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Citát inspirující: 
„Psaní je řemeslo jako každé jiné. Jenom dvacet procent úspěchu 
představuje talent, zbytek je píle.“ Simona Monyová

Zlata Zákoutská

PODZIM

Hnědá je barva podzimu
a oranžová taky.

Vítr se chystá na zimu,
na nebi pase mraky.
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   ZÁŘÍ LÁKÁ DO MARTINA                            
 

Již  řadu  let  mám  počátek  září  spojen  s 
těšením  se  na  cestu  na  Slovensko,  do 
partnerského města Martina, kde se zase po roce 
setkám se slovenskými přáteli. I letos je ve dnech 
23.  -  25.září  naplánována  již  osmá  Martinská 
poetická jeseň.

I  když  jsem  nebyl  na  všech  dosavadních 
čtrnácti  setkáních  (to  chystané  je  vlastně 

polokulaté  -  patnácté),  a  to  nepočítám  to  úplně  první,  ještě 
neoficiální, v roce 2003, patřím asi k těm, kteří těch poetických jar či 
jesení absolvovali nejvíce. Vždyť jen na Slovensku jsem byl, jestli 
dobře  počítám,  šestkrát.  Nechyběl  jsem  ani  v  Domažlicích, 
naposledy letos na počátku července a nebýt té nešťastné operace v 
roce 2004, tak jsem pochopitelně nechyběl ani na jednom jičínském 
setkání.

Co mě trochu mrzí, že se účast zmenšuje, rsp. snižuje se účast 
těch "starých známých". Dá se říct, že z Čech pravidelně jezdí na 
Slovensko ještě parta kolem Jiřího Figury, Marek Velebný z Plzně a 
proChor, což je určitě škoda, neboť slovenská pohostinnost, příjemné 
prostředí v okolí Martina, příroda na úpatí Fatry a přátelská setkání 
tvoří rámec našich prohlubujících se vztahů.

Pochopitelně že si během roku vyměňujeme pozdravy, píšeme si, 
posíláme si meily či ukázky z tvroby, ale nic se nevyrovná oné chvíli, 
kdy se zase po čase obejmeme v Turčianské knižnici.

Do Martina  se  těším a  věřím,  že  letos  nepojedu z  Jičína sám, 
abychom  na  zpáteční  cestě  mohli  plánovat,  co  našim  přátelům 
připravíme v Jičíně při dalším setkání.

Takže  Táničko,  Marcelko,  Bibko,  Zuzko,  Evo,   Jano,  Ivane, 
Imrichu, Michale a vy všichni další . ... už brzy "no videnia" u vás !"

    VáclaV
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VÍTE, ŽE ...

- Bohumír Procházka uveřejnil v Knižních novinkách (číslo 15-16, 
vyšlo 15.8.2011) reportáž o Literární Vysočině v Havlíčkově Brodě 
„Devátá Literární Vysočina“.

-Václav Franc vystoupí na Knižním veletrhu v Lysé nad Labem v 
rámci autorského čtení a v neděli 11.září v 11 hodin představí svoje 
knihy Svědek neposkvrněného početí a Dobrý zločin. 

VáclaV

ČAJ 60 – HOST IVONA BŘEZINOVÁ

Je září a „na jičínským rynku frčí festival“, jak zpívá Řehečské 
kvarteto ve své písni, a tak  i ČAJ je  festivalově pohádkový.

Jsem rád,  že  pozvání  do  naší  ČAJOVNY přijala  rytířka  Řádu 
krásného slova  paní spisovatelka IVONA BŘEZINOVÁ, která nám 
představuje svoje „PSÍ LEPORELO“, ale i   „TAJEMNÝ VZKAZ V 
TENISÁKU“ .

Pohádkářku  našeho  spolku  ILONU  PLUHAŘOVOU  jsem 
vyzpovídal. Přiznala se, že „K  PSANÍ POHÁDEK JSEM PŘIŠLA 
JAKO SLEPÝ K HOUSLÍM“.

O  další  pohádkový  „nášup“  se  postarali  BOHUMÍR 
PROCHÁZKA se svojí starší pohádkou „O ŽELÍZKOVI“ a ZLATA 
ZÁKOUTSKÁ  přidala  ze  svých  bohatých  vzpomínek  „JEDEN 
ZÁŽITEK ZE ZOO“.

No a na úplný závěr najdete i pozvánku  do slovenského Martina, 
kde se koncem září uskuteční již 8.ročník MARTINSKÉ POETICKÉ 
JESENĚ! 

Mějte  se  pohádkově  a  určitě  si  nenechte  ujít  FESTIVÁLEK! 
Letos  se  koná od 7.  do 11.září  !  A i  jičínská knihovna připravila 
bohatý program (viz http://knihovna.jicin.cz/ ).

VáclaV
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ŘEKNI  MI,  CO  ČTEŠ  ...

OLGA TOKARCZUKOVÁ – 
SVŮJ VŮZ I PLUH VEĎ PŘES KOSTI MRTVÝCH

Vydalo nakladatelství Host v roce 2010, překlad Petr Vidlák

Mám rád knihy polské autorky Olgy Tokarczukové, často jsem o 
nich psal i v Kobře,  takže vám předkládám jednu z nejnovějších, 
vyšla v českém překladu v roce 2010 a jsem rád, že jsem mohl být 
přitom, když na Světu knihy 2010 v Praze autorka svoji novou knihu 
představovala čtenářům.

Děj  románu  se  odehrává  opět  na  česko-polském  pomezí  (viz 
zajímavé exkurzi do Čech), v krajině opuštěné, kde hlavní hrdinka 
Jana  Dušejková  v  zimě  opatruje  letní  byty.  Zajímá  se  o  tvorbu 
anglického básníka Wiliama Blakca, nakonec i název knihy pochází 
z jeho básně, má ráda přírodu a především vše živé, takže myslivci,  
kteří ubližují zvířatům se stávají jejími úhlavními nepřáteli. Zajímá 
se o astrologii. 

Román je vlastně netradiční detektivkou, kde se hromadí mrtvoly, 
v jejichž blízkosti se objevují zvířata a policii dlouho trvá, než přijde 
věci na kloub. Ale detektivní příběh není rozhodně tím hlavním, co 
autorka sleduje. Její román je vlastně varováním lidstva před tím, jak 
se  chová  k  přírodě,  ke  všemu  živému,  ve  světě,  kde  je  člověk 
prohlášen neomezeným pánem tvorstva a svoje postavení zneužívá.

Je opravdu těžké v několika odstavcích vystihnout dojem, který 
ve mně četba zanechala.  Vypsal  jsem si i  hodně odkazů,  takže se 
pokusím jen několik námětů krátce vypíchnout.

Např.  str.  16  -  „Najednou mi  došlo,  že  smrt  může  být  dobrá, 
spravedlivá, jako dezinfekční prostředek, jako vysavač.“

Str. 40: „Vězení není venku, ale uvnitř každého z nás.“
Str.  88: „Někdy si myslím, že jen nemocný Člověk je opravdu 

zdravý.“
Str. 108: „Člověk má přeci vůči Zvířatům cítit zodpovědnost, má 

jim pomáhat přežít ...“
Str.  153:  „Z  hlediska  přírody  neexistují  žádní  užiteční  nebo 

neužiteční živočichové. Takhle hloupě je rozdělují jen lidé.“
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Str. 232. „Nemá snad bodlák právo na život?“
Str.254:  „Novinám  jde  o  to,  aby  nás  udržovaly  ve  stavu 

neustálého neklidu, abychom své emoce prožívali jinak, než bychom 
měli.“

Z  výše  uvedeného  asi  tušíte,  že  kniha  je  vlastně  filozofickým 
pojednáním, hledáním odpovědí na řadu otázek, které nás obklopují. 
Olga  Tokarczuková  ve  své  knize  rozehrála  jedinečnou  partii,  její 
práce s tajemnem, pomalé odhalování  pravd,  je mistrnou ukázkou 
současné tvorby. Kniha mě prostě pohltila a ví, že se k ní budu i v  
budoucnosti vracet.       VáclaV

PLÁN LiSU NA 2.POLOLETÍ 2011

1) Jičín – město pohádky – pohádky u kašny , 7.-10.září, u kašny 
na nádvoří zámku, dle rozpisu - kontakt proChor, zájemci hlaste se u 
proChora

2)Středa 14.září,  17 hodin – schůzka LiSu, přineste svoje nové 
věci ke čtení !!!

3)Pátek 7.října, 16 hodin !!! – beseda  s Karlem Sýsem
4)Středa 2.listopadu, 17 hodin – schůzka LiSu, příprava programu 

na Den poezie, připravit si svůj program (co bude kdo číst přinést s  
sebou)

5)Středa 9.listopadu, 18 hodin – beseda s básníkem Miroslavem 
Matoušem

6)Program Dne poezie – nahlášena akce Tři od Jičína aneb Poezie 
inspirovaná výročími  našeho kraje  (především Šolc,  event.  Erben, 
Čtvrtek) Akce se koná v úterý 15.listopadu v 18 hodin (sraz již v 17 
hodin).

7) Středa  7.prosince,  17  hodin  –  předvánoční  schůzka  LiSu 
(následuje představení nové knihy Václava France)

8)
Pokud není uvedeno jinak, tak se akce koná v Knihovně Václava 

Čtvrtka !
Uvažujme třeba  i  o  schůzce  v  Sobotce,  aby Josef  nemusel  do 

Jičína.      VáclaV
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ZE STRÁNEK FARNÍ KNIHY 
ŠKOLY KOPIDLENSKÉ

V roce  2010  stejnojmennou  knihu,  jako  je  v  názvu,  sestavila 
napsala Ilona Pluhařová. Dostal jsem se k farní knize až nyní,  ale 
musím  smeknout  před  Ilonou  pomyslný  klobouk,  protože  je  její 
práce nejen záslužná,  ale  i  velmi  náročná.  A i  když  nejsem příliš 
znalcem poměrů kopidlenských, její poučné čtení mě zaujalo, neboť 
vypráví třeba i  o poměrech v běhu staletí  v našich končinách, ale  
především dokazuje  nelehký  život  „kantorský“  (nakonec  je  tomu 
dnes jinak?). 

Kniha je pečlivě připravená a muselo být náročné luštit dobové 
zápisy, překládat německé pasáže a třeba  zachytit i onu atmosféru 
doby, nadšení učitelů ve zvelebování duší žactva. 

Někdy se až člověk musí pousmát, jak se všechno mění, ale když 
třeba slyším dnešní problémy kolem mezd učitelů, vzpomenu si na v 
knize  citované  „sobotales“  (tj.  školné,  které  se  vybíralo  každou 
sobotu) a nevím, jak by dnes učitelé dopadli, kdyby chtěli podobné 
„školné“ vybírat, i když o školném vláda uvažuje stále.

Závěrem  nutno  podotknout,  že  Ilona  Pluhařová  svojí  knihou 
naplnila slova „slovútného spisovatele p. Jana Kollára – viz str. 90, 
která sepsal v Budíně roku 1834: „Život učitele musejí býti knihy, a 
to  nejen  jejich  čítání  a  bedlivé  rozjímání,  alebrž  i  jejich  plození, 
spisování a rozšiřování. To jest pro učitele nejpoctivější zaměstnání v 
prázdných  od  ouřadu  hodinách,  to  jest   pro  něho  nejnevinnější 
zábavka a kratochvíl, to ho chrání od takových světských prací, aneb 
od bludů a výstupků, které svatému tomu stavu odporné jsou; to  jest 
pro jeho osobu slušnější obchod a zvyk nežli ustavičné sem i tam 
toulání, hraní a kartování.“

Iloně přeji,  aby alebrž do budoucna též jen dále v budoucnu v 
plození, spisování a rozšiřování knih pokračovala. A za farní knihu 
velká pochvala a dík.

  VáclaV
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ZDRAVOTNÍ SESTRA SPISOVATELKOU

  Netušil jsem, že zdravotní sestra z Pecky, Naděžda 
Hamanová (1959), píše. Matka tří dětí a babička tří 
vnoučat,  je  dokonce  tak  úspěšná,  že  ji  nedávno 
vydali  v  nakladatelství  Šuplík  její  první   knihu 
„Hořká příchuť štěstí“.
  Jak  jsem  se  dozvěděl  na  stránkách  „šuplíku“, 
začala s psaním povídek a pohádek již před mnoha 
lety,  ráda  fotografuje,  filmuje  a   dokumentuje 

historii města Pecka. V roce 2004 tak vznikl za pomoci jejich přátel 
dvouhodinový film "Pecka a její život". 

Kniha vypráví příběh dvou lidí, kteří se ne vlastní vinou dostávají 
do složitých lidských situací.  Hlavního hrdinu Jirku opouští  žena, 
protože  si  našla  nového  partnera.  Eva  ztrácí  manžela  náhle  při 
autonehodě.  Na  dovolené  v  Paříži  se  oba  seznámí  a  začíná  nová 
šance v jejich „porouchaných“ životech. Téma jistě nikterak nové, 
ale autorka se snaží vidět pod slupku hlavních postav, řeší i  vztah 
dospívající dcery k nové otcově známosti či nebezpečí, že „příchuť 
štěstí“ zhořkne. Autorka nás provede nejen všemi zákoutími Paříže, 
ale část novely je situovaná do našeho kraje, když se v Jičíně oba 
hlavní aktéři potkávají na schůzce.

Nechci více prozrazovat, knihu si přečtěte sami. Myslím si, že na 
prvotinu je  to  dílko zdařilé,  i  když  přísný kritik  by našel  i  slabší 
místa, ale autorce přeji, aby pokračovala ve své literární vášni a její 
tvorba  se  dále  zdokonalovala,  aby  přinášela  radost  především 
čtenářkám, kterým je kniha adresována především.

Knihu  „Hořká  příchuť  štěstí“  si  můžete  zakoupit  na  stránkách 
http://suplik.cz/Knihy/Horka-prichut-stesti.aspx .   Cena knihy je 198 
Kč, poštovné je zdarma. 

VáclaV
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O prázdninách navštívily Jičín mělnické básnířky 
              Zdenka Líbalová a Jindra Lírová.  

Foto:  VáclaV  
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