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Èervnový mìsíc je pro dìti jistì mìsícem pøíjemným. Nejen, že se už pomalu tìší na 
prázdniny, ale k jejich mezinárodnímu dni byl pøidán i Mezinárodní týden ètení dìtem, 
jehož první roèník u nás probìhl v loòském roce. Jistì je to také správný èas, kdy mùžete 
nechat Vašim dìtem vyprávìt pøíbìh vývoje vzniku knihy, tøeba pøi prohlídce trezoru 
rukopisù a prvotiskù, sálu historické knihovny a expozice mapující moravskou literaturu 
a písemnictví 9.–20. století nebo pøi ètvrteèních poøadech v Památníku Rendez-vous. 

A pokud nejen pro své dìti 
ale i pro sebe hledáte nì-
jakou knihu, která již delší 
dobu neleží na knihku-
peckých pultech, pøijmìte 
naše pozvání na v poøadí 
již druhý Knižní bleší trh 
v Rajhradì. Pøitahuje-li 
Vás ètení knih spíše v elek-
tronické podobì, bude 
Vás jistì zajímat diskuze 

s hostem StøeDìní – básníkem, pøekladatelem, dodekadentem a vinaøem Bogdanem 
Trojakem, s nímž se možná svezete i brnìnským metrem… Na cestu se vydají i porotci 
a pøedevším soutìžící VI. roèníku literární soutìže Skrytá pamìś Moravy, který vyvrcholí 
jako každý rok slavnostním vyhlášením vítìzù v Mikulèicích.

Krásné letní dny plné dobrodružných cest a oddychové literatury pøeje 

     Vaše Romana Macháèková
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Nejbližší akce
Památníku písemnictví na Moravì

Rendez-vous o desáté
Pravidelné ètvrteèní mimoøádné programy pro návštìvníky od 9 do 99 let (a více) na 
vybraná témata vždy v 10 hod. 
7. èervna – J. A. Komenský; 14. èervna – Literární Morava; 21. èervna – Rukopisy; 
28. èervna – Velká Morava

15. èervna, Vyhlášení výsledkù literární soutìže Skrytá pamìś Moravy
Vyhlášení výsledkù VI. roèníku soutìže na téma „Továrna Evropa… vyrobeno na Mo-
ravì“ již tradiènì probìhne v areálu Slovanského hradištì v Mikulèicích, NKP. Sou-
èástí programu bude autorské ètení ocenìných prací. Aktuální informace sledujte na 
webových stránkách Muzea Brnìnska www.muzeumbrnenska.cz.
 

20. kvìtna, 17 hod., StøeDìní: O poezii, vínì a brnìnském metru
Setkání s básníkem, publicistou, pøekladatelem a vinaøem Bogdanem Trojakem.

23. èervna, 10–13 hodin, Knižní bleší trh
Možnost vzájemné výmìny „starých“ a neètených knih za nové, tøeba i spolu se ète-
náøskými zážitky. Pøed vstupem do prostor Památníku písemnictví na Moravì, v are-
álu benediktinského kláštera.

Nìkterá (nejen) literární výroèí 
mìsíce èervna

1. èervna 2011
byl zahájen 1. Mezinárodní týden ètení dìtem. Jeho slavnostní inaugurace pro-
bìhla ve spolupráci s polskou obdobou projektu Celé Èesko ète dìtem na øece 
Olze, tedy symbolicky na místì oddìlujícím Èeský Tìšín od Cieszynu. Cílem 
tohoto týdne vìnovaného veøejným aktivitám pro dìti ve spojení s literaturou 
je navázání trvalé spolupráce organizací, které podporují lásku k literatuøe a zá-
roveò tak díky spoleènì trávenému èasu i posilování rodinných vazeb.

24. èervna 1961
mìla premiéru dramatická prvotina Totální kuropìní Ludvíka Kundery 
v režii Evžena Sokolovského ve Státním divadle v Brnì. Ke zpracová-
ní vlastních zážitkù z totálního nasazení ve Špandavì u Berlína pøi-
mìl autora nìmecký básník Peter Huchel. Hra se setkala s úspìchem 
a v tehdejším tisku byla oznaèována za originální a velmi pùsobivou. 
V pøedstavení excelovali napø. Vlasta Fialová a Josef Karlík. Inscenace 
Totálního kuropìní se pozdìji ujaly také divadelní soubory v Hradci Krá-
lové (1965) a ve Zlínì (1988). Diváci se doèkali i televizního zpracování 
(1963) a dvou rozhlasových adaptací (1962, 1990).

Pøírùstky Muzea Brnìnska za mìsíc duben
Centrální knihovna
• Drozd, D.: Pøíbìhy dlouhého nosu: analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle (Husa) na 

provázku. V Brnì: JAMU, 2011. 
• Fojtíková, K.: Eva Tálská, aneb, Se mnou smrt a kùò. Praha: Pražská scéna, 2009. 
• Hvìzdy nad Kabinetem múz: HaDivadlo – 2 (1990–2003). V Brnì: JAMU, Divadelní fakulta ve spolu-

práci s nakl. Vìtrné mlýny, 2010. 
• Kovalèuk, J.: Spoleèný projekt Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon 

Cesty (køižovatky, jízdní øády, setkání): dokumentace a rekonstrukce projektu. V Brnì: JAMU, 2011. 
• Matoušková, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovnì v Kromìøíži. Krásná literatura. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 
• Nìmeèková, L.: Vladimír Morávek: u nás nudou neumøete. Praha: Pražská scéna, 2004. Oslzlý, P.: 

Divadlo Husa na provázku 1968(7)–1998: kniha v pohybu I...: roky, inscenace, grafika, fotografie, 
dokumenty. V Brnì: Centrum experimentálního divadla, 1999. 

• Ráèek, M.: Für ein Leben zu viel: Roman. Wien: Edition Va Bene, c2005. 
• Ráèek, M.: HochZeiten: Heiratsgeschichten, die man gerne verheimlicht hätte = Vznešené okamžiky. 

Mödling: Roesner, 2009. 
• Ráèek, M.: Mumia viva: Kulturgeschichte der Human- und Animalpräparation. Graz: Akademische 

Druck- und Verlagsanstalt, 1990. 
• Vožïová, M.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovnì v Kromìøíži. Populární dobové žánry: 

životy, pamìti, listy a cesty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 
• Spoleèenskovìdní a jiná nauková literatura. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 
• Vykroèila husa a vzala èlovìka na procházku: Pojï!: založení a prvních pìt let umìlecké tvorby Mahe-

nova nedivadla Husa na provázku (Divadla na provázku) 1967–1972. Brno: JAMU, 2010. 

Pøíruèní knihovna Mohyly míru
• Baumannová, D.: Francouzi v Brnì a na Špilberku = Les Français dans la ville de Brno et au château fort 

de Špilberk = The French in Brno and at Špilberk. [Brno]: Muzeum mìsta Brna, 2011. 

FINÁLE VI. ROÈNÍKU SKRYTÉ PAMÌTI MORAVY

Mladí autoøi, kteøí letos do literární soutìže zaslali svùj pøíspìvek, v tìchto dnech netr-
pìlivì oèekávají rozhodnutí poroty, která již vybrala pìt nejlepších textù v každé soutìž-
ní kategorii. Letošní téma „Továrna Evropa… vyrobeno na Moravì“ oslovilo devadesát 
soutìžících z celé Èeské republiky, nejvíce pøíspìvkù však tradiènì pøišlo z Jihomorav-
ského kraje. Nejèastìji bylo téma ztvárnìno jako fiktivní pøíbìh z historie nebo jako 
osud významné moravské osobnosti èi perspektivou nejrùznìjších pøedmìtù pùvodem 
z Moravy. V odborné porotì, která letos mezi nimi vybírala se znaèným úsilím ty nejlepší, 
zasedli: Libuše Nivnická, øeditelka Knihovny Jiøího Mahena, Vìra Linhartová, spisovatel-
ka a vysokoškolská pedagožka, Jan Nìmec, spisovatel a redaktor, a Vojen Drlík, vedoucí 
Památníku písemnictví na Moravì. Pøedsedou poroty byl opìt zvolen Radek Malý, bás-
ník, pøekladatel a vysokoškolský pedagog. Kdo z deseti nominovaných soutìžících získá 
ocenìní, se dozvíme 15. èervna na slavnostním veøejném vyhlášení výsledkù soutìže 
v Mikulèicích, kam jsou zváni všichni soutìžící se svými rodièi, pedagogy a kamarády. 



 otázky pro 
             Bogdana Trojaka

Tvrdíte o sobì, že jste pøesvìdèený Dodekadent. Pøiblížíte nám toto umìlecké seskupení? 
Dodekadenti, ti vznikli velmi dávno, na samém zaèátku tøetího tisíciletí a dnes již vlastnì neexis-
tují, aèkoli s Petrem Stanèíkem, hlavním iniciátorem tohoto hnutí, se pøátelím a scházím pravi-
delnì dodnes. V manifestu Dodekadentù, èili Dvanáctizubých, se tehdy hovoøilo o tom, že lidé 
už pøíliš dlouho vnímají stále stejnou skuteènost a tím ji už vyvnímali do nicoty. Proto je tøeba 
vytvoøit skuteènost novou. My jsme tehdy mysleli na prostor webu. Také jsme propagovali elek-
tronické knihy a tzv. mobilyriku, poetickou formu stvoøenou pro mobilní telefony. Tvrdili jsme 
tehdy, že papír zemøel. Dnes, kdy je elektronický inkoust zcela bìžnou vìcí, si dovoluji tvrdit, že 
se Dodekadenti ve svých pøedpovìdích moc nemýlili.

Vaše kniha Brnìnské metro vyšla v roce 2008. Od té doby hlavní hrdina básník Kojál jistì zažil 
množství dalších „neuvìøitelných“ pøíhod. Chystáte pokraèování?
Kojál dávno Brno opustil. Pokraèování by se muselo jmenovat jinak, snad Boøetická lokálka èi 
tak nìjak. Je ale pravda, že psát by bylo o èem. Byly by to však historky spíše vinaøské, literátù 
by se v knize objevilo jen málo. Ty texty vlastnì existují, mám je sebrané na hromadì a nade-
psané titulem Vinaøská knížka. Ten titul samozøejmì odkazuje na Mahena a jeho Rybáøskou 
knížku. Jedná se vlastnì o fejetony a eseje a èást z nich vyšla v Hostu.

Prozraïte, jak se ze slezského básníka stane jihomoravský vinaø? 
A má vùbec pak èas na psaní?
Ta moje cesta na vinohrad byla složitá. Jako student jsem na jižní Moravu jezdíval do vinného 
sklepa pravidelnì a ten kraj jsem si oblíbil. Byl tak jiný, než moje rodné Beskydy a pøilehlé prù-
myslové Ostravsko. Tehdy jsem si však vinaøinu idealizoval, vidìl jsem jen poetickou stránku vìci, 
zšeøelé sklepení, beèky a rázovité vinaøe. Když jsem se pozdìji seznámil se svou budoucí ženou u vi-
naøské búdy ve Vlènovì, bylo to symbolické. Asi za rok jsem už obdìlával pronajatý vinohrádek 
ve Vinièných Šumicích, což je taková nejsevernìjší výspa jihomoravského vinaøství. A pak jsme se 
rozhodli pøesunout více na jih do Boøetic, 
kde jsme dodnes. Víno a obchod vínem 
je pro mì hlavním zamìstnáním. Zaèali 
jsme sdružením Dodekadentù a sdruže-
ním vinaøù Autentistù skonèíme. Dnes se 
totiž spolu s Autentisty snažím o návrat 
k tradiènímu, pøírodnímu jihomoravské-
mu vínu a vìøte, že je to práce v mnohem 
poetická. Pravda, píšu teï víc o vínì 
a èasu na psaní je ménì, ale poezie mì, 
doufám, neopustila. 

Spisovatel, publicista a pøekladatel z polštiny 
Bogdan Trojak pochází z Èeského Tìšína. 
Už jako støedoškolák se podílel na vzniku pol-
sko-èeské literární skupiny PaRaNoJa, v roce 
1995 spolu s Vojtìchem Kuèerou založil èa-
sopis Weles. Za svou sbírku Pan Twardowski 
byl v roce 1998 ocenìn Cenou Jiøího Ortena, 
další jeho kniha Strýc Kaich se žení získala 
v roce 2005 Magnesii Literu za poezii. 

KNIŽNÍ BLEŠÍ TRH V RAJHRADÌ PODRUHÉ…

Poprvé v záøí loòského roku uspoøádal Klub pøátel Památníku na nádvoøí benediktinské-
ho kláštera v Rajhradì neformální setkání všech zájemcù o knihy již mnohokrát ètené, 
použité, odložené… a pro nìkoho tím pøitažlivìjší. Vždyś právì kniha plná poznámek 
a s otrhanou obálkou svìdèí o tom, že sloužila ètenáøùm èasto a opakovanì. Pak zákoni-
tì musí vyvolávat otázku: „Co na ní ti lidé mají?“ a také touhu zaèíst se do jejich stránek. 
Takové knihy jdou tedy z ruky do ruky, ale mohlo se stát, že zrovna Vás minuly. Najít je 
však mùžete právì na Knižním bleším trhu, stejnì jako sami mùžete pøinést svazky, kte-
ré se Vám nakupily ve Vašich 
knihovnièkách – uèebnice, 
cestopisy, èervenou knihov-
nu, beletrii, literaturu faktu 
i knihy pro dìti, atlasy, gramo-
fonové desky. To vše a tøeba 
spolu s vlastními prožitky 
z èetby si vzájemnì vymìní-
me v sobotu 23. èervna mezi 
10 a 13 hodinou pøed vstu-
pem do Památníku písem-
nictví na Moravì. K dispozici 
budou propagaèní materiály, 
akci lze spojit s prohlídkou 
kláštera, výstav a expozic.

V MÁJI 

ZA POHÁDKOU MÁJE
Následující øádky jsou ohlédnutím za kvìtnovým výletem Klubu pøátel, 
tentokrát do okolí Ostrovaèic. Jelikož se mílovými kroky blíží prázdni-
ny a s nimi i potøeba najít vhodný program pro celou rodinu, mùže být 
tento èlánek také inspirací, kde najít malebný kousek pøírody v bez-
prostøední blízkosti Brna.

Ostrovaèice, obec vzdálená asi patnáct kilometrù západnì od ji-
homoravské metropole, nás zaujala nejen proto, že do tìchto míst 
zasadil Vilém Mrštík dìj svého románu, ale také pro svoji spojitost 
s Rajhradem. V 11. století daroval kníže Bøetislav ves Ostrovaèice prá-
vì novì založenému benediktinskému klášteru. Díky vlivu vzdìlaných 
benediktinù zde má velkou tradici školství a rovnìž zde pùsobili vý-
znamní umìlci spjatí s tímto øádem, aś již slavný architekt Santini-Ai-
chel, nebo brnìnský barokní malíø Jan Jiøí Etgens. 

První kroky našeho putování nemohly vést nikam jinam než do Pa-
mátníku Pohádky máje, který je umístìn v místním obecním úøadì. 

Kolik skuteèných žen inspiro-
valo Viléma pro napsání posta-
vy krásné Helenky, co spojuje 
Jiøího Voskovce s Pohádkou 
máje, která pøíroda je skuteè-
nì popsaná v tomto díle? Tyto 
a mnohé další záhady jsme roz-
luštili díky prohlídce místní ex-
pozice a také výkladu paní prù-
vodkynì. Avšak protože jsme 
chtìli vidìt Podkomorskou my-

slivnu, Helenèin pomník a studánku co nejrychleji na vlastní oèi, byl 
nejvyšší èas vydat se na toulky místní pøírodou.

Za zády nám pulsovalo mìsto svými zvuky civilizace, pøedevším bu-
rácením motorù z nedalekého závodního okruhu, pøesto nás pøíroda 
dokázala pohltit natolik, že se nám snad chvílemi podaøilo vžít se do 
pocitù radosti z krajiny, které prožívali i hrdinové románu: „Pohádka 
máje zapøedla je do svých závojù, ani nevìdìli jak. Pohádka máje je 
plná tìch obrazù, rozkvetlých stromù, bzuèících vèel, lesy tam šumí, 
vìtve se otvírají a zase zavírají nad hlavou.“ 

Ani vám nezùstane ona pohád-
ka skryta, aś už se vydáte do Pod-
komorských lesù v kterékoli roè-
ní dobì a vyberete si kteroukoli 
z husté sítì cest a pìšin…

Na další setkání se tìší dùvìrnice 
Klubu pøátel Martina Chmelaøová.

ØÍP NEVYBUCHL

„Já, já to mám dobré: co jiné lidi jenom zlobí, to já si vyøídím psaním. Nic se tím nezmìní, ale 
já si ostávám zdravým. Jenom na jeden pøípad, kdy jsem nìco zmìnil, si vzpomínám. Napsal 
jsem jednou, že vánoèní strom pøed kostelem na Strossmayerovì námìstí je ovìšen balíèky 
jako pøed obchodním domem Kotva. Už tam mívají jenom baòky.“ S nadhledem a lehkým po-
usmáním hovoøí o svých fejetonech spisovatel Ludvík Vaculík. Pravidelnì je pro úterní vydání 
Lidových novin píše už od roku 1989 a soubornì vyšly již ve dvou knihách – Poslední slo-
vo (1989–2001) a Døevìná mysl (2002–2008). Kniha Øíp nevybuchl shrnuje fejetony z let 
2008–2012. Když se ocitnou struèné, vtipné a citlivé Vaculíkovy výpovìdi spoleènì v jednom 
souboru, pøi listování v nich si nejen pøipomenete již dávno zapomenuté události, které s od-
stupem èasu nabývají jiného významu, ale objevíte i Vaculíkùv hlavní rys – nadèasovost. Au-
tor se vyslovuje jak k vìcem velkého významu, tak i k tìm zdánlivì nicotným. Sám øíká, že 
chce lidi pøivést na jiné myšlenky nebo naopak pomoci jim zamìøit pozornost na jejich vlastní 

myšlenky… V pozadí Vaculíkova zájmu nezùstává ani literatura – 
prozrazuje své oblíbené knihy stejnì jako svùj vztah k tvorbì M. 
Viewegha nebo V. Javoøické.  Ve svém zamyšlení nad historickým 
hodnocením minulosti zanechává následující poselství: „Tehdy mi 
napadlo volné pøirovnání k fyzice: každou inerciální soustavu mù-
žeme pozorovat a mìøit zvenèí, ale pochopit dìje uvnitø je možno 
jenom v ní. A nejomylnìjší je morální hodnocení zemì. (…) napadla 
mi vìta, kterou odkazuju mladým historikùm: Všechny dìti mohly 
svùj lampion nést jen v takovém prùvodu, jaký tenkrát šel.“ 

(Ludvík Vaculík: Øíp nevybuchl. Výbìr fejetonù z Lidových novin 
2008–2012. Praha: Jaroslava Jiskrová – Máj, 2012)


