktury 
Hispanoameričanů, kirgizského magického realistu Čingize Ajtmatova, ale i Brita Grahama Swifta a 
jeho Zemi (čes. 1983). (Ivo Pospíšil, Proudění ke kořenům. Poznámky na okraj jedné prózy Jindřicha 
Zogaty, Tvar, 1996, č. 19, s. 6–7.)
   Pro česky píšícího Jindřicha Zogatu je sice středem světa rodná Javořinka ve slezských Beskydech, 
avšak ve druhém dílu rozsáhlé  prozaické trilogie  „Dědictví  zmizelých  píšťal“ s  názvem Oves na 
střechách (1996), kde jde o návrat do krajiny dětství, dodávající hrdinům "na vnitřní jednotě" (Iva 
Málková – Svatava Urbanová et al., Souřadnice míst. Ostrava – Šenov u Ostravy: Ústav pro regionální  
studia  OU –  Nakladatelství  Tilia,  2003,  s.  145–156),  je  tento  idylický topos  narušen.  Spisovatel 
ukazuje  společenství  beskydských  horalů v  době  rozkladu tradičních  patriarchálních a  zvykových 
struktur, konfrontuje rustikalitu s urbanizací, posuny hranic: 
   „Nedaleko za murovanými domky nemohl odtrhnout oči od rozrytého pole a zasněžených murů 
poblíž cesty. Cestou do městečka si jich nevšímal. Poznal staveniště. 
   »Pane rechtore, co tu bude?« 
   »Plícní sanatorium.« 
   »Tady také?!« divil se tak hlasitě, že se rechtor chtě nechtě zeptal: 
   »Něco se ti nelíbí?« 
  »Ale nic.« To není možné! Co si myslet? Do hor sice došla zpráva, že palác na suchoty nestavějí  
jenom v Kubalonce, ale také v údolí městečka, které zůstane na druhé straně granice. Ale nikdo tomu 
nevěřil. Nač sanatorka v každé třetí dědině. Tolik suchot zas není. Nestačí jeden hrad? Z jedné strany 
hory budou tuberáci vykašlávat české plíce, z druhé strany vykřipovat polská pluca? Bože na nebi!  
Jako by člověk neměl jenom jeden dech. 
   »Co u vás lidé říkají na státní hranici?« 
   Pavlovi připadlo divné, že českým slovům rechtora rozumí. Jako by je znal. Jen trochu jinak zní.  
Zachovej nám Hospodine cysařa a náš kraj – vybavil si hymnu, kterou je ve škole učili. Spokl slovo.
   »Myslíte ty nové pořádky?«
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   »Ludže? Majom strach.«
   »A proč?«
   »Z granice.«
   »Nerozumím tomu.«
   »Granica nimo byč. U nas.«
   »Kde by měla podle tebe být?«
   »Něvjym. Daleko.«
   (...)
   »Paně rechtoře,« pravil  Pavel,  »až bude granica,  bude u nás kvérů jak za vojny«…“ (Jindřich  
Zogata, Oves na střechách. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996, s. 148–149).
   Zogatova „slezská“ próza,  ale  i  poezie,  jíž  se  zde nevěnujeme,  se  řadí  k tomu nejlepšímu,  co 
v písemnictví regionu na téma beskydských horalů vzniklo. Jako český text se trilogie důstojně řadí po 
bok fabulačně  složitější  Ojcowiznie  (Český Těšín,  1998)  W.  Sikory,  oproti  které  je  oproštěna  od 
přílišné zátěže či nánosu etnografie a folkloru – její látka je výrazněji literalizovaná a příběhová, bližší 
spíše k horalskému románu těšínského spisovatele Władysława Sikory Za ojcem idę (Kraków, 1984), 
zatímco její  evropsky moderní  tvar a esteticky univerzálnější  vývojový kontext  stejně jako široký 
kritický ohlas  má nejblíže  k Hudbě z nebe (Kazinkowe granie;  1994,  Warszawa;  č.  1995,  Opava) 
těšínského  básníka  Wilhelma  Przeczka  (7.  4.  1936  –  10.  7.  2006),  jehož  výročí  nedožitých  75. 
narozenin a 5. výročí úmrtí jsme si letos také připomněli.
                                                                                                                                                    Libor Martinek
Na snímku Jindřich Zogata. Text je krácen o některé citace. 

Karel Vůjtek: Bereš mi rty
Studio  K v Ostravě  vydalo  v edici  Múza  výbor  z milostné  poezie  Karla  Vůjtka.  Verše  pocházejí 
z autorových knih Řetízkový kolotoč, Takové noci takové dny, Báseň pro soprán (Žofka), Milostín a 
Skřivánek. Knižně dosud nepublikované básně jsou tištěny z rukopisu. 
Uspořádal,  doslov  a  ediční  poznámku  napsal  PhDr.  Milan  Blahynka,  CSc.  Ilustroval  Zdeněk 
Vysloužil.  Obálku  s použitím  kresby  Zdeňka  Vysloužila  a  grafickou  úpravu  navrhla  Štěpánka 
Bělovská.

Dvě ženy v Modrém... 
V  pátek 7. října  t. r. jsme se setkali v Modrém salónku místecké knihovny se dvěma spisovatelkami: 
s jubilantkou Sylvou Stankušovou, členkou Obce spisovatelů, a s Vladimírou Černajovou.  Obě četly 
ukázky ze svých knížek veršů i prózy. Autorky uvedené v pořadu nazvaném Dvě ženy v Modrém... 
představili členové literárně dramatické společnosti Místecká Viola, která připravila tento literární  
podvečer v rámci Týdne knihoven.

16. ročník Hlavnice A. C. Nora
Dne 17. září t. r. vyvrcholil 16. ročník Hlavnice A. C. Nora, jehož podstatou je každoroční soutěž 
mladých prozaiků. Soutěž obeslalo 16 autorů s jedenadvaceti pracemi o 183 stranách. První místo 
uděleno nebylo, na druhém a třetím místě se v anonymní soutěži umístila autorka našeho kraje Irena 
Šťastná.  Za  Obec  spisovatelů  byli  v porotě  Lydie  Romanská-Lidmilová,  Miroslav  Stoniš  a  Jiří 
Urbanec, ten také uspořádal sborník prací s názvem Rozcestí. 

Celebrity za humny
Dne 1. 7. 2011 byl hostem Břetislava Olšera v cyklickém pořadu Celebrity za humny televize LTV 
Plus „nejstarší spisovatel moravsko-slezský“ Oldřich Šuleř, čestný občan Ostravy.                        red
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Pavoučí

   Kolik krásných měst má naše vlast! Je nepsaným právem každého jedince, který je navštíví, aby je  
poznal  po svém.  Někdo začne obdivovat  kostely,  jiný muzea či  parky.  Fotografové se  vrhnou na 
fascinující  záběry  monumentů  staveb  či  tiché  chvění  slunečních  paprsků  na  vodní  hladině  řeky,  
rozverně ležící  před nimi.  Hudebníci  usedají  na  lavičky a  zavírají  oči,  aby ničím nerušeni  mohli 
vstřebávat  symfonii  právě  navštíveného  místa.  Básníci  chodí  jako  omámeni,  toulají  se  v úzkých 
uličkách a naslouchají jejich vyprávění. Já mám něco jiného ve zvyku.
   Když se ocitnu v nějakém městě, spěchám do antikvariátu. Tak se mi to stalo i včera. Objevila jsem 
jeden antikvariát v centru velkého města. Pravda, byl v jakémsi sklepě, ale to mě neodradilo. Ráda 
jsem sešla těch několik schodů a už jsem byla ve svém království.
   Knihy, knihy, knihy! Prodavač mě vítal s úsměvem, vždyť jsem byla jediná v daném okamžiku, kdo 
měl o tuto společnost zájem. Chtivě jsem se vrhla ke směrovkám, co kde najdu. Už jsem objevila, co  
hledám – poezii. Lačně jsem přistoupila k tomuto koutku. Bylo mi dopřáno vidět aureolu pavučin a 
prachu nad hlavami poetů. Sevřelo mě u srdce, ale cosi mě nabádalo, buď statečná! Sahala jsem po 
známých osobnostech, sfoukávala z nich horní vrstvu prachu a zbytek setřepávala rozevřením knihy. 
Bylo mi moc smutno. Nevím, jestli mé počínání sledoval pan prodavač, ale bylo mi to jedno. Vlastně 
jsem si přála, aby mě nějakým okem kamery pozoroval a uvědomil si, co dělám. 
   Tři  knihy mi  učarovaly,  neváhala  jsem a nabídla  jim nový domov.  Jedna  z  nich,  Hukvaldské 
miniatury Jana Václava Sládka, mě zvlášť okouzlila. Věděla jsem, že byl výborný malíř, ale netušila 
jsem, že se osobně znal s Leošem Janáčkem a že dokáže tak poutavě vyprávět o své velké lásce, o  
Hukvaldech a jejich okolí. Jen mě trochu překvapilo, že v době vydání stála tato kniha 19 Kčs a já za 
ni nyní zaplatila 90 Kč. Možná to bude tím,  že jsem si domů odnesla i zbytky pavoučích nití, které 
jsem v antikvariátu  nestačila  sfouknout.  Snad i  ti  pavoučci  vědí,  že  ty stříbrné  nitky nejvíc  sluší 
básníkům a snílkům.
                                                                                    Irena Kopecká

Zeptali jsme se: Na čem právě děláš?

Milan Blahynka: Pořád ještě trvá můj pracovně hektický rok charakterizovaný dokončová-
ním dvou dost namáhavých edic. Jsou to: Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na  
schodech,  s  podtitulem Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné  dokumenty  k smrti  Konstantina  
Biebla, a Nezvalovy Básně 1. Přitom už běží příprava Básní 2 pro Českou knižnici,  texty  
k jubileu a publikacím Jiřího Kuběny aj. 

Libor Knězek: Před dvěma lety jsem založil edici Zlatobýl, v níž vydávám menší práce autorů  
z Frenštátska a Beskyd. Dosud vyšly tři svazky věnované básníku Josefu Kalusovi. V těchto dnech 
vychází  čtvrtý svazek obsahující  vzpomínky básníkova syna Jaromíra Kalusa pod názvem U nás  
doma věnované básníkovu působení  v Čeladné a jeho posledním letům ve Frenštátě.  Knížku do-
provází dřevoryty Leopolda Parmy a dobové fotografie.

Jan Kukuczka: Momentálně dopisuji knihu pod pracovním názvem TERLA. Děj je zasazen  
do podhůří těšínských Beskyd, do městečka Jablunkov v poválečných letech minulého století.  
A  přispívám  do  Lašského  dostavníku,  časopisu,  který  vydává  Lašské  království  a  šéf-
redaktorkou je Irena Kopecká. Právě vyšlo nové číslo.
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František Všetička: Rakousko literární 
(Nakladatelství Jiří Vacl,  Olomouc 2010, 1. vydání, fotografický materiál František Všetička, 
228 stran)

   V první třetině roku 2011 vyšla další publikace literárního historika, kritika a beletristy Františka 
Všetičky. Jeho nová kniha nese název Rakousko literární, čímž napovídá, že způsobem zpracování se 
sestersky řadí k autorovým pracím Olomouc literární a Morava a Slezsko literární. Udiví nás možná,  
že se Fr. Všetička, který ve svých dřívějších pracích připomíná důsledně především méně známé – 
někdy doslova zapomenuté – autory svého blízkého okolí, tentokrát vypravil za zvolenými osobnostmi 
do zahraničí. Na otázku, je-li tomu skutečně tak, existuje odpověď: ano i ne. Z toho plyne, že to není 
odpověď  jednoduchá  a  jednoznačná.  Vždyť  až  do  r.  1918  byly  české  země  součástí  rakouské 
monarchie, takže pro nikoho nebylo problémem pohybovat se volně mezi Čechami a Rakouskem, 
nejčastěji Vídní. Příkladem může být kustos vídeňské dvorní knihovny Ferdinand Menčík. Studovat 
začal v Praze, ale už po roce přechází na universitu do Vídně. Studia sice zakončil opět v Praze, avšak 
až do penze pracoval ve vídeňské dvorní knihovně.
   Jedním z hlavních cílů autora je ukázat příbuzenský vztah mezi českou a rakouskou literaturou –  
zdůraznit jejich propojenost a vzájemné ovlivňování. Např. zrovna práce výše zmíněného Ferdinanda 
Menčíka ve dvorní vídeňské knihovně měla i pro českou literaturu značný význam. Jako erudovaný 
literární a kulturní historik objevil a zpřístupnil řadu dosud neznámých staročeských textů.
   Vídeň – hlavní město monarchie – pochopitelně přitahovala řadu osobností, byla pro ně zdrojem 
poznání, inspirace, dávala možnost většího rozletu a mnohdy i možnost obeznámit se s trendy formátu 
světového. Mnohé osobnosti českého původu strávily v Rakousku prakticky celý život, např. etnograf, 
etnolog a antropolog Josef Šebesta. Avšak ani on nezapomněl na svůj původ a své odborné i po-
pularizační práce psané německy přeložil později do češtiny. Jiní pobyli v Rakousku jen krátce a buď 
se  vraceli  domů  (např.  Egon  Ervín  Kisch,  Svatopluk  Machar,  Ferdinand  Pěčka  Místecký,  Josef 
Bohuslav Foerster), nebo odjížděli hledat domov jinam do světa. Leo Perutz např. prchá před hrozícím 
nacismem do Tel  Avivu. Bohužel,  ne všichni  odešli  do Rakouska z vlastního rozhodnutí.  Ve dvou 
fejetonech věnuje Fr. Všetička pozornost těm, kterým pobyt v Rakousku nejenže nic nepřinesl, ale 
naopak  všechno  vzal.  V Mauthausenu  zahynul  mladý  český  básník  Hanuš  Bonn  a  germanista 
Stanislav Sahánek. Paradoxem je, že obě oběti nacismu měly velmi blízko k německé kultuře.
   Kromě řady osobností českého původu najdeme v knize i fejetony týkající se Rakušanů, kteří měli 
nějaký  vztah  k prostředí  českému.  Např.  Abraham a  Santa  Clar  ze  17.  stol.  věnoval  traktát  sv. 
Václavovi. Hermann Bahr se stýkal s Masarykem, který spolu s F. X. Šaldou, Josefem Svatoplukem 
Macharem a jinými Čechy přispíval do jeho časopisu Die Zeit. Přátelil se s Jaroslavem Kvapilem a na-
vštěvoval ho v Praze. Ferdinand von Saar pobýval u své hostitelky Elizabeth von Salm  v Blansku a 
Rájci nad Svitavou. Jako příslušník armády prošel mnohá česká města a dával se jimi inspirovat.
   Publikace Rakousko literární není veliká svým rozsahem, je však neobyčejně bohatá svým obsahem.  
Autor shromáždil neuvěřitelné množství fakt ze života a tvorby jedenapadesáti osobností. Seřadil je  
abecedně, takže se proplétají osudy Čechů s Rakušany, střídají se osobnosti všeobecně známé (Ivan 
Olbracht, Božena Němcová, Johann Nepomuk Nestroy) s těmi, jejichž jména mizí z našeho povědomí 
(bratři  Josef  a  Hermenegild  Jirečkovi  aj.).  Mnohé  fejetony  bychom  mohli  považovat  za  jakési  
turistické průvodce, neboť se dovíme nejen, kde daný autor žil, ale poskytnou nám též jakýsi návod,  
jak je možno dostat se k dané lokalitě.  Podle návodu v knize můžete např. celkem snadno objevit 
muzeum Hermanna Brocha v Teesdorfu, sochy Roberta Hamerlinga, či cestu k sanatoriu v Kierlingu – 
místu, kde ukončil svou životní pouť Franz Kafka. Pro tento způsob zpracování textu užívá autor sám 
pojmu „literární topografie“. Právě v Kierlingu opouštíme na chvíli záplavu strohých fakt a spolu s Fr. 
Všetičkou  vdechujeme  atmosféru místa,  kde našla  mír  neklidná  Kafkova duše. Podobně  nenásilně
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vyjadřuje  autor  své  osobní  dojmy ve  fejetonu věnovaném Oskaru  Kokoschovi  a  mnohým jiným. 
Každý fejeton je opatřen fotografií budovy či místa, ke kterému pojednávanou osobnost vázalo nějaké 
pouto.  Bohatý  fotografický  materiál  navíc  najdeme  v závěru  publikace.  Fr.  Všetička  jde  ve  své 
pečlivosti tak daleko, že čtenáře seznamuje nejen s rodným domem či místem pobytu určitého autora, 
ale - kde je třeba - uvádí i stav a funkci daného objektu v současnosti. Místy si posteskne, že to byli 
Rakušané, kteří se postarali o připomenutí významných Čechů pamětní deskou, zatímco Češi jim tuto 
poctu zůstali dlužni. Například J. B. Foersrovi zcela a Miroslavu Tyršovi až do r. 2000.
   Fejetony jsou zpracovány v takovém rozsahu, že se v mnoha případech dovíme nejen o životě a díle 
daného autora, ale i o jeho vztazích k osobnostem jiným. Zvláště zajímavým se tento fakt jeví tam, 
kde se jedná o přátelství a vzájemné ovlivnění mezi autorem českým a rakouským. Např. už výše  
zmíněný  vztah  mezi  Hermannem  Bahrem  a  Jaroslavem  Kvapilem  nebo  Eduardem  Albertem  a 
Jaroslavem Vrchlickým. Je sice pravdou, že dílo se zabývá  speciálně problematikou literární, avšak  
autor neopomene dodat i lecjakou mimoliterární zajímavost, pokud se k danému místu váže. Publikace 
je  určena  široké  obci  čtenářské,  autor  se  v ní  vyjadřuje  věcně,  jasně  a  přesně.  Text  není  zatížen 
odbornými  výrazy  a  fejetony  neunavují  zbytečnou  rozvleklostí.  Fr.  Všetička  opět  projevil  svou 
ukázněnost z hlediska proporcionality - každé osobnosti věnuje asi tři strany textu. Jednotlivé fejetony 
jsou opatřeny poetickými nadpisy, které svou tajemností čtenáře lákají (např. Vlk z Innsbrucku, Mezi 
nejmenšími lidmi světa), avšak poněkud snižují rychlejší orientaci v knize. Tak ve fejetonu s názvem 
Schruns poznáme teprve na 18.  řádku,  že si  budeme moci  přečíst  o pobytu Ernesta Hemingwaye  
v Rakousku. V záhlaví každé strany recenzované publikace je vždy opakovaně uvedeno jméno autora 
a její název Rakousko literární. Snad by bylo výhodnější uvést na toto místo raději jméno, kterému se 
fejeton věnuje. Kniha je ovšem na konci opatřena obsahem, kde vedle titulu najdeme i jméno osoby, 
jíž se daný fejeton zabývá. Protože jednotlivé fejetony jsou řazeny abecedně, může se stát, že čtenář  
ztratí  někdy orientaci  v čase.  U většiny osobností  najdeme sice data narození  i  úmrtí,  někde však 
alespoň jeden z těchto údajů chybí, např. u Adalberta Stiftera, Miroslava Tyrše, Jakoba Wassermanna, 
i když je pravdou, že např. u Ad. Stiftera si můžeme datum narození „vypočítat“, neboť autor píše:  
„Do Kremsmunsteru se Stifter dostal jako třináctiletý  v létě 1818“. Případně si dobu autorova života 
můžeme domyslet podle naznačených historických událostí.
   Přestože si  Fr.  Všetička jako hlavní  cíl  vytyčil  zaměřit  se na Čechy žijící  delší  či  kratší  dobu  
v Rakousku a na Rakušany mající nějaký vztah k české kultuře, nemohl přece jen opomenout věnovat 
se i tak významným osobnostem, jako byl Ernest Hemingway, Marc Twain a Henryk Sienkiewicz. 
Navíc  mezi  fejetony  zaujímá  poněkud  zvláštní  místo  ten  s názvem  Vlk  z Innsbrucku.  Jeho 
protagonistou  je  dosud  žijící  český  emigrant  Jiří  Vlk  píšící  pod  pseudonymem  Jiří  Morava.  Fr.  
Všetička  zdůrazňuje  jeho  mimořádnou  úlohu  v propagaci  české  literatury,  neboť  Jiří  Morava  se 
zaměřil  na tři významné české autory: Karla Havlíčka Borovského, Františka Palackého a Boženu 
Němcovou. Vznikla tak německy psaná Česká trilogie. Má tedy nehynoucí zásluhu na tom, že se díky 
použití světového jazyka mohla s významnými českými osobnostmi seznámit i cizina. Po r. 1989 byla 
Česká trilogie přeložena do češtiny.
   Kromě vlastních fejetonů je kniha opatřena předmluvou a doslovem autora. Krátký text na konci  
publikace nám poskytuje informace o díle a hlavním zaměření Fr. Všetičky. 
   Grafickou úpravu, sazbu a obálku navrhla Jiřina Vaclová. Fotografie Tomáše Šnajdra na obálce 
představuje kašnu významného rakouského umělce Friedensreicha  Hundertwassera  zdobenou vesele 
barevnou mozaikou tak, jako tvorba mnoha českých a rakouských autorů složila z jednotlivých větších 
či menších prací mozaiku kulturního života v rakouské monarchii - i když ne vždy veselou.           
                                                                                                                                   Zdena Bařinková
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Nora

    Nora procházela sídlištěm rychleji než jindy. Dnes neměla čas se rozhlížet, co se kde dělo, jako to 
zvědavě dělávala, když měla celé odpoledne pro sebe. Jindy by se snažila podle vůně za otevřenými 
okny odhadnout, co se kde vařilo, a intenzivně by vnímala zvuky nádobí a hlasy hysterických rodičů: 

Co děláš? Vždyť jsi to rozbil! Kam jdeš? Kdy přijdeš?
   Právě  procházela  kolem otevřeného  okna,  kde  bydlel  její  spolužák  Petr  
Kubka,  když  zaslechla  zevnitř  hluk.  Zastavila  se  a  naslouchala  hrubému 
nadávání jeho věčně opilého otce a měkkému hlasu jeho maminky. Snažila se 
pochopit, o co tam šlo, ale najednou zahlédla v okně Petra. Dala se téměř do 
poklusu, aby ji tam neviděl. Věděla, že spolužák to neměl doma lehké, a ně-
kolikrát s ním o tom chtěla mluvit, ale nikdy k tomu nenašla odvahu.
   Rozběhla se ke shluku paneláků, které se před ní vypínaly do výšky, a za nimi 
se krčil nižší dům, ve kterém bydlela. Byl blízko lesa, jehož středem protékal 
potok, který si Nora pojmenovala Rozdělovník. To proto, že rozděloval sídliště 
na  před  a  za  potokem.  Ti,  kteří  bydleli  na  Nořině  straně  a  měli  blíže  na 

autobusovou  zastávku,  říkali,  že  bydleli  před  potokem,  a  ti  na  opačné  straně,  blíže  k  zastávce 
tramvaje, říkali totéž. Nora se tím bavila, ale hájila si svou pravdu, že ONA bydlela před potokem.
   Dnes se jí nechtělo celý blok obcházet, a tak sešla po několika schodech k zadnímu vchodu a vešla  
skleněnými dveřmi do haly. Zastavila se u poštovních schránek a chystala se použít nacvičený trik, jak  
vybrat poštu ze schránky bez klíče, který si z lenosti nenechala pro sebe udělat. Právě když strkala 
malíček do jednoho z malých otvorů v dolní části dvířek schránky, někdo sestupoval po schodišti. 
Byla to upovídaná paní Ulmanová z druhého poschodí, která jí dala stejnou otázku jako včera a týden 
předtím: Jak se daří mamince? Proč se paní Ulmanová nikdy nezeptala, jak se daří jí, Noře? Slušně,  
jako vždy, odpověděla: „Mámě se vede dobře.“ Když paní Ulmanová prošla dveřmi ven, Nora zase 
vsunula malíček do díry, nadzvedla jím noviny a dva dopisy a levou rukou je seshora vytáhla. Někdy 
jí psal Vik, nebo teta Irena, nebo babička z Moravy, ale tentokrát žádný dopis nebyl pro ni. Přejela 
očima  titulní  stránku  Mladé  Fronty  Dnes  z  pátku  23.  října  1998.  „Miss  publika  mezinárodního 
veletrhu Erotica Sex ´98 se podepisuje zájemci na břicho...“ Prohlédla si fotku a pomyslila si, že by 
nikomu nedovolila, aby jí čmáral po břiše. Obrátila na další stránku a četla: „Severoatlantická aliance 
není spokojena s postupem stahování ozbrojených sil z Kosova a dnes předá Miloševičovi poslední 
ultimatum...“
   „Kdy už, k sakru, chlapi skončí s těmi válkami?“ Když si přečetla titulek dlouhého článku: „Důkaz – 
teleportování není nemožné,“ rozhodla se, že si ten článek vystřihne a sbalí s sebou k Vikovi. Táta to 
snad pochopí, že si to neměla čas hned přečíst.
  Před  schodištěm  jí  oči  sklouzly  na  skříňku  s  červenobílou  cedulí  NEHAS  VODOU  ANI 
PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI. Podobné vbudované skříňky s pojistkami byly v každém patře. Když byla 
malá, ptala se táty, čím by se oheň měl hasit,  když ne vodou, a dostala odpověď, že pískem. Ale  
taková odpověď ji neuspokojila, protože kde vzít písek v domě? Jedině v pískovišti před domem. Ale 
měl by táta čas utíkat ven a zpátky, když by kolem hořelo? A v čem by písek nosil? Na požár by ho 
muselo být velmi hodně. Takové otázky se rodily v malé hlavičce, a když se někdy stalo, že vypadl  
proud a táta řekl, že jde nahodit pojistky, nikdy ji nenapadlo jít na chodbu s ním, protože viděla v elek-
třině velmi nebezpečnou věc. Přitom táta šel na chodbu  směrem  k  té  skříni, a  jen  něčím  zacvakal a 
v bytě bylo zase světlo. Na druhé straně Nora elektřinu tak nějak na dálku obdivovala, protože v bytě  
vše fungovalo, jak mělo, aniž by musela pátrat po tom, proč.
   Vyběhla schody do třetího patra rychleji než jindy. Nicméně všichni v domě počítali přízemí už za 
první  patro.  Nedočkavě  odemkla   dveře, zula  si  boty,  poštu  položila  na  polici   v  kuchyni  vedle 
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kalendáře a noviny si vzala do svého pokoje. Školní tašku hodila pod stůl s pomyšlením, že ji nechce 
do pondělka vidět.  Dnes byla pozvána ke svému bratranci Vikovi do jeho nového příbytku a tam 
společně oslaví jeho narozeniny. Celý den se na to těšila. Proběhlo jí hlavou, že ve školním oblečení,  
které měla na sobě, nemohla za Vikem. Měla by se lépe upravit. Otevřela skříň, ale v ní byly ty stejné 
věci. Nic atraktivního nepřibylo.
   „Tak to bude zase o černé,“ poznamenala nahlas. V poslední době nosila hodně černou. Někteří  
říkali, že jí černá slušela, a jiní, že vůbec ne. Občas dostala od mámy něco na sebe i v jiné barvě, ale  
neměla  odvahu to  drahé  oblečení  vyhodit  nebo odmítnout,  a  tak je  zakládala  hluboko do  skříně. 
Jediné, co měla ráda ve veselých barvách, bylo spodní prádlo. Na to byla docela zatížena.
   Postavila  se  před dlouhé  zrcadlo  a  začala  se  převlékat.  Jindy by na sobě  našla  rychle  nějaké 
nedokonalosti, ale dnes se kupodivu na sebe spokojeně usmála. Cítila se dobře ve volném topu s dlou-
hými rukávy se širokými ramínky a výstřihem do V, nataženém přes tričko. Halena byla střižena a 
vypracována pod prsy, a pak se hodně rozšiřovala a sahala až do poloviny stehen. Kalhoty byly široké 
a téměř zakrývaly vysoké šněrovací boty na nízkém podpatku. Uvolnila si stažené vlasy, které jí tíhou 
spadly téměř k pasu, a sáhla po kartáči, aby je pročesala. Svým vlasům přikládala velký důraz. Věděla,  
že kdyby je měla ostříhané nakrátko, její obličej by dostal chlapecký výraz. Její učitel Quisto jí kdysi 
řekl, že když měla slyšet, co bylo za zvukem, musela být naladěna správným směrem, a pak její vlasy  
mohly fungovat jako anténky pro vnímání jiných energií. Nic společného s fyzickým slyšením, na to  
měla uši, i když v poslední době zvuky svého okolí moc nevnímala.
   V zámku u hlavních dveří zarachotily klíče. Vyhlédla z pokoje a zamračila se na bratra, který si  
přivedl domů dva kamarády. Nebyla vůbec nadšena tou klukovskou společností. Vadilo jí, když se 
kolem jejího pokoje promenádovali cizí kluci. Šla za bratrem a z pozice starší sestry mu to hlasitě  
vyčetla. Ale on s vykulenýma očima na ni zavrčel: „Jsi blbá, ne? Hrabe ti? Můžu si přivést domů,  
koho chci!“ Pak se zavřel s kluky v pokoji a ona slyšela hlasité dohadování, kterou hru si pustí v po-
čítači. Jaká to byla ztráta času, když kluci jen pasivně reagovali na pokyny z obrazovky, a kdyby se  
jich zeptala, co za tu dobu vytvořili, přišla by suchá odpověď, nic. Kdyby byla máma doma, určitě by 
jí vadilo, že kluci byli hluční, a od počítače by je rozehnala.
   Pendlovky v obývacím pokoji odbíjely čtyři hodiny odpoledne, když dobalila dárek pro Vika a  
přidala jej do tašky k osobním věcem. Měla nejvyšší čas, aby stihla tramvaj. Zavřela dveře bytu se  
slovy,  že  bude  zpátky  v neděli večer, ale nikdo ji neslyšel. Kluci se překřikovali a máma s tátou byli 
v práci. Oba teď raději pracovali celé dny, aby se doma vyhnuli jeden druhému. Máma nebyla v po-
slední době ve své kůži. Stále  se  něčeho  obávala, hlavně  své  budoucnost. Včera jí řekla, že se bojí i 
o ni, že by Nora neměla v žádném případě zůstávat někde přes noc. Matčina panická slova dokázala  
Noru rozladit. Přece už nebyla malé dítě a uměla se o sebe postarat.
   Když sbíhala schody do přízemí, z jednoho sklouzla a tak tak se přichytila zábradlí.
   „Do prčic,“ vyštěkla naštvaně. Vadilo jí, že nájemníci zdevastovali protiskluzové kryty na hranách 
schodů a nikdo se neměl k tomu, aby je vyměnil. Vyletěla jako upír hlavním vchodem a běžela na 
zastávku tramvaje, kde čekal hlouček lidí. Záměrně se držela stranou, protože někteří kouřili, a když 
vítr zavál kouř až k ní, dělalo se jí nevolno. Nesnášela puch z cigaret. Táta nikdy nekouřil. Naneštěstí  
máma začala kouřit hned po mateřské s bratrem, a zásadně musela chodit kouřit na balkón. I tak to  
zbytek rodiny odsuzoval. Hlavně bratr bojoval s mámou. Chodil za ní se sklenicí s vodou a hasil jí 
cigarety, nebo je schovával i se zápalkami. Nic nepomáhalo a máma odolávala nátlaku rodiny. Až  
jednou bratr nevěděl, co by jí koupil k Vánocům, a daroval mámě popelník. To se jí tak dotklo, že od 
toho dne si  už  nezapálila,  ani  když  jezdila  k  dědovi  a on pokuřoval  doutníky.  Kupodivu ty jeho 
vanilkové a třešňové Noře docela voněly.
   Byla ráda, když přijela prázdná tramvaj. Vybrala si sedadlo ve směru jízdy. Levou nohu opřela o vý-
stupek, který byl  z boku sedačky před ní.  Vždycky hledala polohu, aby alespoň jednu nohu měla 
vyvýšenou a mohla ji krčit k sobě. Vytáhla z tašky přehrávač kompaktních disků, který nosila vždy při 
sobě. Dostala  jej  za  vyznamenání  v  šesté  třídě. Máma jí občas nevybíravě připomínala, že stál osm
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tisíc korun a že každé dítě v tom věku nedostávalo za vysvědčení tak drahé dárky. Bylo to dost peněz, 
ale když o tom přemýšlela z druhé strany, byl to nejskvělejší dárek, jaký mohla za vysvědčení dostat. 
Tak proč mluvit o penězích? Nasadila si sluchátka na uši a přitlačila se celým tělem k oknu, jako by 
hledala pro sebe více soukromí. Pustila si hudbu Mika Oldfielda. Hlas Bonnie Tyler jí zněl skvěle. I 
když písničku slyšela mnohokrát, znovu ji upoutala slova: „...We are Islands but never too far.“
   „Jak to básník myslel? Jsme přece všichni spojeni skrze dno?“ Podobné myšlenky jí vířily hlavou a  
přenášely na ostrov, kde bude sama se svým bratrancem Vikem - jediným člověkem, který jí dokázal  
vylepšit  náladu,  když  nevěděla  kudy  kam.  Nikdy  nikoho  tak  neobdivovala  jako  Vika.  Jejich 
tajnůstkářský vztah začal od dětství, ale teď to bylo zajímavější a inspirativnější. Jedním slovem, Vik 
byl pro ni dokonalý. Dával jí pocit důležitosti a ona mu pocit jedinečnosti. Nemohla se dočkat, až 
budou zase spolu.

J. M. Skalná
                                      Úryvek z připravované knihy, která vyjde v roce 2012.

Ostravský strakáč s Lydií

Dne  šestého  září  2011  byla  hostem cyklického 
pořadu  Knihovny  města  Ostravy  nazvaného 
Ostravský strakáč Lydie Romanská. Hudebně se 
podílel  instrumentalista  (mandolína,  flétna)  Ra-
dim Zenkl. „Strakáč“ má v Ostravě tradici, bývá 
tudíž dobře navštíven. Tak tomu bylo i v případě 
účasti L. Romanské. Ta nezůstala zvídavosti po-
sluchačů a také jejich žízni po   poezii a dobrém 
slově nic dlužna.  Radim Zenkl  program dovršil 
vlastní hudební tvorbou.                                   red
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Výkřiky

   Hedvika se křečovitě držela podpůrného madla, které obklopovalo záchodovou mísu. Sedělo se jí  
nepohodlně.  Ani  přesně  nevěděla,  jak  dlouho  čeká  na  pečovatelku  Olinku  a  její  pomoc,  stále 
nepřicházela. Chtěla opět do postele. Bylo jí nepříjemně. Cítila bolest v páteři a  že má mokrá stehna, 

která v tom okamžiku nenáviděla.  Už několik let nemohla chodit a také na 
záchod musela na vozíku. Olinka ji  dnes nevysadila na mísu, asi měla více 
práce než jindy, nebo už byla unavená běháním od časného rána kolem všech 
těch  nemohoucích  důchodců. ,,Musíte  se  snažit sama, paní Hodáčová,“ řekla 
s důrazným tónem v hlase a odešla. Hedvika potom usilovala dostat se z vo-
zíku na potřebné místo, ruce měla slabé, téměř žádný sval. Než to dokázala,  
moč jí začala stékat po nohou, viděla, jak směřuje po hladké podlaze ke škvíře 
pod záchodovými  dveřmi.  Už se  za  tento stav  ani  nestyděla.  Stávalo se  to 
často. Kdyby si připustila stud, chtěla by ihned zemřít, ale cosi v ní pořád ještě 
volalo po životě. Teď to bylo zrovna spojeno s polednem a obědem, který měl 
být možná za půl hodiny. Ona se těšila na kuřecí řízek. 

   Vzpomněla si, jak doma vařívala. Dvěma dětem, manželovi. Co jí to dalo přemýšlení vymyslet něco 
méně obvyklého a chutného k obědu nebo večeři. Hlavně v padesátých letech, když bylo v obchodech 
málo potravin a mnohé k dostání jenom na přídělové lístky. Problém byl hlavně s masem, a František,  
její muž, jej potřeboval stejně jako synové Oldřich a Miroslav. Jak to bylo dávno, co si brala do fronty 
k řeznictví malou židli a s jinými ženami čekávala, než se prodejna otevře a přivezou hovězí nebo  
vepřové. Seděly před obchodem třeba od půl páté ráno, v zimě či v létě. Byla mladá, tak to vydržela, a 
naštěstí se pak poměry změnily,  potravin bylo více, nakonec už nebyly na příděl. Fronty se později  
stály  většinou  jenom  na  banány, pomeranče, mandarinky, v  osmdesátých  letech  na  toaletní papír  
a v jednom období i na dámské vložky. Protože je tehdy už nepotřebovala, přišlo jí to k smíchu. 
  Manžel  pracoval  u  vysokých  pecí,  přicházíval  domů  hodně  žíznivý  a  hladový.  Chutnalo  mu 
všechno, co uvařila. Nikdy ji nepeskoval za výjimečně trochu připálenou jíšku, nebo mírně převařené 
brambory a tvrdší bramborové knedlíky. Měl rád, když mu pěkně prostřela, k hlubokému a plytkému 
talíři  přidala  stříbrný příbor,  který zdědila  po  babičce.  Byl  to  takový rodinný poklad.  Teď si  ani  
nevzpomněla,  kde  vlastně skončil,  když  pár  let  po manželově smrti  děti  likvidovaly jejich  byt  a 
odvezly ji do domova důchodců.
   Někdo začal bouchat na záchodové dveře. ,,Paní Hedviko, pospěšte si, taky musím!“ Poznala hlas 
Stančíkové. Sdílela s ní jeden pokoj. Za pět let společných dní a nocí se akceptovaly natolik, že někdy 
nevnímaly přítomnost druhé a nemoci,  které je sužovaly. Jenom tak dokázaly přežívat a nezbláznit se 
z nedostatku soukromí a ze soucitu. Hedvika si uvědomila, že má vlastně štěstí, když bydlí s Irenou 
Stančíkovou. Mohla dopadnout hůř. Některé ženy se tu tak neshodly, že se stěhovaly z pokoje do 
pokoje po několika měsících i týdnech. Tak by nechtěla dopadnout. Už si zvykla na obraz s podzimní  
krajinou, visící nad její postelí, na malou poličku pod ním, kde měla několik drobností, které jí přinesli 
z  bývalého domova.  Manželovu fotografii  v  pozlaceném rámečku,  miniaturní  sošku tanečnice  ze 
značkového porcelánu a hrníček na kávu s cibulovým vzorem, lahvičku od luxusního parfému, který 
dostala před několika léty od Mirka, když byl po roce 1989 poprvé na dovolené ve Francii. To málo 
bylo teď jejím domovem,  a skříň s  prádlem,  náhradními  bačkorami,  starou černou kabelkou,  kde  
schovávala kapesné - malinkou část ze svého sedmitisícového důchodu, již si mohla nechat na drobné 
nákupy,  když  zaplatila  za  zdejší  nájemné  a  služby.  Ve  skříni  na  pěti  věšácích  visely  její  staré 
jednoduché  šaty a  kabát, jenž  také  dávno  vyšel  z  módy, ještě dříve než začala žít v jedné místnosti 
s  Irenou. 
     ,,Hedviko, opravdu už to nevydržím!“ znovu se ozvala Stančíková a v jejím téměř šepotu zněla 
úzkost.
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   ,,Zajděte pro sestru, Ireno, sama to tu nezvládnu," omlouvala se  Hedvika  ,,Nedostanu se na vozík!“ 
Poslední  slova už zakřičela a vzápětí  uslyšela,  jak na podlaze chodby před záchodem ťuká hůlka  
Stančíkové. Zvuky prozrazovaly, že pospíchá, co může. 
   Hedvika se zahleděla na louži před sebou: Jsem jako štěně nebo malé dítě. Najednou se před ní ve 
vzpomínkách  objevil  světle  modrý  nočník,  jaký  měli  doma  do  doby,  než  jim v  závodním bytě 
vestavěli místnost se splachovacím záchodem. Do té doby běhala celá rodina za svou potřebou na WC 
umístěné na dlouhé chodbě. Tehdy stál rodinný nočník v ložnici pod jednou z manželských postelí,  
obvykle její, a když se narodily děti, posloužil i jim. 
   ,,Já še bojím, že špadnu!“ křičíval dvouletý  Oldřich usazený na modrý ,,trůn". ,,Mami, ručku!“  Tak  
před ním sedávala na zemi a čekala, až tekutina, plynoucí z jeho tělíčka, přestane dopadat na dno 
nádoby. Pevně ho držela za hebké, baculaté ručky, které sváděly k polibkům. V jeho tváři rozeznávala  
uspokojení a pak vítězný úsměv. ,,Ty ši hodná, maminko,“ říkával. Byla šťastná, že ji potřebuje, že je  
pro něj bezpečím a patří do jeho světa. Podobně to bylo i s Mirečkem. Obvykle je z nočníku vzala do  
náručí a v kuchyni jim ve studené vodě z vodovodu, teplou neměli zavedenou, opláchla přirození nebo 
zadečky.  Pak  je  znovu  uložila  ke  spaní  na  rozkládacím  gauči  v  obývacím  pokoji.  Bez  dalšího  
pusinkování  se to neobešlo. Kluci obvykle rychle usnuli.  S ní to bylo často jinak. Dlouho ležela  
strnule v posteli, přemýšlela, plánovala svoje povinnosti a  měla strach se obrátit na druhý bok, aby  
nevzbudila manžela. Často také soustředně poslouchala jeho dech. Moc ráda. Naplňoval ji pocitem 
sounáležitost s ním, jaký snad nezažila ani při milování. Když kolem sedmé hodiny ranní odvedla děti 
do jeslí či mateřské školky, někdy v tramvají cestou do práce na pár minut usnula. Naštěstí se vždy 
probudila jednu zastávku před dílnou krejčovského závodu, kam jezdila ještě rok poté, co nastoupila 
do důchodu. 
    A zase tu byl vzrušený hlas Stančíkové: ,,V sesterně nikdo není! Asi mají nějaký naléhavý případ,  
Dělejte! Já musím!“
    Hedvika  znovu  uchopila  madlo,  jak  nejpevněji  mohla.  Zvedla  se  o  několik  centimetrů.  Víc  
nezvládla. Mokré pyžamové kalhoty se jí svezly až na lýtka. Studily. Opět se ale vzepřela na rukou a 
udělala další pokus o přesun na vozík. Už, už by to dokázala, kdyby ji nezradila levá ruka. Podlomila  
se v zápěstí  a ona znovu dosedla jen na vlhké sedátko. V tu chvíli se cítila nešťastná. Věděla, že 
Stančíková přede dveřmi trpí. A byla to dobrá žena, nechtěla jí ničím ublížit. Nikdy se nepohádaly.  
Snažily se dívat do jiného kouta místnosti, když je pečovatelka převlékala do nočních úborů nebo ráno 
do šatů, které rychle vybrala z ubohé nabídky jejich skříní. Pokud mohla, Irena odcházela z místnosti,  
když Oldřich nebo Mirek přišli na návštěvu. I za to jí byla vděčná. Snažila se chovat stejně, dokud 
nebyla odkázána na vozík, do něhož se přesunovala z postele většinou s pomocí někoho druhého. 
   ,,Užijte si syny,“ říkávala Stančíková. Potom sedávala v křesle na chodbě, třebaže nerada. Sousedky 
z vedlejších pokojů tam na ni dorážely nejrůznějšími dotazy a ona nechtěla odpovídat. Byla samotářka  
a to bylo pro ni, Hedviku, dobré. Věděla, že Irena nic neprozradí z jejího soukromí a trápení. 
   Synové se obvykle nezdrželi dlouho. Zastavovali se cestou z práce jednou za týden či čtrnáct dní.  
Přinesli sladkosti, ovoce, někdy jí na přilepšenou podstrčili peníze. Věděla, že mají málo času. Oldřich 
byl konstruktér. Měl hodně starostí. Často mluvil o tom, že některého kolegu propustili z práce. Bál se, 
že bude jednou na řadě. Zjistila,  že i  nyní se jí  při  té vzpomínce rozbušilo srdce, a na pár vteřin 
zapomněla na svoje mokré prádlo. Nechtěla by se dožít jeho nezaměstnanosti.
   Mladší syn Mirek měl úplně jiné starosti. Před léty si otevřel obchod s koly. Vzal si v bance úvěr a 
jako vedoucí své prodejny byl rád, že je majitelem a ne zaměstnancem. Zpočátku se tím dokonce 
vychloubal  před  bratrem,  který  zůstal  v  zaměstnaneckém poměru.  Obchod  v  centru  města  však 
neudržel. Přestěhoval jej na předměstí, kde kdysi bydleli. Věděla, že se musí hodně a hodně ohánět,  
aby uživil rodinu a dospívající děti, studenty Pavlínku a Vladimíra. Ta dvě vnoučata už dlouho ne-
viděla. A chtěla by, uvědomila si. Ještě pro ně schovávala od Velikonoc čokolády.
    Hedvika se znovu chytila madla a zhluboka nadechla...
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***

Do pátého poschodí domova důchodců stoupal výtah. ,,Blíží se vaše teritorium, slečno Jano. Jsou tam 
nejčipernější klienti,“ vysvětlovala staniční sestra Mirka, plnoštíhlá tmavovláska. ,,Pro začátek vás ne-
chci dát k nejtěžším případům a umírajícím,“ dodala. Hlas měla zvučný, příjemný. V tom okamžiku  
neprozrazoval žádné emoce. 
   Jana se snažila nedat najevo svoje rozechvění a strach, že práci, kterou si vybrala, nezvládne pro  
svou nezkušenost a mládí. Pokusila se o úsměv, ale měla pocit, že jí vedoucí vidí až do žaludku. 
   Výtah se konečně zastavil. Janě připadalo, že se dveře otevírají celou věčnost. Když byly dokořán,  
ucítila zápach smísený s citronovou vůní osvěžovače vzduchu. Opět si pomyslela, že nezvolila dobře, 
když nastoupila na pečovatelské místo. Neměla však na vybranou. Hledala práci několik měsíců po 
dokončení střední ekonomické školy a ošetřovatelského kurzu, který jí zaplatil  úřad práce. Teď se  
bála, že staniční pozná i její zděšení způsobené nepříjemným zápachem. 
   ,,Váš rajon začíná od výtahu vpravo. Většina zdejších obyvatel jsou ženy,“ pokračovala Mirka ve  
vysvětlování a přála si, aby se mladá žena po jejím boku necítila tak vystrašeně. 
   Nadřízená  se  Janě  líbila,  také  proto,  že  vypadala  rozvážně,  asi  je  tady u  všeho podstatného,  
pomyslela si. Vzápětí jí připadala jako maják na mořském pobřeží, k němuž jsou s nadšením upřeny 
zraky námořníků vracejících se po dlouhé době domů z dalekých cest. Tak to cítila, když  zrovna 
procházely chodbou kolem babiček, které tam seděly v křeslech. Všimla si, že většina z nich upírá oči 
na vedoucí. Jedna po druhé začaly staniční sestru zdravit.  Některé příliš hlasitě jako prvňáci, když na 
sebe chtějí upozornit paní učitelku. V hlase měly podbízivost. Nějak se to k jejich věku nehodilo,  
uvažovala Jana a zachytila i zvědavé pohledy, které si ji prohlížely od hlavy až k patě. Hlavně její  
tričko s potiskem - fotografií Michaela Jacksona, který zemřel před několika měsíci, a minisukně asi  
budily zděšení.
   Staniční odpovídala na pozdravy stařenek zdvořilým tónem, Janě připadalo, že jim věnovala jenom 
chladnou pozornost. Byly pro ni asi všedností bez větší důležitosti, patřily k zaběhanému rituálu. 
   Když byly v polovině chodby, pozdravy náhle přehlušil zoufalý výkřik: ,,Hedviko, už to opravdu 
nevydržím. Já se tady po...!“ Zněl od záchodu na konci chodby. 
  Mirka impulzívně uchopila Janinu ruku a strhla ji k běhu. ,,To je Stančíková. Něco není v pořádku,“ 
vysvětlovala. To se už vyhýbaly stařence, která stála před záchodkem. 
   Staniční rychle otevřela záchodové dveře. Uviděla Hodáčovou sedící na vozíku s rukama složenýma 
v klíně. Hedvika měla ve tváři spokojený výraz, dokonce se usmívala, ale bylo jasné, že je mrtvá. 
  Mirka se otočila k zděšené Janě. Nová pečovatelka stála v louži,  aniž si to právě uvědomovala. 
Stařenka Stančíková byla těsně vedle ní a nahlas plakala. Její  drobná postava s malým hrbem na  
zádech se s každým vzlyknutím zachtěla. ,,Já jsem to nevydržela," zašeptala.                

Eva Kotarbová
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Lydie Romanská František Všetička

Zelené  zobany jírovců
posmrtné prsty zašlých zim

spoušť verše
tužebník rým

život v nákroku i smrt 
světlo v nepřehledné kázni

v islandu horkých slov
má duše blázní

Opustit čas uprostřed noci?

svůj čas pohřbít pod tsunami snů?
usmrtit škrtičem tmy?

ještě je můj
ještě ho mám
zůstanu

on na oplátku prohloubí lásky kolem mých očí
nechá mě s nimi

 
(o něco méně) živou

Jak poklást kroky

jak slova
slova jak

nepoznám to nikdy
a kde se bere index milosti a krásy

bere se
požehnaný život klisničky poezie

Haiku XXIII.

Stoupali do hor,
mířili do oblaků,
poháněl je vzdor.

X
Hrdí synové
strmých horských údolí –
kam se poděli?

X
Cesta je známa,
každý její malý díl,
neznám je jen cíl.

X
Vítr odvál čas,
a nejen čas, též časy,
vládne bezčasí.

X
Vzduchem se linou
bezbřehé duté tóny,
kol nás se vinou.

X
Zeleným stínem
a doutnajícím dýmem
prošel lehký van.

X
Dveře zamknuty,
za nimi ničehož nic –
tíseň prázdnoty.

X
Kůň se vzdaloval,
mířil do hor, k oblakům,
k nebeským ptákům.

X
Měl by to být jamb,
ach, jak je to přetěžké,
ten královský jamb.
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Vzdoroslavnost

   Dolanský farář František Polášek už delší dobu polehával. Zdravotní stav se mu nezměnil ani o Vá-
nocích roku 1817. Sám si svou situaci velmi dobře uvědomoval, proto na Štědrý den k sobě povolal 
své nejoblíbenější žáky z bývalého generálního semináře, kde – bože, jak je to už dávno – byl spolu 
s Josefem Dobrovským vicerektorem.  Byl  to  vlastně jeho přítel  Dobrovský,  jenž jej  s trojicí  žáků 
obeznámil. Modrý abé nad nimi držel ochrannou ruku a jejich básnické pokusy posílal Puchmajerovi  
do jeho almanachů.
   Dobrovský dnes pobýval kdesi daleko, nepochybně opět na černínském panství v pošumavských 
Chudenicích. A osamocenému a churavému Poláškovi bylo zejména o Vánocích teskno, proto napsal 
svým puchmajerovcům, aby s ním strávili Štědrý večer. 
   Teprve, když se začalo smrákat, se téměř současně objevili první dva. Před farou nejprve zastavily  
sáně Jana Zabranského, který přijel až ze vzdálené Jaktaře u Opavy, kde se právě letošního roku stal 
čestným děkanem. Jeho kočí ještě neodstrojil a k farním vratům dorazily sáně Augustina Kuči, jenž 
byl  již  delší  dobu  děkanem v Místku.  Dvojice  přátel,  která  přinesla  do  pokoje  závan  mrazivého 
vzduchu,  přistoupila  k Poláškovu loži  a  radostně se  s ním přivítala.  Oba však byli  ve  svém nitru 
zaraženi  nad  zjevem  svého  učitele,  měl  nezdravou  barvu  a  zanícené  oči.  Oba  sice  od  počátku  
předstírali bodrost a dobrou náladu, ale do obého se museli nemálo nutit.
    „A kde je náš Mnich, Mníšek?“ zahalasil Zabranský.
   Ležící Polášek se pousmál a dodal: „Tomáš Mnich má nejblíž, proto nezbytně přijede jako poslední.  
Vždyť Dřevohostice jsou tady nedaleko.“
   Polášek řekl nedaleko, ale zároveň si při svém neduhu uvědomil, jak jsou mu i blízké Dřevohostice  
vzdálené.  Vybídl  hosty k posezení,  hospodyně  přinesla  horkou  kávu  a  v očekávání  třetího  krátili 
dlouhou chvíli vyprávěním o životě na svých farnostech. Když páter Kuča vyprávěl jakousi humornou 
historku o nějaké místecké měšťance, ozvaly se před farou zvonky, očekávaný Tomáš Mnich dorazil. 
Za chvíli se otevřely dveře a do místnosti se vhrnul obtloustlý dřevohostický farář.
   „Tak  Mníšek  konečně  přijel,  večeře  může  začat,“  pronesl  Polášek  potěšen.  Dvojice  kněží  se  
s Mnichem přivítala. Počáteční tíseň se novým příchozím začala vytrácet. Do pokoje vstoupila spolu 
s Mnichem  farská  hospodyně,  Poláškova  příbuzná,  a  oznámila,  že  za  necelou  půlhodinu  bude 
štědrovečerní hostina.
   Páter Polášek se posadil na svém loži a obrátil se k seskupené trojici: „Bratři moji, za chvíli bude 
hostina, jak řekla paní domu, ale po ní bude další, významnější hostina, ta vaše, básnická. Uděláte mi  
tu radost a přednesete něco ze svých veršů.“
   Polášek se odmlčel, pronesená slova jej namáhala, přesto pokračoval: „Snad jste o tom slyšeli, že 
v létě měla německá mládež velkou slavnost na Kopečku. Také básnickou. Bylo to impozantní. A já  
jsem vás pozval především proto, abychom si podobnou slavnost udělali dnes. V našem jazyce a na 
jiná témata,  oni tam - a nevím proč -  soutěžili  na poněkud přepodivný námět,  jímž byla porážka  
Napoleona Rakouskem. Copak Rakousko porazilo Bonaparta? A zachránilo tak Německo?“
   „Otče, ale oni jsou na tom podstatně líp, mají lyceum, tituly, šlechtu, svůj výklad historie, mají 
všechno – a my nemáme nic,“ zasáhl do pauzy Kuča.
   „Právě proto, právě proto, povečeříme, pak se rozdají  dárky a pak začne básnická hostina. Oni  
obsadili celý Svatý Kopeček, já vám dávám k dispozici celou faru.“
   Večeře byla poměrně bohatá, Mnichovi však připadalo, že má rozlučkový charakter, jako by se  
dneškem cosi končilo. Kolem velkého stolu se sesedli nejen Poláškovi bývalí žáci, ale na jeho pokyn 
také jejich kočí, dále oba místní kaplani, děvečka a pacholek. Sám Polášek postel neopustil, téměř 
nejedl a se zvýšeným zájmem sledoval hosty za stolem.
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   Po večeři nastalo rozdílení dárků, které byly nakupeny pod malým zakrslým vánočním stromkem. 
Polášek i ve volbě stromku projevoval skromnost a neokázalost. Pak se čeleď vytratila a zůstala pouze 
trojice kněží spolu s kaplany.
   Polášek na loži vůčihledně ožil a zamnul si ruce: „A teď bude hostina, musíte předvést, co vás  
Dobrovský naučil. Musíte dokázat, že i naše čeština cosi dovede. Nejenom Němci tam nahoře, ale také 
my Češi dole.“ Při zmínce o Němcích ukázal směrem ke Kopečku a při Češích zamířil ukazovákem 
kamsi do hlubin pod faru.
   Trojice puchmajerovců poněkud zrozpačitěla. Na stole svítily dvě objemné svíce a ozařovaly jejich 
obličeje. Z krbu se ozýval praskot dřeva. Oheň nejen ozařoval, ale především vytvářel pocit sváteční 
idyly. Polášek napodiv čilý rozhodl: „Jako poslední přijel Mníšek, proto on je první na řadě.“
   „Velebnosti, já s tím jaksi nepočítal, ale ve vaší knihovně vidím starší svazky Nejedlého Hlasatele  
českého, a já jsem tam svého času měl překlad jednoho Němce, já to přečtu.“
   „My se bez těch Němců neobejdeme,“ poprvé promluvil do té chvíle mlčenlivý Bedříšek, Poláškův  
starší kaplan.
   „My se bez těch Němců skutečně neobejdeme, navíc ten můj se jmenoval Izák Monze, tak to byl  
nepochybně Žid.“
   Odmlčel se a dodal: „Jako náš Ježíš Kristus.“ Řekl a všichni se pokřižovali.
   A objemný Mnich začal pomalým hlasem číst kalendářní cyklus o jednotlivých obdobích roku, jaro 
až podzim přednesl tichým hlasem, zvýšil jej teprve při závěrečné zimě, která panovala za farními  
okny:

Zima venku fičí si,
nechť si bouří směle,
žijeť v teplé světnici
obraz Stvořitele.
Sedícímu u knihy
lahodí ctně holka mi –
k tomu její hubinka,
toť jest rozkoš jedinká.

   
   „Ach bože, kněz a hubinka jedinká,“ zareagoval karatelsky z lože otec Polášek.
   „Ale, důstojnosti, to ne já, to ten zpropadený Němec. Či Žid?“ zareagoval Mnich a rozchechtal se na 
celé  kolo.  Nakazil  tak  i  ostatní.  Smích  byl  tak  neočekávaný  a  halasný,  že  do  pokoje  nahlédla  
hospodyně. Na Poláškův pokyn si přisedla.
   „Když je řeč o těch dívkách a ženách, tak já bych přednesl tu o husopasce a milostpánovi,“ vpadl do 
halasu Augustin Kuča. Zalistoval v almanachu a začal přednášet:

                          Páslo děvče u potůčka
stádo husí v stíně bučka,
stoje a hlídaje na své stádo,
bylo by vědělo rádo,
kolik mu těch husí do sta schází.
Počítá. Vtom pod stín k němu vchází
milostpán té dědiny,

  táže se té děviny:

Kolik, milé dítě, husí
máš v svém stádě, jenž tě musí
poslouchat; a jedním časem
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                        kolik hlav ty svojím hlasem
jako kněžna spravuješ.

Řekni, tak se zraduješ.
Dám ti pásek s křížkem bílým –
sto-li jich je, či se mýlím?

   Báseň byla skutečně počtářská, Kuča četl, zároveň však shrnul květovaný ubrus, vyžádal si od  
hospodyně  křídu  a  doprovázeje  svůj  přednes,  začal  po  stole  rozepisovat  jednotlivé  počty  husí.  
Nakonec došlo i  na zlomky a jejich součty.  Temperamentní  Zabranský,  když byla polovina stolní 
tabule počmárána, nakonec zasáhl: „To stačí, to stačí, Augustine, jsi lepší počtář než básníř.“
   Hospodyně přišla s mokrým hadrem a chtěla počtářské čmáranice setřít, Kuča však nic takového 
nedovolil: „Ne, ne, to tu musí zůstat aspoň do Štěpána, vždyť to je také poezie.“ 
   Nakonec zůstalo po jeho,  hospodyně však spokojena nebyla,  považovala  místeckého faráře  za 
zvláštního podivína.
   Polášek  vyzval konečně  Zabranského, který s  potměšilým  úsměvem  zdůraznil, že  je třeba přestat 
o ženských, poněvadž na světě jsou rovněž muži. Ještě jednou vyzvedl mužskou část světa a začal  
recitovat svoji moralitu o Fryckovi:

                          Frycek malý trhal kvítí,
chtěje z něho vínek víti,
vtom jej píchla včelička
do pravého malíčka.

On tu polekav se skočí,
slzy vytíraje z očí,
v patách za ní harcuje,
všecko zlé jí slibuje.

   Zabranského Frycek přišel nakonec k rozumu. Přednášející spolu s ostatními se obrátil k Poláškovi, 
který usmívaje se usínal. Všichni ztichli, což kněze probudilo: „Všechno jsem vyslechl, milý Jene. Nic 
jsem nezaspal, ale po dlouhé době jde na mne spánek. Než mne však opustíte, nechť si každý z  vás 
vybere cokoli z mé knihovny. Vezměte si a nerozpakujte se, poněvadž se vidíme naposledy a moje 
knihy ve vašich rukách určitě nezapadnou.“
   Polášek  přestal, řeč  jej  zjevně namáhala. Znovu je pobídl a puchmajerovci posléze neváhali, neboť 
o Poláškovi věděli, že jej českými knihami zásobuje nejen Dobrovský, ale i ostatní pražští vlastenci.
   Minula jedenáctá a trojice básníků se připravovala na půlnoční. Ten obřad, který jindy vykonával  
farář  s některým ze  svých  kaplanů,  na  konci  roku  1817  obstarala  jednosvorně  trojice  poetů.  Už 
zasněženou stezkou ke kostelu kráčeli jako tři králové. Čtvrtý z nich usínal na loži a za zpěvu andělů 
naposledy usnul v dubnu následujícího roku.                         .  
                                                                                                                                 František Všetička

Kapitola z románu
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Soňa Záchová

  Dobrou noc
moje milá

Ta zpráva 
mé nitro rozvlnila  
a zaplnila
místo na druhé straně
                mé postele
a vlezla ke mně pod peřinu
a lízala mé rány
jako lepkavou 
po prstech roztékající se 
zmrzlinu
a dýchala se mnou 
noční tmu
šelest a pelestění
aby pak
jako šelma při krvelačném lovu
vyrazila
a vysypala
mé sny na ulici
pod nohy
náhodných chodců 
kteří spěchající
nevšimli si točícího se víru
větrného víru
který utkal závoj
z mého
a z tvého
přesladkého vzdechu…

11. září 

Zapálila jsem
růžovou svíčku, sladkého andílka
               se zlatou harfičkou    
za všechny zemřelé      
z New Yorku.   
Zapálila jsem            
tyčinku                            
za tvou nezhojenou duši.
Svíčka hoří
pro mé slzy
pro mé sevřené srdce
pro tvé plavé vlasy -
jsou první nač myslím po ránu 
jsou poslední nač myslím                
než třpytící se hvězdy 
zlaté nitě nakoupí                      
a nedokážou přimět vítr
       aby srovnal tvé rozlétané vlasy
       do mého bolavého těla.     
Ach                          
můj přesladký spánku
můj tonoucí sne        
má tekoucí řeko -

ty nedohoříš       
s mou růžovou svíčkou          
jako 3000 mrtvých duší  
z New Yorku.

Televizní klub patřil Soni Záchové 

Na vydařeném večeru poezie 6. října 2011, jehož hlavní protagonistkou byla ostravská básnířka Soňa 
Záchová, se vzpomínalo především na 80. léta našeho času. Hostem Soni Záchové byla básnířka Jana 
Hochmannová a celý večer uváděl Pavel Fiala, který okořenil vzpomínání dobovou hudbou na přání. 
Mezi početným publikem nechyběla skupinka ostravských výtvarníků - Jaroslav Domiter, Jindřich 
Oleš,  Stanislav Holinka a jiní.  Zejména Jindřich Oleš exceloval  svými  vzpomínkami a přítomné 
velmi rozveselil... Úspěch večera byl velký, brzy můžeme očekávat další setkání básnířky Soni Zá-
chové, tentokrát při vernisážích s ostravskými výtvarníky.                                                               red
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Evgénie

   Měl to být její první den v novém zaměstnání. Před půl rokem se do Izraele přistěhovala z bajkalské 
Listvjanky. Teď na sobě měla vkusný pastelově modrý kostýmek, který jí na míru ušila teta, aby neteř 
udělala dojem. Práce s počítačem u přepážky v bance jí připadala jako splněný sen o úžasném světě. 

   Začínala nový život v novém domově. Bylo horké, prašné léto a v autobuse 
linky číslo 19 bylo plno. Evgénie trpělivě stála, aby si nepomačkala sukni. Držela 
se madla, v Listvjance ani jinde v okolí Bajkalu městské autobusy nikdy neměli. 
Nejbližší byly v Irkutsku. 
   Povídala si s dívkou od nich z ulice, spíš vyzvídala, jak to mezi úřednicemi 
chodí, a moc nevnímala, že autobus přibrzdil, aby mohl předními dveřmi nased-
nout dobíhající mladík. 
  Sotva  se  snědý  zadýchaný  pasažér  protlačil  blíž  k  Evgénii,  mimoděk  mu 
pohlédla  do  očí.  Lekla  se,  sevřelo  se  jí  hrdlo.  Nechápala,  odkud  a  proč  se 
roztřásla strachem. Jeho oči se leskly, jak v horečce, po čele mu stékal pot, rty 

měl sevřené a chřípí se mu prudce rozšiřovalo. Bylo vedro a on měl na sobě zimní bundu. 
   V podvědomí ucítila, že se něco stane. Chtěla zakřičet, než se ale nadechla, oslnila ji bodavá zář,  
dech zahltil náraz žhavého vzduchu a dusivá tlaková vlna prohnala jejím tělem tisíc nožů. Islámský 
sebevrah se právě stal mučedníkem; zabil sebe a jedenáct lidí, padesát těžce zranil. Výbuch roztrhal i 
dívku,  jež  si  před  několika  vteřinami  povídala  s  Evgénií.  Pokud  by  nestála  jako  štít  mezi  ní  a 
útočníkem... Zahlédla už jen její paži. Utržená od těla a krvácející z děsivé rány i s kusem ramene a  
klíční  kostí  ležela pohozená jako nepotřebná věc v prachu kousek od místa,  na němž se Evgénie  
svíjela bolestí. Paže bez těla. Ještě před okamžikem se držela madla těsně vedle její ruky. 
   Ke svému zděšení poznala, komu patří podle digitálních hodinek s mrkajícím Mickey Mousem a 
modrým řemínkem z umělé hmoty. Paže ležela na dosah jejího obličeje. Na jejím zkrvaveném mrtvém 
zápěstí blikal jen zelenkavý displey v rytmu marně ubíhajícího času...
   K nebi stoupal dým spáleniště a nad andělsky bělavými mraky se řadily duše právě zabitých před 
branami svých rájů. Jak vedle sebe existoval ten židovský s islámským, to věděli jen sebevrazi a jejich 
oběti. Evgénie přežila; s prasklou lebkou, otevřenými zlomeninami nohou, ruky a kovovými maticemi 
v plících ji odvezli na ARO. 
   Když  se  za dva dny umělého spánku probrala,  spatřila  u  svého lůžka rodiče a neměla zdání, co se 
s ní děje. Když jí řekli, že je v Jeruzalémě v nemocnici, vyděsila se. Nechápala proč? Kde se tam 
vzala? 
   Až  pozvolna, s  tupou  bolestí  hlavy  i  celého  těla, si  připomínala některé okamžiky. Naskakovaly  
jí v paměti jako kousky potrhaného a špatně slepeného filmu. Byla přesvědčená, že je pořád v List-  
vjance, jen ji udivilo, kde se v jejich vsi vzala nemocnice. Hanzi za ní přijel do nemocnice Hadassah  
čtyři týdny po atentátu. Primář traumatologického oddělení měl pro novináře pochopení. Ze střední 
Evropy zvláště. Jeho rodiče zahubila Osvětim a pro Evropu měl jediné synonymum: hrob Židů.
   „Jen ať se váš pokrytecký svět dozví, co jsou zač, ti chudáčci muslimové!” řekl bez skrupulí a mys-
lel tím Evropu a její měsíční desetimilionové eurové injekce pro Palestince a Arafatovu ženu Suhu.  
„Snad  jí  přítomnosti  nového  prvku  v  jejím  životě  pomůže  odhalit  další  chvíle,  který  jí  z  její 
porouchané paměti vypadly," dodal smířlivěji a Hanzi si uvědomil, že byl poprvé prezentován jako 
prvek.
   Lékař osobně domluvil s Evgénií, že ho přijme a řekne mu, co si pamatuje. Byla z toho nervózní.  
Vlastně si vybavovala jen to, co jí později oživili a popsali policisté podle výpovědí svědků. Měla mu 
to říct? Asi by ho zklamala, kdyby řekla, že není žádná hrdinka, že se hrůzou pomočila a že pořád 
musí mít v noci plenu. A její sny dál pálivě explodují a jen těžce se osvětlují v její bolavé hlavě, nová 
místa v mozaice té strašlivé tragédie...
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   Ležela na lůžku, i když už mohla s berlemi obejít pokoj. Půvabná dívka s ovázanou hlavou, s o-
žehlým obočím i řasami, bledá a pohublá, s vyděšenýma očima. Úkosem se bojácně podívala na jeho 
fotobrašnu. Zůstal stát nerozhodně uprostřed pokoje.
    „Reflex!” usmála se provinile.
   „Jen  bych  si  vás  chtěl  vyfotit!”  řekl,  a  když  brašnu otevíral,  všiml  si,  že  dívka  přes  veškerá 
ujišťování přivřela oči a a zatnula čelisti z obavy, že se zase ozve výbuch.
   „Nemám nejlepší make-up!” zvedla své spálené obočí. 
   Uvědomil si, že by ani nezjistil, jestli je blondýna nebo černovláska. Podle očí zelenkavé barvy moře 
u  Jaffy mohla být  i bruneta. Ležela  nepřikrytá  v  roztomile  plandavém bleděmodrém  pyžamu s rů-
žovými květinkami neznámého druhu. Stydlivě dýchala, drobná ňadra se špičatými hroty vypadala i 
pod pyžamem jako hanojské hedvábí. Drtikolovi by se také líbila.
   „Autobus explodoval a já žádnou ránu neslyšela...  a byla jsem přímo u výbuchu; ohlušilo mě to a 
protrhlo ušní bubínek,” řekla a hlas se jí chvěl trémou. „Byla jsem v šoku, celá popálená a od krve.  
Křičela jsem bolestí. Vlastně si moc nepamatuju..." 
   Odmlčela se, sevřela zuby a přerývaně se nadechla, aby se jí hlas netřásl; skoro v životě ještě nic  
nezažila, o pozemském pekle však věděla už své. Když po operaci otevřela oči, připomněla si jen 
bahnitou cestu a otevřená vrátka, jako by otevřenou náruč jejich přízemního dřevěného domku u Baj-
kalu. A ještě dva podřené kufry a novou sportovní tašku. To bylo její věno, které jí otec ukládal do  
taxíkářské Volgy,  co ji  měla odvézt na letiště do Irkutsku. Její  matka s rukama na obličeji  štkavě  
plakala a sousedky ji konejšivě objímaly kolem ramen. 
   „Když jsem trochu přišla k sobě, z autobusu byla jen příšerná hromada zkrouceného plechu. Pud 
sebezáchovy  mě  hnal  co  nejdál  od  toho  děsu.  Snažila  jsem  se  plazit.  Šlo  to  špatně,  ruka  mě  
neposlouchala, nohy mě hrozně bolely,” zavřela oči a marně krotila svůj dech.
S každým novým obrázkem, který se zjevil jejímu mozku, ji objímala větší a větší hrůza. Bylo to jako  
zdlouhavé mučení, připomínající rodící se fotografii, na níž se vynořovaly v rudém svitu fotokomory 
z vývojky na bílém fotopapíru hrůzostrašné věci. Vše bylo o to děsivější, že na té fotografii byla ona 
sama... 
   „Moje pravá ruka byla přeražená; tryskala z ní krev a trčela kost. Nikdy jsem neviděla opravdickou 
živou lidskou kost, v té chvíli jsem ji měla před očima. Svoji vlastní a ještě jsem se mohla podívat i 
dovnitř. Chápete? Byl to děs!” těžce zadržovala slzy. „Kosti jsou opravdu duté...” 
   Na  svou  přelomenou  kost  si  pamatovala. I  na  pocit, že  je někdo jiný. To nebyly televizní zprávy 
z konce světa. Ta hrůza se týkala její osoby, to ona byla skoro mrtvá. Pochopila, proč jí děda, veterán 
od Kursku tvrdil, že předtucha smrti je tisíckrát horší než smrt sama.
   Jako by se ponořila hluboko pod vodní hladinu, to ostatní byl jen strašlivý obraz filmu, jemuž někdo 
vypnul zvuk. Všude pobíhali lidé, které výbuch nezranil. Nerozutekli se, pomáhali zraněným. Měla 
ožehnuté vlasy, spálenou tvář, hruď jí provrtaly posekané hřebíky a matice, jimiž sebevrah „vylepšil“ 
účinnost bomby. 
   Snažili se ji odtáhnout co nejdál; někdo zakřičel, že nálož nevybuchla celá. Nějaký muž ji držel pod  
pažemi a někam s ní smýkal. Byl to její soused. Nasedali spolu, teď se nad ní skláněl a netušil, komu 
to pomáhá.
   „Byla jsem  celá  od krve, která  mi  pořád  odněkud  tekla, měla  jsem  nepřirozeně pokroucené tělo,
z vlasů a kůže škvarky; nedivím se, že mě nepoznal. Bylo na mně plno krve a krvavých cárů též z dív-
ky, co jsem si s ní povídala...” třásl se jí hlas. „Hrůza...”
   Hanzi se ohleduplně odmlčel a čekal, až se uklidní.
    „Prý se v takových chvílích přehrává celý život...”
   „To se asi jen tak říká...” plaše se podívala. „Já nevím, jestli budu umět odpovídat na vaše otázky...” 
zatvářila se zklamaně.
   „Nač jste myslela?”
   „Já nevím...” podívala se ztrápeně.
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   „Nic si nevybavujete?
   „Že jsem ohluchla, že umírám a že chci žít... a že mě vyhodí z práce,” řekla povinně, i když si to 
všechno, o čem mluvila, uvědomila až v nemocnici po probuzení z narkózy.
   „Prý jste něco povídala...”
   „Povídala...? Spíš křičela!”
   „Něco jste údajně odříkávala...” 
   „Pořád jsem otevírala pusu, abych zakřičela, ale vůbec jsem se neslyšela,” zvedla ramena. „Jako by 
se mi ta hrůza jen zdála...” 
   „Jinak nic...?”
   „Říkali, že jsem se modlila...” nerada přiznávala věci, o nichž nevěděla.
   „Jste věřící?”
   „Nejsem... Nebyla jsem...”
   „A co jste se modlila?”
   „Prý Otče náš! Rusky...”
   „Křesťanskou modlitbu...?”
    „Prostě Otčenáš!” řekla rázně, že je tak dotěrný.
   „Fakt o tom nevíte?”
   „Když dva metry od vás vybuchne bomba...?”
   „A předtím jste Otčenáš neuměla?”
  „Neuměla! V žádném kostele jsem nikdy nebyla, jenom v synagoze...” obořila se na něho.
   „A umíte ten Otčenáš i teď?” zeptal se s urputností bulváru.
   „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi,  
tak i na zemi...” recitovala zlostně, že mu nestačilo, co řekla.
Hanzi civěl, uvědomil si, že v ruštině ještě žádnou modlitbu nikdy neslyšel. Zapomněl fotit a dotčená 
Židovka zrudla, jak v transu odříkávala vatikánský hymnus. Celý, i s amen a pokřižováním; ve jménu 
Otce, i Syna i Ducha svatého...
   „Někde jste ho určitě slyšela a šok vám oživil paměť,” hájil Hanzi svůj pevný post agnostika.
   „Neslyšela, opravdu jsem v kostele nikdy nebyla...”
   „Ani nikdo z vaší rodiny?”
   „V naší rodině jsme všichni odjakživa Židé...”
   „Úplně všichni?”
   „Jen babička prý uměla Otčenáš...”
   „Tak to ho asi umíte od ní!” ulevilo se mu.
   „Žila skoro celý život v Izraeli, nikdy jsme se neviděli...!”
   „A jak to, že uměla Otčenáš?”
   „Naučila se ho za války. Bylo jí deset a rodiče ji dali k sousedce, aby ji zachránili. Musela ze sebe  
udělat křesťanku...”
   „Je to zvláštní... Teď už v Boha věříte?” 
   „Musím; byl to zázrak!” zatvářila se stydlivě, že se musela nechat osudem uplatit, aby uvěřila.          
   „Všechny kolem to roztrhalo, jen mě ne...”
   „Tak to asi byl zázrak,” řekl Hanzi, aby ji potěšil.
   „Třeba mi dal Bůh znamení!” usmála se ulehčeně, že mu konečně dala i odpověď, jakou si přál.
   „Abyste v něho začala věřit?”
   „Třeba...”
   „A věříte...?”
   „Věřím!”
   „A v jakého? Muslimského, křesťanského nebo židovského...?"
   „Přece v Boha, je přece jenom jeden..." řekla plaše.
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   Bůh stál při ní. Kdyby ji nemínil zachránit, nechal by sebevraha nastoupit zadními dveřmi a potom 
by to byla ona, jež by vytvořila ochranný štít. Přežili by jiní a její paže by utržená krvácela na asfaltu. 
Muslim ale nastoupil na opačné straně, a proto žila. Náhoda? Mohl být Bůh náhoda...?
    „Vrátíte se do Ruska?” 
   „Ne, to ne... Kdepak! Chci žít u tety, jednou se to tady zlepší.” 
   „Rodina vám nebude chybět?”
   „Ach, rodina...” znovu se zajíkla. „Rodiče za mnou přijeli až z Ruska. Budou tady, než se vyléčím.  
Možná tam vše prodají a přistěhují se sem...”
   „A nevadí jim Arabové?”
   „Proč Arabové...?”
   „No, hlavně muslimové, jsou zákeřní...”
   „Fatima není zákeřná!” vzdechla chabým odporem a cítila tlak  na  hrudi, protože si ještě vzpomněla
i na Josufa.
   „Kdo je Fatima?”
   „Moje kámoška muslimka. Dělali jsme spolu pohovor v bance. Chodím s ní do kina i na diskotéky,”  
řekla  a  pomyslela  na to,  jestli  si  ještě  někdy zatančí...  „Byla  první,  koho jsem si  z  místních lidí  
připomněla. Byla první, kdo tady za mnou byl...!”
   „Budete se kamarádit dál?”
   „Ona za nic nemůže!”
   „Ona ne, ale islám....” 
   „Islám znamená oddání se, ne zločin...”
   „Vy umíte arabsky?” podivil se a připadal si, jak letištní agent Šabaku.
   „Učí mě Fatima.”
   ,,A hebrejsky?”
   „Chodím do večerní školy.”
   Svraštila čelo. Napadlo ji, co by asi ona nejraději četla v takovém rozhovoru. Proč se jí nezeptá na 
její sny. V noci se jí už nezdálo, že celá hoří a že kolem ní leží spousta utržených rukou. Místo toho se 
vznášela  nad  mořem jako  barevný motýl, co byl ale jen papírový, a její otec ji držel na dlouhé  šnůře 
s pentlemi. Stejně se pak zřítila...
   Proč není zvědavý, jestli má kluka. Copak vypadá až tak hrozně, že by o ni žádný kluk nestál? Dnes  
v noci, když nemohla spát, si vzpomněla na Dorona. Nemohla spát vlastně jen napůl, v podivném 
obluzení trochu spala, ale jen tak napůl. Byl do ní zamilovaný. Je to syn židovských přátel její tety.  
Hebrejsky „dar králům“. 
   Doron byl hodný, pozorný a něžný, ale když ji objal a přitiskl k sobě černovlasý a silný Josuf s u-
hrančivýma očima a velkými horkými dlaněmi, ztrácela vědomí. Slyšela se, jak mu šeptá:
   „Jsi můj Ježíš!"
   „Nechci na žádný kříž!" vzpíral se Josuf vylekaně tomu divnému přirovnání. „Jsem přece muslim!"
   „To jen proto, že on proměnil v Káni Galilejské vodu ve víno a ty zase měníš moji krev v me-
dovinu..." šeptala, celá rozpálená. „Umíš zázraky!"
   I kdyby se jí ten divný novinář ptal, jestli s někým chodí, stejně by mu o Doronovi, ani o Josufovi  
asi nic neřekla. Doron musí na vojnu. Na tři roky. Kdoví, co se za tak dlouhou dobu může stát. Z Jo-
sufa bude jednou učitel, teď ale musí studovat. Je moudrý a krásný. Zná odpověď na každou otázku. 
Včera za ní byl.  Byla šťastná i nešťastná. Co když se mu bez řas a obočí přestane líbit? Třeba jí  
zůstane zjizvená tvář... 
   V nočním stolku má lasturku. Dostala ji od něho, když se spolu tajně procházeli po Jeruzalémě. 
Připomíná  jí  jejich  první  políbení...  Sklopila  oči  a  žmoulala  prsty zdravé  ruky hrubě naškrobené 
prostěradlo.  Na  zlomek  éterově  smradlavého  času  oba  mlčeli  a  bylo  slyšet  jen  šustivé  předení  
magnetofonové pásky. Zčervenala a Hanzi by jí nejradši podal zrcadlo, aby viděla, jak jí to sluší, jako 
by se do tmy rozsvítil opuštěný dům.
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   „Nemyslíte si, že jsem hloupá?” podívala se očima opuštěného štěněte.
   „Na to, jak jste mladá, jste skoro chytřejší než ti nejchytřejší!”
   „Nerozumím...”
   „Životní zkušenost, chápete?” řekl. ,,Být na dosah absolutna...”
   „Že jsem zažila a přežila...? To bych raději byla nejhloupější...”
   „Pošlu vám fotky!”
   „Hrůza. Nechci je ani vidět...” 
   Nerozhodně se usmál a jen pro sebe si pomyslel, že by se měl možná každý alespoň jednou za život 
ocitnout na dosah absolutna.
   Byla moc hezká. Představil si ji s vlasy, obočím a řasami, jak se milostným vzrušením prohýbá, jak  
luk před vystřelením šípu, a  vyšla  mu  dokonalá  kráska. Pak  si  podložila  dlaní zasádrovanou nohu,
o kousek si ji posunula a ulehčeně si oddechla. 
   Nepříliš sám se sebou spokojený vypnul magnetofon, vsunul fotoaparát do brašny a podal jí ruku.  
Měla  ji  až  nezvykle  dětsky  hebkou. Neodpustil  si  a chvíli ji podržel ve svých prstech, o něco déle, 
o pár setinek vteřiny, ale stejně si připadal, jako by se dopouštěl těžkého hříchu, když jí palcem jemně  
přejel po hřbetu ruky a podíval se přitom někam na bílou zeď nad ní, aby se neprozradil, že právě  
spatřil její nahé tělo s chlapeckými boky. 
   Usmála se stydlivě jako dívka přistižená v negližé, s popálenou tváří a napůl nehybná, přesto s bla-
ženým výrazem a mrazivým tušením. Přežila atentát i jeho otázky a utěšovala se, že ani v Izraeli se  
nestávalo, aby někoho stejná hrůza postihla dvakrát za život.
   Sotva Hanzi odešel, zaťukal na veřeje otevřených dveří Josuf. Štěstím se zajíkla. Jako by si ho 
přivolala.
   „Tak  ty věříš  v  Boha?"  usmál  se  strojeně,  trochu  dotčeně,  že  si  před  ním vždycky hrála  na 
bezvěrkyni. „V kterého? Židovského, nebo toho křesťanského...?" přisedl si na pelest.
   „Tys nás poslouchal...?" znovu zčervenala.
   „Na Alláha sis ani nevzpomněla, co?" zvážněl, pokyvoval hlavou a přitom ji hladil po hřbetu její  
ruky. „O Alláhovi by ten žvanil asi psát ani nemohl, co...?"
   „Tobě by nevadilo, kdyby mě ten... ten, co nastoupil do autobusu, také zabil...?"
   „Bylas blízko Alláhovi. Moc blízko... Asi tě nechtěl. Třeba si ráj nezasloužíš. Ještě..."
   „Vadilo by ti to?" vylekaně se na něho podívala.
   „Žárlil bych!"
   „Na  koho?  V tom vašem ráji  přece  žádný  volný  mučedník  není.  Každý  má  dvaasedmdesát  
černookých panen... Kdo by si mě tam všiml...?"
   „Ještě  toho víš  o  islámu  moc málo!" zůstal Josuf vážný. Bylo jí to líto a měla vztek na primáře, že 
k ní toho novináře vůbec posílal. Milovala Josufa až příliš na to, že se spolu ocitli v tak divné zemi, v  
níž se láska dělila o náklonnost s bohy, nenávistí a anektovaným územím rozděleným do sektorů A,B 
a C.
   Když Josuf odešel, rozplakala se. Možná by pro ni bylo lepší, kdyby se ten zázrak nestal a ona  
atentát nepřežila. Věřila v jediný zázrak - v lásku, o kterou se ale teď, sotva ji ve své palčivé rozkoši  
konečně poznala, musela dělit s Alláhem, Jehovou a bůhví kým ještě, když ji chtěla dát jen Josufovi.
   Zachránil ji snad ten škodolibý mnohojediný Bůh jen proto, aby trpěla? To si tu svoji pokryteckou 
milost mohl nechat od cesty.
   Zajíkavě povzdechla a poprvé jí bylo úplně jedno, jestli se jí jizvy na tváři zahojí a jestli se ten 
zlovolný svět někdy změní k lepšímu...

Břetislav Olšer
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Lukáš Bárta

TEĎ NĚKDY PRÝ
Krakonoš přitloukl
ječivou sojku
ke kmeni staleté jedle
dlouhým rezivějícím už
hřebem

v poslední době
se bez ticha neobejde

hory poslušně strmí

---

Vylekalo ho slovo míšeň
a hloubka jako cizí spěšný vlak

a když je psáno
pokrčil mlčky rameny
je tím myšlen úplně jiný pohyb

rukou se netýká
ani v nejmenším

GRAVITACE

mne si ruce
tak blízko před obličejem
pastelovým světlíkem

jako zkřehlou modlitbu
výroční balíček

pak odkrouhne kupon ze dna
a skrze jámu jeden palec
pod prostředníkem
vyfárá jako na héliové hřivně
splasklé chystané slovo

nadoblačně
projektují si ptáci

Jubilanti ostravského střediska Obce spisovatelů 

Ve 2. polovině roku 2011 oslavili narozeniny:
80 let - Sylva Stankušová-Knotková (19. 8.)
65 let - Kazimierz Kaszper (18. 11.)
50 let - Lech Przeczek (18. 7.) 
50 let - Soňa Záchová-Olšovská (21.10.)

Milí kolegové,
přejeme Vám, ať Vaše další dny jsou dlouhé a paprskové, ať alespoň občas svět na 
chvíli ztichne a naslouchá, když přichází Vaše SLOVO.                                        M.  A. Š.

Dne 3. 10. 2011 by se dožil 80 let básník, prozaik a publicista Věnceslav Juřina.
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Zelená vdova
   Nikdy bych nemyslel, že se nechám přemluvit k něčemu takovému, co se stalo onoho léta. Můj 
přítel byl toho času nezaměstnaný a hledal si na internetu práci, a tak tam objevil ten inzerát. Potom 
ale našel jiné zaměstnání, které mu lépe vyhovovalo, a tak mě vyhledal a požádal, abych to zkusil  

místo něho, protože už to tam předběžně přislíbil. 
   Nejprve jsem se mu smál a namítal, že to není můj styl, ale on tolik naléhal a 
pak, hlavně mě nachytal  na to, že to bude pro mě dobrá zkušenost,  kterou 
mohu využít při svém psaní, až jsem se nalomil a přislíbil. 
   Jsem spisovatel na volné noze, a v dnešní době není možné uživit se touto 
činností, protože lidé ztrácejí zájem o dlouhé čtení, prostě na to nemají čas. 
Doba je rychlá  a podnikání časově náročné. Už jsem to pochopil a snažím se 
psát krátké novelky a zhuštěné povídky, ale i tak bych se tím neuživil a musím 
brát  i  jiné  zakázky  a  práce  podle  momentálních  příležitostí.  A  toto,  no 

konečně, bude jak dobrý výdělek, tak i ta zkušenost dostat se do jiného, a snad i zajímavého prostředí  
a poznat jiné lidi, z nichž některé typy možná využiju později při svém psaní a tvorbě svých postav. 
   Šlo o místo řidiče a společníka u jedné „Zelené vdovy“ na jejím letním sídle nedaleko Prahy. Zelené 
vdovy, to je teď takový docela nový pojem, který se vyvinul po sametové revoluci, která přinesla tolik 
změn. Páni podnikatelé jsou nesmírně pracovně zatíženi a nemají čas na své manželky, které se doma 
nudí. Kromě toho se stalo už docela běžnou věcí pracovat i v cizině, což znamená, že ženy jsou někdy 
osamělé a opuštěné i po celé dlouhé měsíce, což  je patrně právě tento případ. 
   Podle informací mého přítele šlo o mladou paní, jejíž manžel je stavební inženýr a pracuje toho času 
v USA.  Ona  bydlí  v Praze,  ale  v létě  odjíždí  na  své  letní  sídlo  do  Tichého  Dolu,  což  je  takové 
rekreační středisko horních deseti tisíc. Tam tráví dny a noci uprostřed přepychu a nadbytku v srdci 
půvabné, zalesněné krajiny a čeká. Na co vlastně čeká? Až se jednou za dlouhý čas vrátí její manžel a 
přiveze jí mnoho peněz a briliantový prsten jako posledně. Možná jí zase koupí nové auto a sežene na 
internetu nového šoféra, aby pak opět mohl klidně odjet za svými povinnostmi do USA a žít svůj život  
mužů dneška. 
   Ano, doba se velmi změnila. Z mužů se stali workoholici, kteří lačně využívají možnosti, které se 
pro ně zcela nečekaně a nově otevírají. Vydělávat peníze – to je heslem dnešní doby. Všechno ostatní 
musí teď stranou. Jakápak kultura, jaképak čtení dlouhých románů, jaképak ztráty času! Carpe diem,  
neboť Hora ruit! A život je tak krátký a je tak málo času na to posbírat peníze, které pro ty šikovné 
přece leží všude! Tato představa láká a svádí a přitahuje. 
   Ty tam jsou doby, kdy se muž vracel denně v jistou hodinu z práce, aby objal a políbil svou ženu a 
věnoval se jí po celé večery a noci. Ty tam jsou poklidné procházky pražskými uličkami a zákoutími, 
házení rohlíků labutím na nábřeží u Vltavy, to všechno je už minulost.  To všechno je dnes jenom 
zábava chudých.  Těch,  kteří  nemají  dostatek odvahy chytit  příležitost  za pačesy,  těch,  kteří  chtějí 
pokračovat v životě, na jaký si přivykli za socialismu. Někde pracovat za mzdu, někde být na výplatní 
listině. Za mizernou, ubohou mzdu, za kterou se dá jen sotva přežít. 
   A jakýpak by to byl život, kdyby si člověk nemohl dopřát, co srdce ráčí? Jídlo a pití, služby a  
techniku, cesty do ciziny, když hranice se otevřely. To všechno je nyní možné a dostupné, chce to 
jenom jediné -  peníze a zase peníze. A proto neztrácejme čas zbytečným řečněním a psaním a pojďme 
pracovat a pokusme se poodhalit oponu ráje na této zemi. Neboť konečně víme, že ráj existuje i tady 
na této podivné a nevyzpytatelné planetě, na které není nic nemožné, ani nic jisté. A jaký je recept na  
úspěch? Není přece žádný, ale každý má rovné možnosti. Opravdu rovné? Kdopak ví! Ale jisté je, že  
těch receptů je mnoho a jsou nejrůznější a lidé jsou tak závistiví na úspěchy těch druhých. A oni přece 
nemohou za to, že jsou úspěšnější. To už je taková naše národní povaha, že odlišné jedince předem 
odsuzujeme. A tak vzhůru do světa  poznávat prostory, hloubky a rozlehlosti a neztroskotat na českých  
mělčinách!
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Tak takové je podhoubí, ze kterého vyrostl její manžel, podnikatel nové doby a nového světa.  A  já  
teď  budu  mít  tu  čest  sloužit  jeho  ženě.  Já,  pisálek,  který  se  neuživí  v tomto  složitém,  pře-
technizovaném světě.  Já,  který miluju snění  bez hranic a  rozkošnickou hru obraznosti.  Jsem jako 
malíř, který se rád toulá za rámy svých obrazů. Který se rád toulá ve svých krajinách ticha. Nuže tedy, 
vzhůru do Tichého Dolu, neboť prázdný papír provokuje tak, jako prázdné plátno volá po obraze.

                                                                                   Sylva Stankušová

Úvodní kapitola Zelená vdova z povídky Parno, která vyšla v knize Kouty srdce a života ve vyda-
vatelství Montanex.

Irena Kopecká Bohuslav Kobliha

Listopad

Plné listí
je tvé jméno,
plné listů spadaných
a v tom listí
pod nohama
kdesi pláče 
lidský smích.
Marně jsem ho hledala,
hodinu snad bezmála,
jenom listí,
samé listí
ze země jsem zvedala.
Možná zemřel,
kdopak ví,
pod pokrývkou
listoví.

                             Ze sbírky Cesta za nadějí

Sebereflexe

Platonických lásek měl jsem fůru
zbožnoval jsem mnohé pro figuru
skutečných však bylo pramálo
a tak to pak dlouho zůstalo
nevěda co zmohou sladké řeči
a že k cíli nutno postupovat ztečí
kdyby nebylo té šťastné náhody
trčel bych tu sám jak socha Svobody

Zeptali jsme se: Na čem právě děláš?

Miroslav Stoniš: Dokončil  jsem práci  na  dvou románech,  které  jsou  a  určitě  zatím zůstanou  
v rukopisech. První se jmenuje Panna mého života a druhý Vrahův stín na těle mé ženy. Začal jsem  
další práci, ale dosud nevím, kam mě mé postavy zavedou. I tak musím říci, že můj spisovatelský  
život pomalu dohasíná. 

Oldřich Šuleř: Ještě v listopadu či v prosinci má vyjít svazek mých valašských pohádek s názvem É 
trli-frli aneb Kdy nastane konec světa. Na nové knížce pracuji, ale nerad bych o ní cokoli sděloval.
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Estonský básník Arne Puu

Aarne Puu se narodil roku 1948 v estonském Tallině. Studoval nejprve na univerzitě v Tartu, posléze 
na Jagellonské univerzitě v Krakově. Tento životní přesun z něho udělal Poláka a polského básníka. 
Jeho výrazový rejstřík je poměrně široký, neboť píše poezii také v estonštině a ruštině. Do estonštiny 
překládá polské autory a opačně estonské spisovatele do polštiny. Žije v Krakově a učí na Jagellonské 
univerzitě. Uvedené básně jsou z knih Jiný výbor (Inny wybór, 1998) a Kruhy paměti (Kręgi pamięci, 
2007).                                                                                           Text a překlad František Všetička

*     *     * Otázky
Tam daleko
a vlastně
velice blízko
zvedaly se Alpy
do údolí padal soumrak
v průzračném tichu
nadcházejícího večera
rozléhal se zpěv cikád
a chvílemi bylo slyšet
tlukot staromódního
psacího stroje
nejsem si jist
ale myslím že
to byl
Graham
Greene

Kdo
nás naučil
péci chléb
hrát na violoncello
stavět mosty
a čínskou zeď
tančit a milovat
plakat a nenávidět
kdo nás naučil
objevovat nové pevniny
a zabíjet bližní...
sedím v útulné kavárně
nedaleko geografického
Centra Evropy
a stále si
kladu ty
otázky

Šup do Tibetu

Kvůli svému literárnímu záměru vycestoval 
Břetislav  Olšer  v říjnu  do  Číny  a  Tibetu. 
Napsal o tom: ,,V Tibetu jsou všechny hod-
noty poněkud jiné, než je ve světě obvyklé... 
Nejprve jsme vyjeli do Pekingu, zastavili se 
u  velvyslance  ing.  Libora  Sečky,  pak  na 
Velké zdi a šup do Tibetu... Bylo to moc ná-
ročné, ale až na potíže ve výšce asi 4000 m 
nad mořem to splnilo účel.  Jsme totálně za 
těch patnáct dnů vyčerpaní, přes čtyřicet ho-
din  v  letadlech  a  na  letištích,  ale  nic 
poobného jsem zatím nikde nespatřil. Ani na 
pyramidách, v Kanadě, New Yorku či Thaj-

sku a Vietnamu. Prostě bomba. Až se dám do kupy, povyprávím. Zdraví Břetislav Olšer."             red
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Černá louka žila knihami

   Letní knižní veletrh, který se 
konal na výstavišti Černá louka 
v Ostravě 17. a 18. června 2011, 
se připravoval v době, kdy čes-
ký knižní  trh  ohrožovala  nejen 
aktuální  snaha  o  razantní  zvý-
šení  DPH na knihy,  ale kdy se 
dokonce začalo mluvit o zániku 
klasických  knih  a  jejich  na-
hrazení elektronickými. První o-
hlasy nakladatelů na nový kni-
žní veletrh nicméně žádnou kri-
zi  knihy  nenaznačily,  naopak. 
Za  pouhých  pár  dní  po  vyhlá-
šení termínu a podmínek letního 

knižního veletrhu se přihlásilo na padesát vystavovatelů, jejichž počet během další krátké doby vzrostl  
na konečných 107. Jen namátkou jmenujme nakladatele různých žánrů - Lingea, Sagit, Studio Trnka, 
SUN, Host, Rebo, Fraus, Emitos, Fragment, ANAG, Barrister & Principal, Hejkal, Anagram, Kulturní  
noviny,  Prometheus,  A  2,  Repronis,  Montanex,  Literární  noviny,  Druhé  město,  Anag,  Baset, 
Akademické nakladatelství CERM a řada dalších. Pestrost odpovídala zaměření veletrhu – byly jím 
knihy nejen na dovolenou, tedy knihy všech žánrů, knihy pro celou rodinu, na veletrhu bylo možné  
koupit – a navíc za levnější ceny – i knihy, které už nejsou běžně k dostání.
   „V doprovodném programu se čtenářům představilo více než 30 českých spisovatelů,“ uvedla ve své 
hodnotící zprávě ředitelka Letního knižního veletrhu PhDr. Markéta Hejkalová. „Největší pozornost 
vzbudily besedy s Jiřím Grušou, Radkou Denemarkovou či Antonínem Bajajou ve veletržním Café 
Librex , setkání  s  Ladislavem  Špačkem  na  stánku  Knihcentrum.cz, autogramiáda  Tomia Okamury
u stánku nakladatelství Fragment, beseda záhadologa Arnošta Vašíčka v kongresovém křídle, stánky a 
programy ostravských spisovatelů – autorské dvojice Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář, prozaičky 
Evy Tvrdé, ale i veselý stánek Knihovny města Ostravy.  Z doprovodných programů pro odbornou 
veřejnost vzbudil největší zájem seminář Moravskoslezské vědecké knihovny, nazvaný S knihou nejsi 
nikdy sám, zaměřený zejména na podporu čtenářství v digitálním věku. Nakladatelé velmi oceňovali 
ZaHradní  slavnost  a  oslavu  20  let  distribuční  firmy  Pemic  Books  v kouzelném  prostředí 
Slezskoostravského hradu.“
   Letní knižní veletrh navštívilo přibližně šest tisíc návštěvníků z řad čtenářské i odborné veřejnosti. 
Většina předních českých nakladatelů vnímá první Letní knižní veletrh v Ostravě jako slibný začátek a 
chystá se i na druhý ročník, který se bude konat 15. a 16. června 2012. Čtenáři se mohou těšit na ještě 
bohatší doprovodný program, účast už přislíbila i řada spisovatelů - mezi novými jmény se objeví 
například i Michal Viewegh.                                                                                                                seh

K foto:
Autorský stánek Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře přilákal k návštěvě vedle početné skupiny  
čtenářů  i  řadu  ostravských  osobností,  jako  například  literární  vědkyni  Svatavu  Urbanovou,  
spisovatele Oldřicha Šuleře či muzikologa a hudebního pedagoga Luďka Zenkla. Stánek byl i místem,  
kde se v „autogramiádových hodinkách“ setkaly se svými čtenáři básnířky Lydie Romanská a Soňa  
Záchová.
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Ostravští literáti na festivalu v Drážďanech

   S literární  dvojící  Miroslav Sehnal/Břetislav Uhlář počítal  program letošních Dnů české a německé 
kultury, který se koná v Drážďanech od 27. října do 13. listopadu 2011. Šlo již o 13. ročník multižánrového  
festivalu,  který  jeho  organizátoři  (Nadace  Brücke/Most,  Zemské  hlavní  město  Drážďany,  Generální 
konzulát ČR v Drážďanech a Collegia  Bohemica Ústí  nad 
Labem) věnovali tentokrát připomínce 40. výročí partnerství 
mezi  Drážďany  a  Ostravou.  Kromě  prozaika  Miroslava 
Sehnala a básníka Břetislava Uhláře byli na Dny české a ně-
mecké kultury do Drážďan pozváni z Ostravy také Soubor 
lidových  písní  a  tanců  Hlubina,  Kubínovo  kvarteto  a 
písničkář Jarek Nohavica.
   „S kolegou  Břetislavem jsme  dorazili  na  festival  hned 
v jeho  úvodu,  konkrétně  28.  října,“  řekl  Miroslav  Sehnal. 
(vlevo) „Dopoledne jsme se sešli  s novináři a seznámili se 
s dvěma německými literárními protějšky – Uwe Clausem a 
Norbertem  Whitem.  Oba  jsou  z Drážďan.  Večer  jsme  pak  měli  všichni  čtyři  společné  autorské  čtení 
v Muzeu Ericha Kästnera. V našem případě to tak úplně pravda nebyla, přečetli jsme jen kratičkou ukázku, 
o zbytek se postarali němečtí herci. Na víc bohužel naše znalosti němčiny nestačily. 
   „Představili jsme v Drážďanech naši poslední společnou knihu Hodinu v nebi,“ doplnil Sehnala Břetislav 
Uhlář. „Ta je už čtvrtým dílem série Hodinu před svítáním, V hodině svítání a Hodinu pod drnem. Překlad 
našich textů prezentovaných na festivalu vyjde pak na jaře příštího roku v drážďanském literárním časopise 
Signum. Samozřejmě doufáme, že osloví nějakého německého nakladatele, který pak přeloží a vydá celou 
naši knihu. Myslíme si, že by mohla vzbudit alespoň podobný zájem jako knížka Hodinu pod drnem, což je 
třetí díl naší společné série. Ten vyšel loni v Polsku pod názvem Godzina próby a nyní je už dokončen i je-
ho arabský překlad, o který  se postaral syrský básník a prozaik Marwan Al Solaiman. Křest knihy bude  
v Káhiře a následně pak v Alexandrii někdy v dubnu příštího roku,“ uvedl Uhlář.                                     seh

   

Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech…
Dokumenty k jedné záhadě

Výjimečný  čtenářský  zážitek  připravilo  tentokrát  olomoucké  na-
kladatelství Burian a Tichák, když vydalo knihu s názvem Bojím se jít  
domů, že uvidím kožené kabáty na schodech,  editorů  Davida Vody a 
Milana  Blahynky.  Hned  podtitul  Zápisky  Vítězslava  Nezvala  a  jiné  
dokumenty k smrti Konstantina Biebla vystihuje charakter knihy i v tom 
smyslu, že napovídá, čím kniha není. Kniha není učesanou výpovědí, 
opakováním toho, co již bylo mnohokrát řečeno, že básník Konstantin 
Biebl  spáchal  v  listopadu  1951,  ve  třiapadesáti  letech,  sebevraždu 
z politických důvodů. Příliš jednoduché. 
Komentátoři dobových dokumentů téměř detektivně pátrali po každém 
útržku  papíru,  poznámce,  dopise,  zprávě,  básni,  po  každé  výpovědi 
dosud žijících svědků,  týkající  se  nešťastné události,  vraždy či  sebe-
vraždy básníka Konstantina Biebla.  Příliš  mnoho motivů pro každou  
možnost, uvádějí hned v úvodu. 
(Převzato z vysílání pořadu Mozaika ze dne 11. 11. 2011 na stanici 
Vltava Českého rozhlasu.)
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Aréna 2011

Dne 2. června 2011 se spisovatelé Ostravského střediska Obce spisovatelů sešli (zdá se, že  naposled)  
v Divadle Aréna. Proběhl pořad z několikaletého cyklu Ostrava město poezie s podtitulem Jak začíná 
Mácha v jedenadvacátém století.

Hostem  podvečera byl jubilant, profesor OU,  Jiří Svoboda. 
Moderátorka pořadu Lydie Romanská s ním vedla rozhovor 
o jeho dlouholeté literárněvědné práci  a také o spisovateli 
Vojtěchu Martínkovi, s kterým se J. Svoboda osobně znal.
Dalším  hostem byl  mladý  básník,  student  Ostravské  uni-
verzity Karel  Střelec,  který četl  verše ze své dílny a  poté  
hovořil  o  svých literárních začátcích.  Rozhovor byl  veden 
formou  konfrontace  s připomínaným básníkem K.  H.  Má-
chou, jehož dvousetleté výročí narození loni vzpomenulo a 
oslavilo ostravské středisko dvěma pořady. 
Poté spisovatelé četli  ze svých nových veršů a prózy.  Hu-
debně pořad doprovodil vlastními hudebními skladbami žák 
ZUŠ D. Lidmily v Ostravě-Svinově Šimon Greško.
Pořad se uskutečnil za finanční podpory městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.                                
                                                                  Lydie Romanská
                                                                 

Foto Pavla Olšerová

Na  snímku  zleva:  Břetislav  Olšer,  Soňa  Záchová,  Bohuslav  Kobliha,  Miroslav  Sehnal,  Lydie  
Romanská, Oldřich Šuleř, Karel Střelec, Jiří Svoboda, Miroslav Stoniš a Břetislav Uhlář.
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Cena Josefa Škvoreckého

Radana Šatánková, členka Obce spisovatelů  středisko Ostrava, je v porotě Ceny Josefa Škvoreckého. 
Soutěž  odměňuje  finalisty  honorářem 10 000 Kč.  Letos  byli  oceněni  Jan  Balabán  in  memoriam, 
Jaroslav Kovanda, Jaroslav Rudiš, Martin Ryšavý a Ivo Tretera. Hlavní cenu, která vítězi přinese 250 
tisíc  korun,  získal  v letošním  5.  ročníku,  jenž  byl  vyhlášen  v Památníku  národního  písemnictví 
v Praze dne 2. 11. 2011, si odnesl Martin Ryšavý za román Vrač. Následující 6. ročník soutěže probíhá 
výběrem vydaných knih od května 2011 do května 2012. První kolo hlasování příštího ročníku bude 
koncem září 2012. Radana Šatánková nás vyzývá  k účasti v této soutěži.                                         red

Dvě akce v magickém datu

Dne  11.  11.  2011  vystoupily 
v našem  kraji  před  veřejnost 
dvě  básnířky.   Irena Kopecká 
(na snímku vlevo)  v  Modrém 
salónku Městské  knihovny ve 
Frýdku-Místku  v  pořadu  Ce-
sta  za  nadějí,  který připravila 
literárně  dramatická  společ-
nost  Místecká  Viola  na  zá-
kladě nové, stejnojmenné kní-
žky Ireny Kopecké.

Lydie Romanská účinkovala na pozvání kulturní komise Úřadu MOb ve 
Staré Bělé v autorském čtení z posledních vydaných knih. Při tomto pořadu 

hudebně spolupracoval klavírista a hudební pedagog Igor V. Katajev.                                              red

Nakladatelství Žár Ostrava vydalo 

na  podzim   letošního  roku  almanach  k šedesátinám  básníka 
Víta  Slívy nazvaný Láska  nic  nezapomíná.  Almanach  uspo-
řádali  a zároveň i hmotně podpořili  spolu s dalšími sponzory 
(Statutární město Opava, město Hradec nad Moravicí a dalších 
šest básníků) bratři Milan a David Bátorovi. Mezi autory, kteří 
v almanachu uveřejnili  své  verše  k poctě  básníka,  jsou  např. 
David Bátor, Dan Jedlička, Martin Stöhr, Petr Hruška a Jakub 
Chrobák. Publikaci ilustrovala Markéta Jedličková. Almanach 
byl pokřtěn v rámci Bezručovy Opavy dne 20. 9. 2011 v Jazz 
Café Club Evžen v Opavě. Kmotrem a průvodcem večera byl 

novinář a básník Ivan Motýl.                                                                                                              red 
                                                        
Na snímku Milan a David Bátorovi s Vítem Slívou
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