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REGIONÁLNÍ UMĚLCI A JINÍ ZAJÍMAVÍ LITERÁTI

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM
V květnu 2015 vyšla v ČAJi výzva na literární příspěvky na téma
„PADESÁT ODSTÍNŮ PO ČESKU !“ s tím, že v září vyjde podle zájmu
první číslo „RUMu“, další potom v lednu a květnu 2016. Pochopitelně vše
bylo založeno především na zájmu autorů, kteří mnohdy naříkají, že nění
kde publikovat.
A tak skutečně první číslo „RUMu“ spatřilo v září 2015 světlo

světa. Začínalo skromně, neboť příspěvků nebylo moc. Ale doufal
jsem, že třeba právě ta první vlaštovka udělá další dvě čísla. Leč
nestalo se a spíše se naplnilo ono známé přísloví, že „jedna vlaštovka
jaro nedělá“. V lednu 2016 ještě bylo několik příspěvků, ale bez
většího zájmu autorů. Navíc některé příspěvky moc
nekorespondovaly s vyhlášeným tématem. A tak v květnu 2015 už ve
třetím čísle RUMu žádné povídky ani básně nenajdete. Prostě
nepřišly a sám jsem nechtěl přispívat.
Tím také padla i nabídka, že pokud se najde dostatek kvalitních
povídek na sborník, vznikne v průběhu prázdnin 2016 sborník povídek. Jak
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jistě správně tušíte, žádný sborník nevyjde. Ale nenaříkám, protože ne vše
se v životě podaří, prostě nová nabídka autory neoslovila. Nebo to bylo
nevhodně vybraným tématem, kterého se literáti zalekli? Nevím, kde hledat
pravou příčinu, ale protože se nerad lehko vdávám, dovolím si učinit ještě
jeden pokus.

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO ROČNÍKU
V květnovém čísle RUMu vychází nová výzva pro autory, aby poslali
svoje
básně
a
krátké
povídky na
mailovou
adresu:
Franczub@seznam.cz . Předpokládám, že se bude jednat o nové básně
(maximálně 3 básně v rozsahu maximálně 60 řádků) a nové povídky
(maximálně 1 povídku v rozsahu maximálně 60 řádků). Chci tentokrát vyjít
vstříc spíše básníkům, když jsem se se zájmem prozaiků nesetkal.
Ty nejlepší podle mého výběru budou vycházet na stránkách ČAJe v
průběhu podzimu 2016 až jara 2017. Neznamená to, že všechny došlé
příspěvky musí automaticky vyjít. Autor neobdrží honorář, pouze dva
výtisky časopisu RUM jako honorář. Povídky můžete posílat ihned, první
část bude uveřejněna v zářijovém RUMu číslo 4. Následně předpokládám,
že vyjdou ještě dvě čísla (leden 2017 a květen 2017), pokud bude prací víc,
vyjdou i další. Definitivní uzávěrka je 15.dubna 2017. Pokud se najde
dostatek kvalitních povídek na sborník, vznikne v průběhu prázdnin 2017
sborník básní. Autoři zařazení do sborníku dostanou dva výtisky zdarma.
Následně v květnu 2017 bude vyhlášeno nové téma na další školní rok
2017/2018. Bude záležet jen na zájmu autorů.
K zaslaným příspěvkům je nutno přidat krátké představení autora,
tak maximálně 10-15 řádků, případně fotografii. A pochopitelně
nezapomeňte na Vaši poštovní adresu, kam zaslat časopis. A adresu
mailovou!
No a konečně nové téma na druhý ročník 2016/2017? Možná to bude
trochu otřepané, ale protože ŽENA je téma věčné, tak tedy vyhlašuji
druhý ročník na téma: „ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST!“ A pochopitelně
očekávám příspěvky o lásce, ženách a kráse.
Těším se na Vaše příspěvky!
VáclaV

2

Václav FRANC: HUSA, MOTÝL, PŘEDJAŘÍ
Čím víc se Jarmila vzdalovala městu, poznávala, že se zima nehodlá
vzdát své vlády. Za okny autobusu se z nejprve nesmělých zmrazků
vyklubala souvislá sněhová pokrývka. Sice to bylo jen několik
centimetrů, ale přece jenom za ní zůstávaly jizvy stop, když se brodila k
chalupě. Jezdívala do hor často. Vlastně vždycky, když měl Kamil volno,
nebo se doma vymluvil na službu. Jenže to už je dávno.
Když otevřela okenice, vstoupil do místnosti světlo. Zima už tam byla
dávno před tím. natáhla si bundu, kterou původně přehodila přes židli.
Naštěstí zůstalo od poslední návštěvy u kamen pár polen a tříštěk.
Noviny navlhly a Jarmila musela několikrát škrtnout zápalkou, než papír
začal hořet. Ještě štěstí, že nepodlehla iluzi jara, která se ve městě dala
koupit stejně lacino jako první kočičky na trhu u náměstí.
Když se v místnosti ohřál vzduch a Jarmila měla jistotu, že se oheň
udrží, začala vybalovat z batohu věci pro dnešní večer a noc. Musela
poklidit, převléknout deky a nachystat večeři, než přijede Kamil.
Při práci pokukovala po protějším svahu. Očekávala, že sníh bude
proříznut světly Kamilova vozu. Slíbil jí to.
"Nějak to udělám, ale to víš, moje stíhačka má oči všude," zasmál se
Kamil na chodbě nemocnice. V Jarmile se zapálil ohníček jara, jako
když v dětství o jarních prázdninách shrabávala doma na zahradě
staré listí. Zase přijede. Všechno bude jako dřív. Od podzimu se Kamil
Jarmile vyhýbal. Kamilovu netečnost si zavinila sama. Spíš chřipka nebo
fakt, že táhla několik služeb ve špitále za sebou, mohla za to, že
zpanikařila.
"Kamile, já jsem asi v tom!"
"To sou teda fóry!" křičel a dělal scény. Nelitovala ztráty řečí o
nešťastném manželství, které si na něm žena vybrečela, ani historky o
dvou malých dětech potřebujících tátu, ale .. potřebovala někoho, komu
by se mohla vybrečet na rameni.
Venku se setmělo, když si Jarmila pustila rádio a zatáhla závěsy.
Světla na protější stráni se nekonala. Vyšla na zápraží a dlouze
pozorovala zatažené nebe. Bude sněžit, pomyslela si. Napadlo jí, že
Kamil třeba havaroval, nebo přijede pozdě v noci.
Z připravených obložených talířů ojedla nejprve sýr, potom salám a
nakonec si rozdělala láhev vína. Upíjela a bloudila po protějším svahu.
Na stahovací lampu začala útočit můra. Chtěla ji chytit a zamáčknout.
Z můry se vyklubal motýl. Bojoval proti světlu, chtěl se dostat dovnitř
lampy, ještě víc se ohřát. Už se nemohl dočkat jara.
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Jarmila nad jeho neúnavným počínáním mávla rukou. Začetla se ve
starém časopise. Od řádků občas odskočila na protější stráň. Světlo se
neobjevovalo a láhev byla dopita. Jarmilu přemohla únava dvou
probdělých nocí v nemocnici.
Probudila se v půl desáté. Navykla usnout i v křesle, ale udivovalo ji, že
vydržela spát tak dlouho. A přitom .. jaro dorazilo do hor. Sníh se styděl v
nesmělých ostrůvcích a na protější stráň dopadlo opravdové jaro. Rychle
otevřela okno. Motýl, dosud marně útočící na okenní tabuli, se osvobodil
ze zajetí.
"Jsem to ale husa," řekla nahlas. "Zmrzne!"
Vyběhla ven. Na loučce před chalupou se snažila chytit nebojácného
motýla. Jarmila poskakovala mezi zbytky sněhu jako závodník mezi
slalomovými brankami a věřila, že tam někde chytí to své pravé jaro.
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