
Smějeme se s dívkou Splav!u
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Noc dlouhých teploměrů
LehceupravenýmprvnímveršemOrtenovySedmé
elegie by bylo možno oslovit redakci našeho věst-
níku. Jsme ještě živi, nebo se náš nebezpečný věk
již skončil? Na tuto otázku hledáme odpověď jen
stěží.

Jisté je, že zdravotní stav členů redakcenenídobrý. Jakoprvního
postihla nelítostná choroba šéfredaktora. Začalo to bolestí v krku a
pokračuje rýmou, přecitlivělostí, závratěmi a celkovou slabostí.
K šéfredaktorovi se velice rychle připojil i včera přibyvší František
Martínek. Ten si z výletu do Budyšína přivezl nebezpečnou lužic-
kou chřipku–bolí hooči a klouby, nemůže chodit, trochu smrká.Za
nejhorší však považuje, že nemůže konzumovat svijanskou desítku
u pana Hoška v bistru Radnice (máme vyřídit, že se panu Hoškovi
ze srdce omlouvá – pokud zdraví v příštích dnech dovolí, určitě svůj
deficit stáhne).

Namarodku se připojila i externí spolupracovnice redakceMa-
rie Kantůrková. Ta vykazuje nepochybné příznaky angíny – pálivou
bolest v krku, nateklé uzliny, vysokou horečku. Jakuba Novosada
bolí ucho, což je podle něj neklamný znak toho, že ho začne bolet
i ucho druhé. Pak to prý bude špatné, už jenom kvůli tomu, že ucho
začne bolet i Kateřinu Veselovskou. Tu dnes ostatně kousla nějaká
,,sviňa“ amáoteklounohu. TerezeBotlíkové roste osmička amázá-
nět dásně. Ondřej Šmejkal – jako by toho nebylo málo – včera pře-
mýšlel a dneskamá depresi.

Lukáš Novosad zatím ani nepřijel, neboť se mu zlomila zčervi-
vělá stoličkaamusel vPrazenapohotovost.HanušAxmannsicepři-
jel, ale zděšen redakční virovou a bakteriální kulturou opět odjel.

Náš lazaret se tedy rozrůstá do obřích rozměrů. Kolega Janatka
námpřivezl povzbuzující léky a teploměr, záhyvás takbudememoci
informovat i o tom, kdo z nás je pro Sobotku opravdu zapálen a kdo
je v pravém slova smyslu ,,cool“.

Jan Chromý



Ptáme se ,,místních“

Jak zasahuje festival ŠrámkovaSobotkado vašeho
života a zdejšího dění vůbec?

Petr Ungr:
Zasahuje do něj určitě docela zásadně, protože se
tadynicnedějecelý rok–a teďsekonečněněcoděje.
Jen méně spím. A hlavně – když jdete po Sobotce,
něco takovéhoneuvidíte (reakcenavystoupeníPet-
ra Nikla, pozn. red.). To je velký zážitek.

Honza Janatka:
Zcela zásadně. To je týden života strávený věcmi,
kteréměbaví.VSobotce je to tak, že takultura tady
přes rok prostě není, pokud si ji nevytvoříte. Takže
já si tu kulturu pro sebe snažím shromažďovat bě-
hem tohoto týdne a v podstatě z toho žiju celý rok.
Samozřejměmámei jinéaktivity,kteréběhemroku
organizujeme. Ale tohleto je opravdu potěšení a radost, pro mě už
sedmým rokem.

Amra Čauševič:
Hodně, i když tady nebydlím a do Sobotky jezdím
jen za prací na Humprecht. Mimo festival bývají
různé akce právě naHumprechtu – třeba koncerty
nebo výstavy ve věži. Myslím si, že na to, jak je So-
botka malé město, tak i přes ten rok se tady dá do-
cela užít, ale během festivalu je tady opravdu živo
a je tomožná ještě lepší než v Praze!

Anna Buchalová:
Kulturu bych zhodnotila asi takto: přes rok nula
nula nic a tadyhleten jeden týden v roce absolutně
bomba!

Výčepní z okénka:
Ty vole, no to se zeptejte asi šéfa, ne?No.. . my sme
tadyna týzahrádcevlastně jenomtenhleten tejden,
je to v podstatě takovej tejden v lihu. Ale jako přes
rok je to tu úplněmrtvý, stojí to za ***!

Redakce si vyhrazuje právo nahrazovat vulgarismy hvězdičkami.

Ptala se Kateřina Veselovská
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Tutovka
Váženíúčastníci festivalu,po jednodennípřestávce
se o slovo opět hlásí veleúspěšná tipovací soutěž,
vnížmůžete osvědčit své léty pěstěné literární zna-
losti. V tomto čísle přinášíme naprostou tutovku,
kterou odhalit je jako sfouknout chmýří z pampe-
lišky. Jedná se opět o českého autora a vaším úkolem je uhodnout
jeho jméno, případně i název sbírky, a svůj tip doručit do redakce
nebo některému z redaktorů. Zároveň upozorňujeme na to, že tipo-
vat název sbírky není povinné – pouze se zdvojnásobuje vaše šance
navítězství (místo jednohoželízkazauhodnutéhoautorabudetemít
ve slosovacím ohni želízka dvě).

Zároveň bychom vás chtěli poprosit, abyste potlačili svou styd-
livost. Zúčastnit se soutěže je přece ve vašem zájmu, i když je pro
vás správné řešení věcí jednoduchou. Abychom vás v tomto směru
trochu popostrčili, zahrnujeme mezi tipující doc. Irenu Vaňkovou
(správně uhodnuté jméno obou autorů). Za udání děkujeme naší
externí spolupracovnicí s krycím jménemZinaida.

Skryté své zahrady viděl jsem
v slavnostech července kvést,

v blankytů éterná loubí se slétlo tisíce tajemnýchptáků;
na květech zrosených nechaly půlnocí

nejsladší úsměvy hvězd,
a jako koberec pro sny, v plamenech záhonymáku.

Dalekou cestu jsem konal, neznámý navštívil svět,
nesčetné duše jsem objal, z nesčetných zraků

tvá tajemství čet,
a unavenmilostí vrátil se do svých ukrytých sadů:
klenbami hořící síry kouřil se blankyt, žíravě bled,
a všechnymé záhony květů se změnily v doupata hadů.

Předkrokymýmisevztýčili, otravnépramenysyčící tmou,
na stvolech, zmítaných vichřicí hlubin,

nestvůrné hlavy jim kvetly;
v tělomé vrůstali, vůli mi spoutali

hadí svou sugescí zlou,
avzrakyméznehybnýchočí svýchstříkali silnýmisvětly.

Tu svaté tvé vzpomínky v duši mi prolétla zvěst,
nádheramoří tvých, tajemství nocí tvých,

sláva tvých cest:
blankyt jak brána se otevřel, od jihu letělo tisíce ptáků;
tvémagické jméno jsem vyslovil – a v úsměvu hvězd,
koberecprosny,předemnou leželyzáhonyrůžíamáku.

SPLAV! – Sobotecký Pravidelný Lehce Avantgardní Věstník

Vychází v Sobotce během konání 51. ročníku festivalu Šrámkova
Sobotka, od 30. 6. do 7. 7. 2007. Cena 10 Kč.

Vydává občanské sdružení SPLAV!, Milady Horákové 123,
160 00 Praha 6, IČ 26674122. Evidenční číslo MK ČR E 15812.

Redakce: Hanuš AXMANN, Tereza BOTLÍKOVÁ, Jan CHROMÝ,
Lucie KORYNTOVÁ, František MARTÍNEK, Jana MELKOVÁ, Ja-
kub NOVOSAD, Lukáš NOVOSAD, Kateřina PÍNOVÁ, Vít PRO-
KOPIUS, Michal PUHAČ, Ondřej ŠMEJKAL, Kateřina VESELOV-
SKÁ, Nelly VOSTRÁ

Vychází za přispění Studentského fondu FF UK a Královéhradec-
kého kraje.

19



je to Elvis nebo Bee-Gees nebo ňáký rapeři, to je jedno, pouštějte to
do nich, však si všichni nakonec zvyknou. Prostě tak.

Jinak jestli se vám to včera líbilo, nebo ste tam nebyli, protože
ste byli někde jinde, určitě si klikněte na www.listovani.cz. Jo, to je
vlastně důležitý: to, co sme včera viděli, to byl jenom jeden pořad
z celýhopásma, který semenujeListování.Vlastněpůvodně tuměla
bejt ta Hakliáda od stejnejch lidí, ale na programu toho maj mno-
hem víc a další se chystaj. Dycky je to čtení z nějaký knížky, která
třeba nedávno vyšla a je nějak zajímavá. Můžete si na ně zajít třeba
vPraze doObratníku naSmícháči, pak taky vBrně, ČeskejchBudě-
jicích a taky v Bratislavě, ale i na různejch dalších místech. Já teda
doufám, že třeba budou i za rok na další Sobotce.

Vít Prokopius

Omlouváme se nové paní lektorce YvoněVašíčkové za
to, že jsme si ji při slavnostním zahájení spletli s její
sestrou Ilonou.

redakce

Kerberovy sliny
Dnes přinášíme fotografii soboteckého oměje ša-
lamounku, která se nám do minulého čísla již ne-
vešla. Našli jste jej?
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PROGRAM
9.00MĚSTSKÉDIVADLO
Český poetický film, rozkrývání legendy
Mgr.Marika Kupková – přednáška

13.30 ZAHRADAŠRÁMKOVADOMU
Tělo jako důkaz
doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc. – seminář

15.00MĚSTSKÉDIVADLO
DůmDoni Bernardy
ZUŠUherské Hradiště, r. HanaNemravová

16.00 – 17.00
Otevřena prodejna charity na děkanství

16.00 ŠRÁMKŮVDŮM
2x V houštině aneb když dva dělají totéž
jeden text v režii dvou režisérů: Aleš Vrzák aMiroslav Buriánek,
poslech rozhlasové hry

17.00 ZAHRADAŠRÁMKOVADOMU
Pracovní den poštmistra Vladimíra Vaška
na poštovním úřadě vMístku aneb Přijde den
Literární Spolek při Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně

19.30MĚSTSKÉDIVADLO
Leonid Andrejev: Třetí trest
Divadlo u stolu Brno, r. František Derfler

22.00 ZAHRADAŠRÁMKOVADOMU
Muzikolamymanželů Křížových

22.00MĚSTSKÉDIVADLO
Hamlet
Filmový klub

JÍDELNÍČEK
Snídaně: Kobliha, čaj
Oběd: Krupicová polévka s vejci
Smažený květák, vařené brambory, tatarská

omáčka
Večeře: Hamburská vepřová kýta, h. knedlík

Teplotní tabulka

Marie Kantůrková

Jan Chromý

František Martínek

38,4 °C

38,2 °C

35,7 °C
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Český spisovatel

Stanislav Kostka Neumann
In: Konfese a konfrontace II. Praha, Československý
spisovatel 1988, s. 101–105. Původně Anarchistická
revue 1905.

Bude tomu pomalu tuším dvanáct let, co jsem navždy utekl všem
škamnám, ve kterých jsem nic nepochytil a které proklínám a na
které pliju ve vzpomínkách, na macechy svých mladých let. Divo-
kého synka z dobré rodiny chopila za ruku paní Protekce a vedla do
nejpočestnější pražské redakce, doHlasu národa. Sedal jsem a pře-
kládal mizerně senzační lokálky pro směs, duchem pobývaje mezi
druhy z pokrokového hnutí. To bylo v prvnímpatře. V přízemí sedá-
vali pp. R. J. Kronbauer a Jaroslav Kvapil. Pan Kronbauer pomáhal
mimo jiné slepovati mravokárné krváky, jež pod ultravlasteneckým
pseudonymem Václava Čecha vycházely v Kurýru; co vše dělal pan
Kvapil, ani nevím. To vím však, že již tehdá pomýšlel na svou úcty-
hodnou kariéru a pěstoval intimní styky s – – divadlem. Zemřelý dr.
Hubáček, tehdejší náš otecký šéfredaktor, nechápal promyšleného
jeho úsilí, a tak bylomi, že jsemměl psací stolek právě u dveří šéfre-
daktorovy kanceláře, vyslechnouti, jak fešácký, nožičkami mrska-
jící poeta je důtklivě napomínán, aby konečně již vážně začal pojí-
mati své žurnalistické povolání a pomýšlel na svou budoucnost. Té
ironie!

Zaplatil jsem svoje tehdá ještě příliš platonické sympatie poli-
tické patnácti interesantními měsíci pod Novoměstskou věží a na
Borech. Špicl přišel si pro mne rovnou do redakce. S p. Jaroslavem
Kvapilem setkal jsem se opět až po svém návratu z plzeňské trest-
nice, když jsem zašel za osobní nějakou záležitostí do redakce, jejíž
nezdárným členem jsem byl několik měsíců.

– Nu, nemyslíte, že jest lépe dělati konzervativní politiku jako
myzde?Abásník rozhorlil seprotiNárodnímlistůmamladočechům,
kteří prý nás přivedli do vězení.

To slůvko ,,my“ poněkud mne iritovalo. Věděl jsem, že p. Kva-
pil dělá slušnou měšťanskou poezii, ale – politiku? Rozhodl jsem,
že to byl asi řečnický obrat, a tak jsem se ani nedivil později jeho lo-
gice, když básník vezdy s dobrým čichem opustil zakrátko nato to-
noucí loď a stal se členem firmy zMariánské ulice, která sice dělala
politiku ,,vedoucí do kriminálu“, zato všakplatila honoráře, jichžfi-
nanční souchotě Hlasu národa nemohly si dovolit, a otvírala dvířka
na spolehlivé cestičky ke kariéře.

Politika kariéry! Té jediné chtěl, té jediné rozuměl český básník.

*
Ti, kdož sledovali literární boje z let devadesátých, pamatují si

asi na p. Kvapilovu básničku ve Švandu dudákovi, jež pojednávala
o nezvedeném čuněti, z něhož bude také jednou – staré prase. Ne-
byla nepovedená a já, jemuž hlavně byla věnována, měl jsem z ní
svou radost: těšilo mne, jak upřímně karakterizuje p. Kvapil gene-
raci, proti níž jsme bojovali, a jak za potlesku a souhlasu epigonů
této generace odhodlaně hledí vstříc i svému vlastnímu osudu. Že
soudil podle sebe i na mne a moje druhy, to nebylo přece nepřiro-
zené.

Léta jdou, což může bolet.
Mladý pán už přišel do let. . .
Léta jdou a vše se mění,
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stylizaci do neživotných typů, jako jsou vězeň hrubián, uřvaná pro-
stitutka, hodný policista a další. Tento druh humoru, který mi není
příliš blízký, bych označila za jisté mínus představení.

Za nejhodnotnější složku představení považuji jeho hudební
stránku, proto se jí budu věnovat šířeji. Šlupkova hudba, kterou si
návštěvnícimělimožnostposlechnout, jepopulární aneexperimen-
tální. Je založenana standardníchbluesovýchharmonickýchpostu-
pech. Díky tomu je nekomplikovaná a srozumitelná pro širší veřej-
nost. Klavír hraje především harmonický a rytmický doprovod ke
zpěvu,nemá(bohužel)prostorprosólovévýstupy.Zpěvvyužíváblu-
esovou formu sdělení–odpověď a také trojhlas blížící se spirituálu.
Písně jsou charakterově stmelené, stejnorodé. Z projevu byla cítit
snaha vžít se do černošského bluesovéhohudebníka: písně vyjadřu-
jící nářek nad ženskými, touhu po svobodě, vyrovnávání se s osu-
dem byly zpívány s vervou a opravdovou radostí.

O podmanivém Šlupkově hlasu není třeba básnit (kdo ho snad
ještěnezná,ať sihoběžíposlechnout), alechtělabychsezmínitohla-
sových kvalitách Kristiny Jelínkové. Její hlas je plný, otevřený, pro-
nikavý; vmluvených pasážích ho dokáže neuvěřitelně ovládat a při-
způsobovat jednotlivým stylizovaným rolím (mladá žába, nudná
manželka, obhroublá vězenkyně.. .). Vedle Šlupkovy autorské hud-
by zaznělo i jedno originální americké blues: Georgia on My Mind
od Hoagyho Carmichaela. Ve Šlupkově podání to byl úchvatný hu-
dební zážitek. Výrazově silný přednes vtáhl posluchače do hudby a
nechal ho pocítit pravý bluesový stav duše.

Představení sklidilo u publika úspěch. Velký aplaus a dva vyžá-
dané přídavky jsou toho důkazem. Doufám, že na příští Šrámkově
Sobotce nás ,,evergreen“ Šlupka opět poctí svou přítomností a svý-
mi veselým i žalostnými blues.

Lucie Koryntová

Cigaretu nezapálíš, maso nepojíš. . .
JakokdostevčeravečernebylinazahraděveŠrám-
káči a neslyšeli ten tyjátrRakovinu nevyléčíš, to ste
vo hodně přišli. Bylo to fakt supr. Tenhle textík na-
psal nějakej Denis Leary a je to normálně vydaná
a vytištěná verze jeho americkejch stand-up před-
stavení. A ten týpek, co nám to včera přečet, ten byl taky výbornej
– menoval se Lukáš Hejlík a vzal to dost za správnej konec, žádný
suchý čtení, položil se do toho a předved to jako výborný divadlo.
A když pak začalo pršet, tak se jenom zeptal, jestli nám to nevadí, a
když sme řekli, že ne, normálka pokračoval dál. Vono teda dost brzo
přestalo, tak sme si dali další pivo, zapálili další cígo a poslouchali
dál. Povídal nám o tom, jak je to dneska všechno ňáký divný, s tim
kouřenim, žranim masa, s ženskejma a chlapama a taky silikono-
vejma kozama.Mně to přišlo výborný a dost bych řek, že sem nebyl
sám, smáli se tam všichni, tak asi taky věděli, na co dou. Nebo je to
prostě tak dobrý, že se to nějak líbí každýmu. Přece celej ten svět je
dneska ňákej absurdní, ty hodnoty, co nám ostatní říkaj, že bysme
je měli uznávat, tak to vlastně někdy člověk neví proč. A v tý Ame-
rice je to asi dost hustý, tam furt vedou nějaký války, říkaj, že jako
za svobodu, a přitom jim de jenom vo benzín. A pak taky ta kultůra,
dyť je to často jenom dobrej reklamní trik, prostě dejte lidem, co se
jim líbí, a pak se jim to bude líbit eště víc, my budem ve vatě a jestli
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Ocenila jsem zejména ukotvení textu domístních a i přibližných ča-
sovýchreálií.Velmiměpotěšily intertextuálníodkazy(napříkladob-
chodní cestujícíArthurMiller), látkaby jich jistěunesla i více.Ukáz-
ky byly propojeny smysluplnýmpříběhem, do jehož logiky zapadaly
i texty písní.

Celek příběhu zajišťovalo mnoho spolehlivých pojistek. Zaprvé
přesnéapřirozenédialogy, kteréměobčasnutily přemýšlet nad tím,
jestli je ta nenucenost tak skvěle zafixována, nebo se jedná o impro-
vizacidokonalesžitých jevištníchpartnerů.Zadruhépromyšlenéna-
sazování jednotlivých songů, které zaručilo temporytmickou vyvá-
ženost představení a také udrželo pozornosti publika. Zatřetí per-
fektní technické zvládnutí všech pěveckých partů, jež nebývá samo-
zřejmostí aniv leckterých ,,velkých“muzikálovýchprodukcích.Uži-
la jsem si je o to víc, že interpreti mají poměrně kontrastní barvy
hlasů. Začtvrté nezdolná energie všech aktérů, zejména charisma-
tickéKristiny Jelínkové. Její široký herecký záběr byl podtržen rych-
lým a plynulým přecházením z role do role. Zapáté práce s názna-
kemarekvizitou.Ažnaněkteré,namůjvkuspřílišprvoplánové,mo-
menty (např. (anti?)iluzivně začerněný černochBen, který navíc ve
druhé půli podezřele vybledl), fungovalo obojí vždy přesně. Zašesté
práce s metaforou (např. banjo – zrod Bena, potažmo tedy zrod
blues).

Dle mého názoru je zařazení Mississippi Blues Bena do reper-
toáru Východočeského divadla Pardubice velmi dobrým dramatur-
gickýmtahem–užvzhledemk tomu, žeVýchodočeskédivadlopatří
mezi divadla oblastní, která mívají často problém s výběrem titulů
řekněme neotřelých, ale schopných oslovit co nejširší publikum. Je
to důkaz mimo jiné například pro mladoboleslavské, že kvalitní di-
vadlo lze dělat i ve ztížených podmínkách.

Kateřina Veselovská

Mississippi Blues Ben
Ze spolupráce bluesového hudebníka Jiřího Šlup-
ky Svěráka a členů Východočeského divadla Par-
dubice Kristiny Jelínkové a Jiřího Kalužného vzni-
klo v režii JiříhoSeydlerakabaretní divadelní před-
stavení Mississippi Blues Ben. Představení je po-

jato jako akademická přednáška o vzniku blues, jež je personifiko-
vánofiktivní postavoubluesovéhohudebníkaMississippiBena. Sa-
motný životní příběhMississippiBena je vyprávěnhudboua textem
Jiřího Šlupky Svěráka, role Mississippi Bena je herecky ztvárněna
Jiřím Kalužným, role Benovy matky, žen a milenek Kristinou Jelín-
kovou. Jiří Šlupka Svěrák vystoupil v roli starého profesora, z které
se v druhé linii vyprávění přesouvá od ,,objektivních“ výsledků bá-
dání za klavír, do role vypravěče a do epizodní ,,nevděčné“ postavy
policisty.

Napředstavení oceňuji netradiční pojetí koncertu: propojení pí-
sní, ježmají výpovědní hodnotu i samostatně, dějovou linií – a záro-
veň také vytvoření vypravěčské roviny přednáškového charakteru.
Na divadle tak probíhají dvě paralelní dějové linie. Hru ozvláštňo-
valo inscenované ,,vypadávání“ postav z rolí v plánu Benova život-
ního příběhu do rolí v plánu přednášky. Humor hry byl založen na
vzájemnémosočování ženského amužského pohlaví, na parodii se-
xu, na zesměšňování ,,nemohoucích“ stařečků představovaných Ji-
římŠlupkouSvěrákem(uobecenstva zvlášť úspěšných), navýrazné
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mizí mravní rozhořčení.
Jak pán mladý tenkrát psal:
Počkej, čuně, a tak dál –

PanViktorDyk taktokonstatoval již fakt (VizModerní revuečís-
lo 10: Píseň retrospektivní.)

Léta jdou.. .Pan Jaroslav Kvapil dočkal se předvídaného osudu.
Jen v několika z nás se zmýlil; to aby výjimky potvrdily pravidlo.

*
Proč tato trocha vzpomínek?
Pan Jaroslav Kvapil je typ literární generace a jejích epigonů,

kteří vládnou dosud v české literatuře, kteří ji oficiálně reprezentují.
Typspisovatelů,kteří jsouopatrnickýmipatolízalyburžoazie,bezpá-
teřnými tanečníkykol zlatého telete, parazity lidu, jehožkaždéhnutí
neliběpáchne jejich salónnímnosům, typ spisovatelů, jichž ideálem
(dle vlastního doznání!) jest: státi se národním krmníkem. . .

Není to invektiva nečasová.
Fráňa Šrámek byl odsouzen vojenským soudem k čtyřnedělní-

mu garnizónnímu vězení a k – degradaci (hromě, to je malér!), že
napsal jakocivilníosobapředodchodemnavojnuprotimilitaristické
prohlášení a verše.

Nu, a tu jsme slyšeli, že by seměla ozvati česká ,,pokrokovost“ a
čeští – spisovatelé. Někteří lidé vzpomněli si bezpochyby na slavné
meetingy londýnské a pařížské, které burcovaly při různých příle-
žitostech (například při uvěznění Siegfrieda Nachta v Gibraltaru)
svědomí des deuxmondes a docílily vážných úspěchů.

Ti lidé zapomněli, že žijí uprostřed duševních krás vlasti české.
Česká ,,pokrokovost“ (viz lokálky v Čase a v Přehledu) volala hezky
tlumeně a jen en passant na pomoc – poslance; za takovou pomoc
byl by jim p. Šrámek, kdyby byl býval mezi námi, naplil do tvá-
ře.Anebočeská ,,pokrokovost“promluvila vultraměšťanskémpon-
dělníku advokáta Svatováclavské záložny, ve Slově (11. XI. 05):
,,. . .p. Šrámeknení už dítě,musí si býti vědom toho, comluví a píše,
jak jedná a vystupuje. Naříkat nad ním teď je asi stejně naivní i fa-
lešně sentimentální jako naříkat nad někým, kdo z demonstrace se
hlásil v minulých letech při kontrolním shromáždění česky a byl za
to ovšem zavřen.“

To je právě styl nějakého národního krmníka. Staví se, jako by
nevěděl, že nikomu nejedná se o sentimentální nářky, nýbrž o využití
krásného skutku pro propagandu, srovnává mužné gesto p. Šrám-
kovo s malicherným trucem vlasteneckým, béře stejný loket na na-
prosto nezákonné jednání vojenského soudu jako na logické jeho
postupování v aférách o ,,zde!“

Jen aby jádro věci zůstalo utajeno! Nu dobrá, česká ,,pokroko-
vost“ ukázala svůj antimilitaristický rub.

Čeští spisovatelé nemohli ukázat nic; nemají ani ideové masky,
nemají nic souvisejícího s politickýma sociálnímhnutímdoby,mají
jen lačnýpupekagenitálie –nehleděkněkolika vzácnýmvýjimkám,
jichž nepatrná hromádka nepozdvihla snad protestující pěstě, aby
nezesměšnila tragédie. Ale státi se tomělo přece: výbojná literatura
politická a sociální přichází v Čechách domódy,mohli jsme býti po-
učeni o tom, kolika nadšeným pěvcům skutek – utek.

Mám důvodné podezření, že duševní povaha českého spisova-
tele je předcházejícími generacemi již znečistěna jako velkoměstská
stoka.

*
FráňaŠrámekukázal, čímmábýti spisovatel svému lidu, zejmé-

na český spisovatel svému malému národu. Ukázal to tak prostě,
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ale mužně, tak bez patosu, ale poctivě. Probudí některá svědomí?
Neboť jen o to se jedná. Že ,,hlídací pes kapitálu“ se brání, je přiro-
zeno; ale žalář nic nezmění. Amy potřebujeme jen jednoho Šrámka
– jako člověka především – v každémměstě a v každé dědině, a pes
zakousne sama sebe.

Pokrytecká úsilí ,,pokrokových“ mastičkářů nic nám nepomo-
hou, ale také nic nezastaví. Nesmírná kolesa vývoje se valí a za nimi
skutečná, obrozující revoluce našeho lidu. Co den, to nový příklad,
a každým dnem dýcháme volněji.

Nakonec zbudou lidu v cestě jako poslední překážka bezhlavé
trupy všelijakých spisovatelů a jejich povýšeneckých protektorů, a
lid půjde loužemi jejich bledé, obojživelnické krve. Pak vezme po-
slední pometla a nečistné zbytky smete na jedinou hromadu – po-
mníkměšťanské špíny.

O filmech nejen poetických

Rozhovor s Mgr. Marikou Kupkovou

Jak chápete sousloví ,,poetický film“? Jedná se
o žánr, nebo jde o to, žemáfilmurčité specifické

,,poetické“hodnoty?Ptámseproto, žepožadavekna to,abyfilm
byl ,,poetický“ (ve smyslu hezký, lidský, hřejivý atp.), který na
tuzemské tvůrce trvale kladou nejen diváci a špatní recenzenti,
ale co hůř, především tvůrci sami, patřímyslímkpřednímdůvo-
dům, proč je současný český film nestravitelný.

Poetický film je ustálený filmologický pojem pro tematicko-sty-
lovou linii v českémhranémfilmu od začátku 30. let po současnost.
Za vstupní díla bývá označovánaŘeka (JosefRovenský, 1933) nebo
Extase (GustavMachatý, 1932) s příznačnýmipostupy, jakými jsou
výtvarnákameraodkazujícíkekrajinářské fotografii,obrazovásym-
bolika se spojnicí lidskýchemocí apřírodníchvýjevů, upozaděnína-
race směremk senzualitě a instrospekci. Zpoválečnéprodukce jsou
příkladnými Kachyňovy filmy z počátku 60. let Trápení, Závrať a
další. Z okruhu polistopadových filmů je to třeba Cesta pustým le-
sem (Ivan Vojnár, 1997). Problém banalizování fenoménu poetický
film, byť v jinémduchu než formulujete v otázce, vystihl Andrej Tar-
kovskij: ,,Tak se nazývá film, jenž se směle vzdává faktické konkrét-
nosti reálného života a tak dosahuje své vlastní konstruktivní uzavře-
nosti. Málokdo se zamýšlí nad nebezpečím, které tu hrozí. Nebezpečí
tkvící v možnosti zbavit film vlastní podstaty. ,Poetický film‘ obvykle
přináší symboly, alegorie a podobné obrazy tohoto druhu; nic z toho
nemá ovšem něco společného s obrazností, která je filmu vlastní.“

Nedá mi, abych nepoložila otázku já vám: který okruh filmů je
provás ,,stravitelný“, resp. jakésrovnáníprovásčiní současnýčeský
film ,,nestravitelným“?

Nevyhnu se zjednodušením: ,,Nestravitelným“ činími současný
český film jeho srovnání s filmem americkým – při jeho distri-
bučníchmožnostech je to pochopitelné –, se starším německým
filmemnebo s tím, co dnes dělají např. Korejci. Chybí mi žánro-
vost, která odtud téměř vymizela a která filmmyslím přirozeně
tlačí k jeho rozvíjení se. Postrádám tu čistou komerci, ,,béčka“,
která by zfilmuudělala větší obchod, cožfilmu sluší (zaplaťpán-
bůh za splácaniny Lloyda A. Simandla). Jistěže nepožaduji po
českémfilmu,abyprodukoval velkéakčnífilmy, alekamzmizely
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přímo k barokní marnosti i marnivosti, k symbolům dekadence –
neklidné a vášnivé lásce, sebetrýzni, prokletí, eroticko-alkoholové-
mu opojení, zavrženosti, syrové realitě prostoupené zašlými zrca-
dly, rozpadlými náhrobními kameny, potemnělými pokoji, kde člo-
věk po hlubokých temných nocích bolestně procitá s vlastní kůží za
nehty. Lyrický subjekt je ironický, narcistně se vysmívá, propadá
aristokratičnosti a estétství mezi ostatními postavami, které jsou
,,bez rukou, bez nohou, jenom s duší, jenom s duší“.

V roce 1998 vydalo brněnské nakladatelství Host jeho sebrané
dílo, dvěstěpadesátistránkový svazekBásně. Znovějších sbírekmů-
žemepřipomenout titulNad jednímsvětem (2004)aposlední sbírku
Mladost-radost – juvenilie z let 1978–1981, které v roce 2005 vy-
daly Větrné mlýny. Od 80. let se Krchovského poezie posouvá z ly-
rického pólu k epickému. ,,Člověk je někdy zoufalej, což by měl být
slušný člověk po celý život, a v určité době zatouží, aby byl nalezen,
tak stupňuje svůj šepot, tady jsem, tady, tady, jsem zoufalej. . .“Nej-
silnějším apelem Krchovského poezie stále zůstává strach člověka
z vlastní existence, úzkost pociťovaná v lhostejnémsvětě, kdy jemo-
žné každou chvíli umřít z intenzivní radosti i bolesti zároveň: ,,Dnes
radostí pláče, zítra se bolestí směje. Bohém hledá (a nenachází) lá-
sku.. .“

Čas všechno vyléčí, tak jaké copak.. .
krása se promění v přesný svůj opak
srdce se zastaví a mozek vypne.. .
z hlediska věčnosti docela vtipné

(ze sbírkyNad jedním světem, Host, Brno 2004)

Marie Kantůrková

Jelínková–Kalužný–Svěrák–Blues–
–Ben
Včerejší představení uvedené večer v sále spořitel-
ny,MississippiBluesBen,bylovpodstatěpřednáš-
kovýmmuzikálem pro všechny diváky bez rozdílu
věkuapohlaví.Svoupoetikouměloblízkokprinci-
půmznámýmnapříklad zDivadla JáryCimrmana.
Není to jen formát přednášky, čím se inscenace Východočeského
divadla Pardubice blíží inscenacím Cimrmanů, ale především pů-
vabnámystifikace, na níž je tato ,,přednáška“ založena.

Ovšemže není podstatné, zda ústřední postava – Mississippi
Blues Ben, legendární zakladatel blues – skutečně existovala.Mohl
být stejně dobře mužem z masa a kostí, který prožil všechny zmí-
něné příhody včetně jejich variant, jako oním ,,věčným“ muzikan-
tem,procházejícímdesetiletími a semtamsevtělujícímdozasmuši-
lýchpánůzapiánem–a třeba ido jednohozautorů inscenace, Jiřího
ŠlupkySvěráka.Ostatněprávě tentomuždokázal svými texty ahar-
moniemi navázat na bluesovou tradici nejen světovou, ale i českou,
jak ji rozvinul ve svýchpřekladech i původních textechnapříklad Jo-
sef Kainar.

Možná jsem očekávala tak trochu ,,výchovný koncert“, který se
obvykle skládá z ukázek a ,,nějakého povídání kolem“. Byla jsem
všakpříjemněpřekvapena.Formapřednáškysplnila svůjdidaktický
účel hlavně pro ty, kteří toho o zrodu a tradici blues moc nevědí.
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okamžitě odmítl. Když se však necháte unést Šrámkovým barvitým
jazykemplnýmpřirovnání, náznakovost senáhle stanefigurou, kte-
rá čtenáři (v našem případě posluchači) dovoluje více se zasnít do
příběhu. Jen si musíme dát pozor, abychom se jím nenechali unést
příliš a aby i nám nezbyly oči pro pláč.

K rozhlasovému provedení není co dodat, bylo bezchybné. Jak
jsme se dozvěděli od přítomné režisérky, předvedená dramatizace
také velmi přesně sledovala původní text. Poděkujme tedy triu Šrá-
mek, Preiss, Kofránková za příjemný poetický zážitek a tešme se na
zítřejší rozhlasový program. Pro připomenutí uvádím, že dnes za-
čne opět ve čtyři hodiny ve Šrámkově domě.

Vít Prokopius

Je mi zle, téměř až krásně
. . . Kam jít? Tam, kam mě to nutí, kam utíkám za
tím, před čím utíkám ...

Včera odpoledne jsme měli možnost navštívit jed-
no zmožná posledních čtení významného českého

básníka, vzešlého z pražského undergroundu 70. let. Poezie J. H.
Krchovského jevdnešnídoběvydávánavobrovskémmnožství, kaž-
dý svazek vychází v nákladupět až šest tisíc výtisků. Přitom je a vždy
bylanonkonformní, založenána totálnímnihilismua ignoranci spo-
lečenskéhodění. Jehobásně jsoumezi čtenáři velmioblíbené,přelo-
ženy byly do několika jazyků: angličtiny, němčiny, holandštiny, pol-
štiny, dánštiny.

J. H. Krchovský, vlastním jménem Jiří Hásek, se narodil 22. 4.
1960 vPraze (autorka článku22. 4. 1979 tamtéž). Po základní škole
se začal učit zedníkem, ale učení nedokončil. V začátcích ho ovliv-
nil Egon Bondy, který také předpověděl, že Krchovský jednou bude
v čítankách. Z jeho popudu vznikl i Háskův pseudonym.Má původ
v brněnské čtvrti Komín, kde autor pod dnes už zrušeným hřbito-
vem žije. ,,Samo slovo hřbitov by se mi hodilo, ale nedalo se z něj
udělat kloudné příjmení. Tak jsem přišel na synonymum krchov.
Chtěl jsem, aby to bylo jméno, které by se mohlo vyskytnout v nor-
málním životě, ale současně aby působilo trochu iracionálně. To se
myslímpodařilo. Je fakt, že jsembyl první, kdo začal používat ty ob-
rozenecké přípony -ský a další.“

V současné době se Hásek rozhodl skoncovat s planou recitací,
jež ho přestala naplňovat, a přenést své básně jinam – do sféry hu-
dební. S přáteli vytvořil hudební tělesoKrch-off, v němž se coby au-
tor textů zhostil úlohy zpěváka a hlavního kytaristy, přestože dle
svých vlastních slov ,,se brnkat na kytaru na rozdíl od svých spolu-
hráčů teprve učí“. Kapela má za sebou tři koncerty a údajně to není
vše.

První Krchovského sbírka vznikla v jeho pěti letech, v době, kdy
se vyráběl skládaný toaletní papír, jehož pár kouskůKrchovský pro-
cvakal sponkamianaprvní list napsal ,,Básně“.Apod to ,,Státnína-
kladatelstvídětskýchbásní“, jakbyl zvyklýzknížekproděti. ,,Sbírka
měla ovšem chybičku, že v ní nebyla ani jedna báseň. Ale byl to můj
první titul. Stačil mi totiž sám o sobě. Obsah jsem nepovažoval za
důležitý.“

Krchovského ponurá poezie je pečlivě rytmizovaná, ironická,
groteskní, parodická, plná patosu a přitom čistě jemná, odkazující
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vcelku tradiční a v podstatě levně dělané kriminálky? Brabcův
a Svobodův film jsou opravdu výjimkou. Chybou českého filmu
je snaha, až na pár outsiderů typu zmíněného Vojnára, vyhovět
všem (prakticky cokoli od Hřebejka), anebo sociologizace hra-
néhofilmuvydávanázaumění (Sláma, a tíhnouk tomu iMistři).
Zakončím frází: český film jemálo odvážný.

Nyníbychsezasezeptal já:Lze ,,poetickýmfilmem“zvát ifil-
movou sérii? Má ,,poetický film“ dispozice obsáhnout všechna
pokračování prvního dílu (nebo dílu jiného, o němžprohlásíme,
že je pro celou sérii nejpodstatnější), nebo je ,,poetický film“
i v seriáluměřítkem jen jednotlivin?Připustíme-li, že např. Sou-
kupovyneboKleinovy série jsou ,,poetickýfilm“, jsou jímažvzá-
věruposledníhofilmu,neboskaždýmdílemznovuasamostatně,
bez ohledu na ,,díly“ předchozí?

MátenamysliKleinovyBásníky aSoukupovyKamarády do deš-
tě? Poetický film není vágní pochvalná fráze typu ,,vlídný humor“,
není volně zaměnitelný s přívlastky lidský, hřejivý apod. Má rela-
tivně pregnantní rysy vyprofilované historickou kontinuitou, které
Básníci ani Kamarádi nenaplňují. Přemýšlím, kde jste se mohl se-
tkat se zaštítěním uvedené produkce termínem poetický film.. .

Letošní ročníkŠrámkovySobotky se zabývá tělesností. Nepřijde
vámčeskýfilmvcelé svéhistorii směšněcudný?Vrámci českého
(hraného a zvukového) filmu se reálný intimní život postav do-
čkal zobrazení jen u jednotlivců (většiny režisérů ,,nové vlny“,
mimo ně např. u Herze, Švankmajera, překvapivě Smoljaka).
Extrémem je (porevoluční) Olmer, u něhož je erotika buď vul-
gární a trapná, nebo se objevuje jen v názvu filmu, který se sexu
sámvšemožněvyhýbá(Nahotanaprodej).Režiséři debutující po
revoluci sice sexu využívají více než jejich předchůdci, ale jsou to
často jen žvanivé záplaty. Proč se však u nás – částečně s výjim-
kou Chytilové – neobjevil tvůrce typu Bertolucciho, který vyprá-
věl o lidech i skrze jejich chtíč?

Objevil.TřebaužzmíněnýčeskýpředválečnýrežisérGustavMa-
chatý, který tematizoval sexualitu ,,permanentně“.Samozřejmě tak
nečinilotevřeně,aleprostřednictvímobrazovýchnáznaků, symbolů,
zámlkapod.Otozásadnějšíhybnouroli sexualitě ve svýchpříbězích
přisoudil. Český film se vám zdá směšně cudný.. . následná cenzura
v rámci předválečné a protektorátní kinematografie, neřkuli před-
běžná a následná cenzura komunistického režimu systematicky
omezovalamožnosti jejíhozobrazování.Coomezovala,přímo jede-
finovala.Všichni jsmezaslechli historky režisérůokomickýchobra-
zových normách typu jedno nahé ňadro ano, obě nikoli.

Musím ale dodat, že v obecném rámci měla cenzura na soudo-
bou produkci také pozitivní sekundárně iniciační vlivy.

Mámdvapřátele. Jedenznich tvrdí, žemuzikál aporno jsounej-
svobodnějšífilmovéžánry,neboťnaplníte-lipovinnéscényzpěvu
a tance a fantastického sexu,můžete simezitímdělat, co chcete,
a nikomu tonebude vadit.Druhý s tímnesouhlasí a tvrdí, že prá-
vě kvůli diktátu povinných scén jsou tyto žánry nejsvázanější.
Porno prý tím víc, že počet poloh a záběrů na ně je omezený a
brzy vyčerpatelný. Kdežto muzikál už je bližší např. westernu,
kde je zase předpis souboje a střelby, ale komponování scény je
tu nekonečně variabilní. Na čí stranu byste se v tomto sporu při-
klonila vy?

Když musím volit, souhlasím s druhým názorem. Pokud baga-
telizuji: žánrovost a svoboda nejdou dohromady.
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K tělesnosti patří také vyměšování. Sex je zobrazen alespoň ně-
kdy, ale potřeba vyprazdňování z filmuzmizela spolu s kadibud-
kou, která bývala vděčně využívána alespoň jako prostředí ko-
mické–porcelánovámísaužfilmařenijaknepřitahuje.Opětmu-
sím z české kinematografie vzpomenout na Svěráka a jeho Aku-
mulátor1, kdeněco takprostého jakorannímočeníbylozcelavý-
jimečnýmzpůsobemplynulevkomponovánodopříběhu. (Anebo
HřebejkůvhrdinavMusímesipomáhat, ze strachumající vkalho-
tách naděláno – což jemyslím v českémfilmu scéna převratná.)
Čas vyprávění pochopitelně nemůže obsáhnout veškeré lidské
činnosti, ale postavy ve filmech často vstávají, snídají, avšak ne-
vyprazdňují se.Hrdinové žánrovýchfilmů jsou na tom ještě hůř:
ve vesmíru a na Divokém západě se pro dobré zdraví snadmusí
žít beze střev. Je to tak, jak píše Kundera v Nesnesitelné lehkosti
bytí, že hovno je tabu?

Viděl jste film Věry Chytilové Faunovo velmi pozdní odpoledne?
Úvodní scéna filmu, kdy si vyprazdňující se protagonista v podání
Leoše Suchařípy klade jeho příznačnou dikcí otázku ,,Co já jsem to
vlastněchtěl?“, jenaprostoemblematická. (Možná jsemcitacimírně
zkomolila. Lovím ji z hlavy. Snadmi Faun odpustí.)

Na závěr si dovolím zeptat se, jaké české filmy máte ráda a jaké
z poslední doby nebo z těch pozapomenutých byste všem dopo-
ručila?

Kultovním je pro mě režijní debut Ester Krumbachové Vražda
Ing.Čerta;mámrádaPanelstorynebozmíněnéFaunovovelmipozdní
odpoledne. Z fikční produkce posledních let je výjimečný např. film
MistřiMarkaNajbrta neboNoční hovory s matkou JanaNěmce. Ci-
nefilsky vyhledávámtakédokumentnebovideoart. Pro studijní úče-
ly ovšemnejčastěji sleduji český budovatelský a normalizační hraný
film.Zdejší televizní kanály takovoutoprodukci často reprízují, tak-
že nejspíš je nás víc.

Za rozhovor děkuje Lukáš Novosad

Dramaticko-poetická veselohra
Kdo včera v dopoledních hodinách zavítal do sálu
spořitelny, rozhodně neprohloupil. Cyklus odbor-
nýchpřednášekzaměřenýnaprezentaciŠrámka ji-
nak, než jsme obvykle zvyklí – tedy, jak napovídá
podtitul názvu letošního festivalu, v souvislostech

– zahájil v pondělí vedoucíKatedry divadelní vědy naFFUKvPraze
PhDr. Petr Christov, Ph.D.

Úkolměl nelehký. Vcelku vysoký počet zájemců o sofistikovaný
teatrologický příspěvek ho očividně překvapil, a tak se není co divit,
že jeho výkon působil zpočátku lehce rozpačitě. Vždyť jen poodhalit
Šrámka dramatika v tak krátkém časovém úseku, jenž je pro před-
náškový blok vymezen, je v podstatě nemožné. Pan doktor to vyřešil
kulišácky tím, že se ve svémvýkladu zaměřil zejménanadramatické
texty kratší, konkrétně naDvě království (jak již sám předeslal v sa-
motném názvu své přednášky) aČerven. Texty, jejichž odborný roz-
bor je dosud spíše ojedinělou záležitostí. Úvodní rozpačitost však
byla brzy vystřídána dost suverénním výstupem, v němž přednáše-
jící potvrdil své vědecké kvality.

Samozřejmě se objevila i drobná zaváhání, obzvlášť ve složitěj-
ších pasážích, kdy byl pan Christov kvůli nejrůznějším více či méně

8

Jan Smolka: Ano, také jsem byl ,,starší dítě“ a z jejích lekcí techniky
řeči těžímdodnes, přestože o ,,ovlivnění svých recitačníchkvalit“ bych
si dovolil pochybovat. VLondýně u lordaDonalda dávali lahodné ble-
dule, náš dalajláma je ze všech dalajlámů.. .

Marie Sekerová o ní tvrdí, že to byla žena ,,vynikající, morálně
silná, vtipná, pohotová“ –

Jan Smolka: Až pozdě mi došlo, že ,,typický rozhlasový herec“ není
úplná pochvala. Ano, paní Sekerová má pravdu. Vtipná a pohotová.

– která ,,uměla stmelovat lidi a byla důležitou stavební kostkou
Šrámkovy Sobotky“.

Jan Smolka: Stmelovat lidi? To mohu s klidným svědomím podepsat.
Vzpomínám na období mezi svými dvanácti a šestnácti lety, kdy mě
učila odložená do Lidové školy umění v Praze 6, a vzpomínám rád.
Technika ,,radlického prostorového efektu“ (na požádání vysvětlím)
mi mnohdy pomohla, když jsem si nevěděl rady. Od těch dob se vět-
šinou nehrbím, zatahuji břicho, používám vznosnou chůzi a – někdy
i v civilním životě, ale to sem úplně nepatří – naivního hraji vždycky
s pocitem hlavy odpojené od těla. Škoda, že když jsme oba byli záro-
veňvSobotce,nenašli jsmečas společně sezastavit.Bylobyočemmlu-
vit a bylo by za co poděkovat. Takže tedy alespoň dodatečně. Děkuji,
Šárko. A na úplný závěr přidám jednu její radu, kterou se mi bohužel
nedaří vždycky řídit: Nehraj hlavou, nebuď kompjútr. Hraj srdcem.
Zlatá slova.. .

Šrámek nezklamal
Včera odpoledne jsme měli možnost poslechnout
si rozhlasové provedení Šrámkovy povídky Okla-
mal, která vznikla v roce 2003 pro Český rozhlas
v režii Hany Kofránkové. Takřka nezkrácený text
z roku 1920 přečetl, a řekněme rovnou, že vynika-
jícím způsobem, Viktor Preiss.

Povídka vypráví příběh Erny Slabochové, dívky z maloměsta,
která–buďmediplomaté–nedovolí studua společenskýmnormám
kazit její mladistvou krásu a energii a naplno si užívá náklonnosti
mužů.Tedyaspoňdokudmůže. Její krása se rychle rozplyne–a spo-
lu s ní i přízeňmužů, díky jejíž někdejší intenzitě si Erna získala pře-
zdívku Regiments-Erna. Posluchač se s Ermou setkává v době, kdy
se jí od ostatních lidí dávno nedostává obdivu, ale spíš posměchu
a ona sama žije v napůl vysněném světě, kde si ještě může dovolit
odmítat nabídky k sňatku. SebevraždanadporučíkaBartla, která na
několik dní rozvíří klidné vodymaloměsta, jí poskytne nový prostor
pro imaginaci: vzhledem k tomu, že nikdo nezná pravý důvod Bart-
lovy smrti, může si Erna snít o tom, že tím důvodem byla jeho láska
kní.Kdyžpakpři jedné zpravidelných ,,vdovských“návštěvBartlo-
va hrobu zjistí, že na stejnémístomíří i mnohemmladší a krásnější
žena, i tato iluze se rozplyne a Erně nezbude než hořce zaplakat
,,oklamal mne“.

Tolik k ději – i tohle krátké shrnutí je víc než vyčerpávající vzhle-
demktomu,ževsamotnémtextumnohozůstáváskryto.Stejně jako
se nedovíme žádné podrobnosti Bartlovy smrti, tajemstvím zůstává
i to, jak vlastně události svého života vnitřně prožívala samotná hr-
dinkanebokdedošlokonéproměněmladéhoděvčetevestaroupan-
nu. Právě mizivým vysvětlováním motivací jednání postav a celko-
vou náznakovostí působí povídka místy naivně a zarytý cynik by ji
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Ty děti se ale mají
NaŠrámkověSobotce jsemjižposedmé(z tohopo-
šesté na celou dobu), a teprve letos jsem se zúčast-
nil nakladatelské prezentace. V uplynulých letech
jsem byl buď odrazován negativními referencemi
(to se týká především pravidelné prezentace Alba-

trosu), nebo jsem nakladatelství a jeho produkci alespoň zhruba
znal. Včera tomu však bylo jinak – obě nakladatelství Baobab iMe-
andrměla reference více než slušné, a abych se přiznal, jejich knihy
mi doposud byly utajeny.

Když jsemvešeldosálu,probíhalovolnéseznamováníúčastníků
s knihami rozmístěnými na jevištním stupínku. Po chvíli se dostali
ke slovu zástupci obounakladatelství. Již sedm let rostoucí Baobab,
jehož nejúspěšnější knihou jeMagnesiou literou oceněnáŠmalcova
abeceda, krátce představila Bára Čermáková. Kmenový autor Bao-
babu Jiří Dvořák pak sklidil úspěch při četbě několika svých krát-
kých pohádek.

Nakladatelství Ivy Pecháčkové Meandr ještě kratčeji uvedl spi-
sovatel Petr Nikl a spolu s Janem Janatkou, který rovněž celou pre-
zentaci moderoval, přečetl dvě verze téhož textu (respektive spíše
dva texty na stejné téma)Pohádečka aPoháda a pak ještě na vyzvání
Ondřeje Hausenblase přidal Holou pohádku, tj. pohádku složenou
z holých vět.

Tímbyladecentníprezentaceukončenaanásledovalaopětmož-
nost prohlížení vydaných titulů, případně i jejich nákupu. Obě tyto
činnosti zajisté stály za to – knihy obou nakladatelství jsou vypra-
veny s patřičnou péčí a skvěle graficky zpracovány, čtenáře tak vy-
sloveně vybízejí ke čtení. Děti se opravdu mají, dospělí jim můžou
jenom závidět (a potají číst přes rameno).

Jan Chromý

Vzpomínka na Šárku
Štembergovou-Kratochvílovou

Včera v 15.30 ve Šrámkově domě měli účastníci
Šrámkovy Sobotkymožnost vzpomenout na dlou-
holetou vedoucí recitačních dílen Šárku Štember-
govou-Kratochvílovou. Využíváme proto této pří-
ležitosti a veSplav!uVámpřinášímekrátkýmedai-

lonek této významné osobnosti našeho festivalu, spojený s malým
osobním zastavením Jana Smolky.

ŠárkaŠtembergová-Kratochvílová senarodila 8. července1925
a zemřela 22. května 2005. Po roce 1968 musela opustit jak herec-
kou, tak i vysokoškolskou pedagogickou dráhu –

Jan Smolka: Tak to jsem netušil! Nikdy nám dětem nic takového ani
nenaznačila.

– a v oboru jí bylo povoleno věnovat se pouze dětskému divadlu
a recitaci. Šrámkovu Sobotku navždy poznamenala svým recesis-
ticky založeným recitačním seskupením Šáresband. Za svou kari-
éru ovlivnila recitační kvality nespočetnéhomnožství dětí, v osmde-
sátých letech publikovala významnou příručku Technika řeči star-
ších dětí.
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důležitým konotacím nucen přecházet mezi tématy. Jen na základě
tohoto však není třeba zbytečně dehonestovat výsledný efekt celého
vystoupení.Všichni zúčastnění se zajisté dozvěděli spoustunových,
zajímavých informací o Šrámkově přínosu pro rozvoj novodobého
(čtimodernistického)divadla vČechách i naMoravě, o formální vý-
stavbě jehodramat, črt a lyrických situací (v případěDvoukrálovství
a Června) či autorech, z nichž Fráňa ve své dramatické tvorbě vy-
chází a na něž odkazuje. Vesměs kladný ohlas publika toto vesměs
kladné hodnocení podtrhuje. A pokud snad Petr Christov přeci jen
někoho o svých kvalitách nepřesvědčil na přednášce, následný se-
minář nenechal bručouny ani na chvíli na pochybách, že PhDr. ví,
o čemmluví. Ti, kdož došli, si přinejmenším uvědomili, že hodnota
Šrámka coby dramatika zeje z textu hlavně v oblastech pro scénické
zpracování sekundárních, zejména ve scénických poznámkách. To
je také důvodem, proč poetický Šrámek v dnešní době na divadel-
ních prknech spíše skomírá, než aby znovu žil. Kdyby nic jiného,
i tyto informace jsou cenné. Úvodní přednášku lze tedy označit za
vydařenou a doufejme, že ty následující se jí vyrovnají.

Jakub Novosad

Dětská zahrada
Včera brzy ráno (v devět) jsem byla z redakce vy-
puštěna na zahradu, abych nahlédla do světa dět-
ské dílny. Během příjemně stráveného dopoledne
jsem měla možnost pocítit kamarádskou a tvůrčí
atmosféru, trochu vyzpovídat sympatické lektorky
LaduBlažejovou aMíluMatějíčkovou a – comě obzvlášť nadchlo –
zapojit sedo jednézher snázvem,,Kapitán jenapalubě“.Podalších
hrách ,,Lodičky a navigátoři“ a ,,Obrazy ze života pirátů“ jsem už
pomalu začínala tušit téma letošní dětské dílny. Zatímco děti psaly
lodní deníky, měla jsem chvilku na popovídání s lektorkami, které
spolu letos vedou tuto dílnu již pošesté.

Dozvěděla jsem se, že když zrovna nejsou na Sobotce, tráví svůj
čas také s (většími či menšími) dětmi. Lada je v současné době na
mateřské, ale jinak vede vSobotce dramatický soubor.Míla učí ang-
ličtinunaBankovní akademii vPrazeaodříjnanastupujenadoktor-
ské studiumnaDAMU, kde obě vystudovaly dramatickou výchovu.
Zvědavá jsem byla také na to, jak tráví zbytek prázdnin. Míla bez
váhání odpověděla: ,,Vzhledem k tomu, že učím celý rok na střední
škole, tak se o prázdnináchmimoSobotku jinýmpedagogickýmak-
tivitám záměrně vyhýbám.“ Ladu ještě čeká práce vedoucí na dět-
ském táboře u Karlových Varů.

Vodpovědinaotázku,co jenejvícbavínapráci sdětmi, seshodly,
že je to hravost. ,,Dětský svět je tvořen z velké části hrou a mě baví
zkoušet sedívatnasvětdětskýmaočima,alezároveňpřitommítnad-
hled dospělého člověka, díky kterému můžu děti vést. Domnívám
se ale, že není potřeba na děti za každou cenu pedagogicky působit.
Leckdy stačí společně něco prožít. Díky zážitkům si pak získáte při-
rozenou autoritu,“mluvila za oběMíla.

Jako každým rokem, i letos budou mít děti na závěrečném ve-
čeru dílen své představení. Text, kterým se nechají inspirovat, je po-
vídková knížka Václava Čtvrtka Podivuhodné vyprávění bývalého pi-
ráta Kolíska. Samotný scénář ale ještě není hotov a bude vznikat
v průběhu festivalu, aby v němmohly být použity jak spontánní ná-
pady dětí, tak i lektorek samotných. Formou her se začalo v dětské
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dílně pracovat na přípravě představení prakticky již včera. Myslím,
že se všech šestnáct dětímůže těšit na krásný kousek prázdnin strá-
vený ve skvělé partě amy ostatní na jejich dílko, kterémůžeme vidět
v sobotu od 9.30 v solnici.

Kateřina Pínová

Manželé Hejnovi v souvislostech
Jsou-li hlavnímmotivem letošní Šrámkovy Sobot-
ky souvislosti, patří se uvést je i v článku o prezen-
taci nového díla vyšedšího v Knihovničce Českého
ráje.ZačněmetedykrátkouexkurzídohistorieČes-
kého ráje jako takového.

Oblast náleží k české křídové pánvi, která je tvořena sedimen-
tárními horninami svrchnokřídového stáří, místy dosahujícími až
téměř kilometrovémocnosti. V této době byl sever Českéhomasivu
spolu s částí Evropy zaplaven mořem. Na bázi české křídy se na-
cházejí perucko-korycanské vrstvy, které představují záznam ceno-
manské transgrese, tedy postupu moře ze severu na jih Čech, k ně-
muž docházelo na začátku svrchní křídy. Původně hrubě úlomko-
vitéhorniny cenomanuse směremdonadloží zjemňují, jak stoupala
vzdálenost sedimentačního prostoru od pobřeží jižní pevniny (Vin-
delického hřbetu), jež byla zdrojem přinášeného materiálu. Od ba-
zálních slepenců tak přecházíme přes pískovce až k prachovcům a
jílovcům, reprezentujícím hlubokomořské uloženiny. Významnou
jednotkou v rámci tohoto vývoje je bělohorské souvrství, zahrnu-
jící horizont opuky – kromě pískovce dalšího významného středo-
věkého stavebního kamene. Skalníměsta v Českém ráji a naDěčín-
sku jsou pak tvořena převážně turonskými pískovci jizerského sou-
vrství, interpretovanými jako sedimenty migrujících podvodních
dun.

Skoncemkřídymořeopětustupujeazpřístupňuje takvytvořené
horniny erozním procesům, jež je v následujících 65 milionech let
vytvarují do podoby, kterou pak svým charakteristickým způsobem
zachytil ve svých dílech Fráňa Šrámek. Jeho odkaz pak ve vlastním
díle zpracovali manželé Hejnovi. A protože v laskavých kolektivech
se řetězy netrhají a ti, kdo s láskou tvořili dílo o s láskou tvořivším, si
jistě zaslouží, abyonich a jejich tvorbě takéněcomilého vzniklo, vě-
novalmanželůmHejnovýmdlouholetý účastník ŠrámkovySobotky
Jiří Hraše tři roky svého života. Slovy Jana Bílka: ,,Tu dobu napl-
nil různými činnostmi,“ jejichž výsledek, knihuŽivot a dílomanželů
Hejnových, včera představil veřejnosti.

Vlastní prezentace se nesla ve zcela standardním duchu podob-
ných akcí – trocha sentimentu, špetka toho plácání po zádech, kvě-
tina, jedendvavtipy,nuladotazůnakonci. JiříHraše si vysloužil ige-
litku s kancelářskými potřebami a vděk festivalových lokálpatriotů.

Tereza Botlíková a Ondřej Šmejkal
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Dokážete si představit jiné zvíře
s kapsou?
Očekávat od výtvarníka, performera, hudebníka a
vneposlední řaděnadšeného tanečníkaa jezdcena
koloběžce Petra Nikla, že přijede s běžným autor-
ským čtením svých pohádek, byla jednoznačně
chyba, jaksepřesvědčili ti, kteřípřišli včerapoobě-
dě do solnice. Již vstup umělce na scénu byl impozantní: na pódium
vletěl kamínek, druhý, třetí – apak se vedveříchobjevila překvapivá
postava: dlouhé černé šaty, pod zeleným turbanemzvířecí, snad vlčí
maska. K židli uprostřed pódia dospěla po zlezení štaflí a namísto
čtení spustila preludium na dětský fotbal, které ukončilo až upad-
nutí jedné z figurek.. .

Vidíme-li v klokaní kapse klokánka, je to v pořádku.
Vidíme-li v klokaní kapse slona, i to je v pořádku.
Alemusí tobýtklokan,protože jinézvíře skapsoubychom

si nedokázali představit.

Úvodní text, který možná necituji zcela přesně, výstižně před-
znamenal následující performanci plnou fantazie a hravéhopřekra-
čování hranic, plnou nejrůznějších neobvyklých zvuků a namísto
čtení převážně zpívanou. V jejím průběhu využil Petr Nikl značně
netradičním způsobem všechny předměty rozmístěné na scéně –
kromě braće, na který se dá hrát nejen prsty či trsátkem, nýbrž také
smyčcem, to byl například kovový stojan (tadyposloužil smyčecmí-
sto paličky) či role toaletního papíru. Takřka partnerem semu stala
dokonce i vycpaná lasička. O velmi působivé finále se pak posta-
ralo hejno oživlých igelitových pytlíků hemžících se kolem Niklo-
vých nohou při závěrečné písni o sáčcích, jež škrábají o asfalt. Ze-
jména diváci z předních řad si nakonec dodali odvahy, aby některé
z nich pod pódiem odchytili a pokusili se zjistit, co se skrývá v jejich
útrobách.

Neznamená to ovšem, že by verbální složka vystoupení zůstala
vpozadí.Alespoňzmínkusinepochybnězasloužíhravábáseňodok-
torovi léčícím nejrůznější zvířátka, legendární písnička Zlatí hadi,
která je v podstatě jednoduchou hříčkou postavenou na absurdním
–anebodokonale logickém–nápadu (,,zlatí hadi zlatě kadí“), či na-
opak velmi vážná a smutná píseň o návštěvě u nemocného zdravot-
ního klauna.

Zvláštní kouzlo měl program pro nevidomého návštěvníka Ja-
kuba, který si, neomezován vizuálními vjemy, v jeho průběhu vytvá-
řel vlastní interpretaci jednotlivých zvuků, již mohl následně kon-
frontovat se skutečností poznanou a prozkoumanou hmatem.

O standardní autorské čtení jsme nakonec také nepřišli. V prů-
běhuprezentace nakladatelství Baobab aMeander přečetl PetrNikl
ze své poslední knížky Lingvistické pohádky téměř rapovou Holou
pohádku, jejíž holé věty se opět jen hemžily zvířaty od žáby pomra-
venečníka, a spolu s Janem Janatkou potěšil rozmazlence i drsňáky
vzájemně se prolínající dvojicí Pohádečky a Pohády. Grafiky, které
jsou součástí knihy, si můžeme až do konce festivalu prohlížet v ga-
lerii Na schodech vměstské knihovně.

Troufámsivšakprohlásit, žekdosinechalodpoledníperforman-
ci ujít, přišel o důležitou část setkání s autorem. Tolik imaginace a
chuti experimentovat se věru nevídá často.

Jana Melková
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