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Vnucovat festivalu, na kterém se představuje sedmdesát většinou
skutečně malých nakladatelů, jednotné téma, je vlastně nemož-
né. Ať děláš co děláš, stejně vždycky něco přečuhuje, jinde zas
cosi chybí, pro někoho tematická zadání dávno pozbyla smysl,
jiný by jistá témata rád uzavřel, popřípadě akademicky ošetřil…
jednomu je to celé těsné a dalšímu se to zdá školometné…

Nadále však hledáme, co je nám společné. A mluvíme o tom
– ani tohle není samozřejmé, hledáme i řeč. Pátráme po způso-
bech, jak mluvit o práci lidí, kteří ji nedělají otrocky, nýbrž s ra-
dostí a živě. Organizujeme tu událost pro radost z dobré knihy,
pořádáme ji pro nakladatele, které máme rádi, pro to, aby si čte-
náři všimli jejich pečlivé práce. Pořádáme ji pro čtenáře, knižní 
profesionály, lidi spojené s knihou. A teď, když to píšu a když je
skoro všechno připraveno, chce se mi vlastně něco docela jiné-
ho: lehnout si někam s knihou a číst. 

Tak pardon: následující řádky nejsou příliš výstižné, jsou tro-
chu pomalé a taky neúplné. Snad poslouží alespoň k základní 
orientaci. Tak jako tak, pomalost a neúplnost na Tabooku nikoho
nepopouzí. Spíš naopak. Neběhejte, stejně nestihnete všechno.

Co jsou Neklidné okraje? Ošemetné spojení; občas někdo
váhá, co přesně si pod tím představit… Řekněme, že neklidné

Tabook letos
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David B. je u nás proslulý sedmidílnou komiksovou sérií Pa-
doucnice. Dnes už legendární autor mnoha komiksů se často 
vrací i k šílenství z jiné stránky. V komiksu Ozbrojená zahrada se 
inspiroval příběhem adamitů i Jana Žižky, především ale bláz-
novstvím oné doby, která se však, když se dobře rozhlédneme, 
nejeví podivnější než ta dnešní.

Jako nakladatelé dětských a obrazových knih neustále ohle-
dáváme nový terén. Jistěže nejenom doma; je nás tu v Čechách 
opravdu málo. Našimi hosty jsou letos Thierry Magnier z Francie 
(příběh o tom, jak se z malého nakladatele na okraji stal ředitel 
čtyř malých nakladatelství v centru), dál Nobrow z londýnské
periferie a Planeta Tangerina z Portugalska. A zvlášť dopo-
ručuji sledovat setkání Joëlle Jolivet a Michaely Kukovičové
– docela rušná schůzka s ostrovtipným klábosením a prudkou 
hádkou uprostřed.

Letošní Tabook se odbývá v kotnovské Sýpce. To místo snad 
kdysi bývalo keltským sídlištěm, pak opevněným hradem, pivo-
varem a teď jsou tu prázdné prostory. Rádi jsme je našli a zaplnili 
k prasknutí… Ať vaše čtenářská zvědavost a čtenářská vášeň 
proudí Kotnovskou branou, výš, až k neklidným a ušlechtilým 
oblakům. 

Tereza Horváthová

2 TAL
okraje pro nás znamenají místa mimo centrum, kde se rodí nebo 
uchovává živá kultura. Malé město, kde působí nakladatel, o něhož 
se zajímá centrum i místní svět. Vesnice, kde se obnoví ochot-
nický spolek, a jakási múza (nebo fantom) způsobí, že se kolem 
začnou scházet a sjíždět lidi a vytvoří něco víc než pár ochotničin. 
Odstavená (nebo téměř odstavená) železniční zastávka, kterou 
si (asi pro ten zelený kopec za kolejemi) zamilovali jeden grafi k 
a jedna historička umění. Hospoda na periferii, v níž se s chutí 
provozuje osvěta. Může to být vlastně jen jeden pohyblivý člověk 
na nehybném okraji, který způsobí jistý neklid, nebo lidé z cent-
ra, kteří se rozhodli být mimo. A jsou to také malá knihkupectví, 
která si zatvrzele vedou svou, i knihovny, v nichž najdete jen vel-
mi speciální knihy. Ferenc Futurista, Banská Stanica, Piotrowski, 
Libri Prohibiti, Regula Pragensis, Biuro Literackie… 

Kulturní aktivista je hnusné přejaté spojení slov. Nese v sobě ur-
čité napětí: jako by stálo na špičkách a mělo nos nahoru. Lepší by 
snad bylo přejmenovat aktivisty na hybatele. Na letošním Tabooku 
je rozhodně potkáte. Hybatelé malých i velkých dějů, kteří se snaží 
ohýbat zatvrdlé a okoralé, rychlým pohybem zvrátit stereotypy, 
pomalým pohybem nalézt něco zřetelného a silného a krásného. 
A také se vymezit vůči tomu, co se u nás obvykle pěstuje.

To neklidné hledání lemů nás zavedlo až k lidem skutečně vy-
členěným: jak v minulosti, tak nyní. Mám samozřejmě na mysli 
země, kde stále schází svoboda. Na letošním Tabooku předsta-
víme neobyčejně živý a neobyčejně neklidný okraj, který vzni-
ká na „periferii“ současného Ruska. Alena a Jan Machoninovi 
nakonec přivezli z těch nervózních končin nejen knihkupce, ale 
i básníky. Představí tu početnou a pestrou výpravu. Všechny 
události pod hlavičkou Jiné Rusko velice doporučuji. A také vel-
kou Samizdatovou dílnu, kde vám rychle docvakne, že udělat 
knihu v samizdatu není jen tak, že člověk musel a bohužel musí 
hodně riskovat.
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1. 10.
2. 10. 8:00 —9:00

SÝPKA

OTEVŘENO
Pá 10:00—20:00
So 10:00—19:00

Čtvrtek 1. října

Nečekaná setkání
zahájení festivalu v Baobab Dílně

18:00 Baobab Dílna
Hodina s Karolem Sidonem,
čtení z dosud nevydané knihy Malý
pan Talisman (pohádky Chaima
Cigana pro dospělé děti).
Z očí do očí

19:30 Baobab Dílna
O knize Z obrazů kulturních dějin
ruské religiozity a své další práci 
promluví a možná i pár barokních
písní zazpívá literární historik a kritik
M. C. Putna. 
Jiné Rusko, Neklidné okraje

20:30 Baobab Dílna
Co dělat? Kdo za to může?
Je načase vypadnout?
Ruští hosté Tabooku v debatě o krizi
ruské kultury a politiky.
Jiné Rusko

V baru budeme podávat židovské
a ruské speciality.

Pátek 2. října

8:00—14:00
Tabook pro školy
Bohatý program pro školy všech
kategorií šitý na míru. Setkejte se 

Program

naživo se spisovateli, ilustrátory,
fi lozofy, básníky… Naučte děti, co je 
dobrá kniha. Pro všechny nadšené
učitele, kteří vědí, že stát před tabulí 
nestačí.
Různá místa, Sýpka, školy, Baobab
Dílna, kavárny, knihovna …
Pro informace volejte na 721 909 599.

8:00—9:00
Městská knihovna Tábor
Veliká novina o hrozném mordu 
Šimona Abelese – Marek Toman
Setkání nad výstavou na motivy 
stejnojmenné knihy Marka Tomana
ve výtvarném ztvárnění Luboše
Drtiny.
Do města!

9:00–11:00 Baobab Dílna
Snídaně s Ferencem
Klub Ferenc Futurista (Černošice): 
snídaně s lidmi z klubu FF, 
přichystaná především z úrody
Kořénkovy farmy ze vsi Vícemile 
(u Soběslavi).
Klub Ferenc Futurista byl založen
v prosinci 2011 jako nezisková 
činnost několika přátel, kteří 
měli chuť v Černošicích u Prahy
vytvořit prostor pro setkávání 

4 PODĚKOVÁNI
TABOOK PRO VÁS PŘIPRAVILI
KONTAKTY

Poděkování:
Hana Böhmová – tiskárna Protisk, Maciej Ruczaj, Polský institut, Jiří Dvořák,
Drahoslava Janderová, Jindřich Volek, Firma Dvořák, Hotel Dvořák, Standa 
a Jana Dvořákovi, Jiří Fišer, Jan Mach, Martina Douchová, Jana Lorencová 
a Odbor kultury, Eva Měřínská a táborská knihovna, Renáta Dubová, Helena 
Staňková, Eva Kozojedová, Radka a František Korbelovi, Zuzana Lukešová, 
Daniela Kotalová, Pavel Hoff man, Huškovi, Loskotovi, Jakšičovi, Sovadinovi,
Macákovi, Magda a Víťa Dohnalovi, Přírodní škola, Klára Zahrádková, Jakub
Plachý, Magdalena Rutová, studenti a absolventi UMPRUM, divadlo Oskara 
Nedbala – Karel Daňhel a Linda Rybáková, gymnázium Pierra de Coubertina, 
Knedlo Zelo Wear, Miroslav Nimrichtr – Antikvariát Bastion, Daniela Novotná
a Střední knihovnická škola Tábor, Cheiron T, Centrum regenerace, Cesta 
žije, MP7, Tukan, UMA UMA, Martin Petráš a další spříznění táborští dýdžejové 
a dýdžejky, Tomáš Zeman, Blanka Kratošková, Bára Tůmová, Radek Růžička, 
Patrik Trska, Eva a Kateřina Volfovy, Anna Mahdalová, Dan Podhrázský, 
Štěpán Vaněk, Štěpán Eliáš, Jan Dlab, Hanka Kučerová, Ondřej Kobza, Monika 
Krausová, Kateřina Horňáčková, Francouzský institut a mnozí další skvělí 
přátelé a dobrovolníci. 

Tabook pro Vás připravují
program a koncepce festivalu: Tereza Horváthová
koncepce výstav a grafi cký design: Juraj Horváth 
produkce: Lenka Vocílková 
fi nance: Barbora Čermáková a Anna Dvořáková 
program knihovny: Eva Měřínská a Michal Kramář 
architekt: Vít Markvart 
technická produkce: Štěpán Ondřich
kurátor a koncepce bedekru: Jan Čumlivski
programy Jiné Rusko: Jan a Alena Machoninovi 
instalace: Toník Novotný, Viktor Greň, Vladislav Sedlák 
propagace: Lucia Markovová Kopřivová 
fotograf: Kristýna Svatá 
programy pro školy: Kateřina Kubešová 
dobrovolníci: Zuzana Kleinová
produkce profesionálních programů: Štěpánka Nekoriaková 
fundrising: Zuzana Vodňanská, Tereza Horváthová
překlady do angličtiny: Valerie Talacko
catering: Jan Čulík a Barbora Müllerová (Thir) a Květa Dvořáková (Stárkův dům) 

Kontakty:
www.tabook.cz, www.facebook.com/FestivalTaBook
tabook.festival@gmail.com 
+420 721 909 519



14:30—15:30 Sýpka
David B., Ozbrojená zahrada, 
Král Špunt…
O starých i nových knihách 
s legendou současného autorského 
komiksu. 
Z očí do očí

15:00—16:30 bistro Stárkův dům
Jiří Sádlo a Farid Dahbi
Jiří Sádlo není jen přírodovědec, 
na okraji své profesionální dráhy 
píše deníkové záznamy a básně, 
a dokonce i kuchařky. Při setkání 
v táborském bistru se spoluautorem 
Faridem Dahbim představí knihu-
kuchařku psanou brutálním jazykem 
okraje velkoměsta Mlsné čmuchání 
jihovýchodním směrem, ale také 
přečte ze svých básní a deníkových 
záznamů. 
Jiné kuchařky, Neklidné okraje

15:00—17:00 Tukan 
Prohibiční vazba.
V knihvazačské dílně Wildpapers 
bude možno vyzkoušet si
knižní vazbu, kterou naši předci 
v dobách temného komunismu 
používali na vazbu svých
dokumentů. Byli to disidenti, 
lidé pronásledovaní za své
politické nebo náboženské 
přesvědčení. Knihy, které vyráběli, 
byly zakázané (latinsky „libri 
prohibiti“). Aby nebyli při výrobě
a šíření tiskovin přistiženi, museli 
volit jednoduchou a rychlou knižní 
vazbu. Prohibiční vazba je šitá 
drátem. Štos papírů je sešit do 
bloku a poté opatřen předsádkou 
a deskami. Výzdoba je nenápadná 
– desky jsou opatřeny pouze

štítkem. Vazbu se snadno naučíte,
a pak si ji můžete zkoušet doma! 
Tabook nejen dětem

15:30—16:30 Cesta
Safírová hlava / Handa Gote
V roce 1996 vzniklo divadelní 
představení Safírová hlava, jež bylo 
uvedeno pouze jednou, v Práchni
– části obce Kamenický Šenov, 
v domě rodiny Váchalových,
sousedů obou – tehdejších
i současných – protagonistů. Ti se 
po 23 letech pokoušejí představení 
rekonstruovat. Ve sklepě rodinného 
domu se našly trosky původní 
výpravy a zbytky loutek a objektů.
Vhodné pro rodiny s dětmi. 
Doporučené vstupné 50 Kč.
Neklidné okraje

16:00 Sýpka
Krisztina Tóthová
Setkání s jednou z nejznámějších 
a nejpřekládanějších současných
maďarských spisovatelek. 
Dvojjazyčné čtení z posledního 
románu vydaného v Čechách. A také
debata o tom, jak to vypadá na 
současné maďarské literární scéně. 
Z očí do očí

16:00—17:30 Baobab Dílna
Nicholas Bradbury – Tržní farma
Swiftovsky-orwellovské satirické
podobenství současného západního
světa. 
Akropolis, Do města! 

16:30 Cesta
Recykliteratura – nová kniha a dílna
Recykliteratura je tvorba nových
příběhů ze starých obrázků 

2. 10.PROGRAM 
14:30 —16:30

s nepodbízivým uměním, chuť 
založit místo, v němž se prolíná 
lokální a centrální kultura, místo, 
které se nevnucuje a zároveň je 
výrazné. Klub-kavárnu-bistro-malý 
sál v jednom, kde se hosté cítí jako
doma a zároveň jsou překvapováni… 
Neklidné okraje

9:00—14:00 přednáškový sál 
Husitského muzea, 
nám. Mikuláše z Husi
Jiné knihovny: seminář pro 
odbornou veřejnost
Knihovníci, archiváři, podivní 
sběratelé. Knihoven může být na 
tisíc způsobů. Důležité je zamilovat 
se. Výtvarný archiv, Libri prohibiti, 
Regula pragensis, Cesta domů… 
Host: Thierry Magnier. Společný
kvas myšlenek a závěrečná tvůrčí 
dílna samizdatu.
Veřejnosti přístupné. Doporučujeme 
přihlášení na reditel@mkta.cz.
Jiné knihovny

10:00—12:00 Tukan
Prohibiční vazba
V knihvazačské dílně Wildpapers 
bude možno si vyzkoušet knižní 
vazbu, kterou si naši předci 
v dobách temného komunismu 
používali na vazbu svých 
dokumentů. Byli to disidenti, lidé 
pronásledovaní za pro své politické 
nebo náboženské přesvědčení. 
Knihy, které vyráběli byly zakázané
(latinsky „libri prohibiti“). Aby
nebyli při výrobě a šíření tiskovin
přistižení, museli volit jednoduchou 
a rychlou knižní vazbu. Prohibiční 
vazba je šitá drátem. Štos papírů 
je sešit do bloku a poté opatřen 

předsádkou a deskami. Výzdoba je 
nenápadná – desky jsou opatřeny 
pouze štítkem. Vazbu se snadno 
naučíte, a pak si ji můžete zkoušet 
doma!
Poplatek 100 Kč.
Do města!

10:00—11:00 Městská knihovna 
Tábor, Jiráskova 1775
Básnící nakladatelství Perplex –
Jan Kunze, Jan Delong
Jan Kunze – básník, textař, zpěvák 
(KOFE-IN a Munroe), performer,
dramaturg a organizátor kulturního
života. Vydal básnické sbírky 
Hičhaikum a Dekadent dezert.
Jan Delong – básník a knihovník.
V loňském roce debutoval sbírkou 
Dušinec. Je laureátem několika
literárních soutěží. Perplex
Do města! 

10:00—13:00 Thir
Nakládáme: setkání českých
a zahraničních nakladatelů
Hosté: Thierry Magnier, Planeta 
Tangerina, Biuro Literackie, Nobrow.
Moderuje Tereza Horváthová.
Jen s pozvánkou. Možné získat na 
čísle: 721 909 599.
Tabook nakladatelům

14:00—15:30 Baobab Dílna
Mohou český knižní trh přežít
malí knihkupci?
Vladimír Michal, Artforum,
knihkupec (SR), Tomáš Weiss, 
redaktor, nakladatel a bývalý
knihkupec, Thierry Magnier (FR),
Alena Radoušová, knihkupkyně.
Moderovaná debata. Triáda
Tabook nakladatelům

2. 10. PROGRAM
9:00 —14:00



2. 10., 3. 10.PROGRAM 
2. 10. 19:30 —22:00
3. 10. 9:00

se sídlem v bretaňském hlavním 
městě Rennes spojila síly s několika 
skvělými muzikanty z České 
i Slovenské republiky a z Ukrajiny. 
Jazz, ethno, world, gypsy.

19:30 Aux Café
Večer Tvaru
V barvách literárního časopisu Tvar 
přijedou „okupovat Tábor“ básníci 
Kateřina Bolechová a Lubor Kasal 
a prozaici Miroslav Boček a Stanislav 
Beran. O hudební vstupy se postará
Martin David (akustická kytara, zpěv),
moderovat budou redaktoři Svatava
Antošová a Michal Škrabal. Tvar
Do města!

20:00 Baobab Dílna
Co můžu říct
Dva moskevští básníci Alexandr 
Makarov-Krotkov a Viktor Koval.
Alexandr Makarov-Krotkov
(1959), přímý dědic druhé ruské
avantgardy, tradičně označovaný
za minimalistu – nejen pro malou 
formu svých básní, ale také pro 
minimum prostředků, jež využívají. 
Jeho poezie je neobyčejně citlivá 
k naší běžné řeči, její máloslovnost 
je přirozenou reakcí na každé
plané tlachání – ať už společenské, 
nebo politické. Pro poezii Viktora
Kovala (1947) je typická řečová
intonace, důraz na zvukovou stránku 
verše a všudypřítomná absurdita, 
která nabývá podoby jakéhosi 
svérázného neofolkloru. Jeho hravé
a důvtipné verše, které recituje 
s bravurou profesionálního herce 
(vždyť jím také v dětství byl!), se
neustále předbíhají, vracejí a stáčejí 
do významových i zvukových 

spirál – jsou to vždy čistě osobní 
a nenapodobitelné vynálezy. 
Jiné Rusko

pátek 20:00 MP7
Zahájení výstavy HZA Bažant / Nusle
Následují MP DJ’s.

21:00 nádvoří Sýpky
Bene, Lyrik a Modré hory
Koncert dvou nejoriginálnějších 
slovenských raperů a jejich 
hudebního uskupení. 
Neklidné okraje

22:00 pivnice U Lva
Sakra Buraja
Jazz, etno, world. Česko, Kolumbie, 
Itálie. To vše opět po roce u Lva!

Sobota 3. října

9:00 Thir
O budoucnosti české účasti na 
Boloňském festivalu. Snídaně 
s nakladateli dětských knih
a s ředitelem Moravské zemské
knihovny v Brně Tomášem Kubíčkem. 
Tabook nakladatelům

9:00 Sýpka Kotnov
Nakladatelská snídaně 
Vstup pouze pro nakladatele

9:00 Městská knihovna Tábor, 
Jiráskova 1775
Knihovnická snídaně s Thierrym
Magnierem a Krisztinou 
Tóthovou. Přijďte si popovídat nad 
dobrou kávou a domácími koláči
o tom, co se nevešlo do semináře. 
Načerpat inspiraci ze zahraničí, ať 
už jste na semináři byli, nebo ne. 

a textů. Recykliteratura není nikdy 
stejná. Dílnu povede vynálezce
Recykliteratury Vojtěch Mašek.
Lipnik
Do města!

17:00 Galerie U Radnice
Vernisáž Joëlle Jolivet & Michaela
Kukovičová
Ilustrace, knihy pro děti, plakáty, 
knižní obálky a skicáky.
Michaela Kukovičová pracuje 
s nalezenými tiskovinami, které 
pomocí nůžek, lepidla, škrábání 
a dokreslování proměňuje v nové 
šarmantní obrazy. Joëlle Jolivet
pracuje s linorytem, jak v jeho 
syrové černobílé podobě, tak ve
vícebarevných soutiscích či ručně 
kolorovaných tiscích. Vytvořila
celou řadu autorských knih na 
různých principech: obarvování,
encyklopedie, vyklápění (pop up), 
velkoformátová leporela či městské
průvodce… Z vernisáže pokračujeme
za doprovodu breťanské kapely 
Les gars d’en bas přes výstavu 
dynamické jednotky ateliéru 
GD2 (Galerie 140), Katy Couprie
a Klyzmu na půdě kotnovské Sýpky
na další výstavy.

17:30 Sýpka
Justyna Bargielska, Wojciech
Bonowicz a Biuro Literackie
„Bůh stvořil svět, aby nás ušpinil“
Píší hrozně složité básně o smrti, 
rozkladu, víře a dalších veselých
tématech. Vůbec nemají smysl 
pro humor a neradi se setkávají 
se čtenáři. Prostě polští básníci se 
vším všudy. A také proto si je stojí 
za to poslechnout. Duel autorů 

nakladatelství Biuro Literackie. 
Večer byl podpořen Ministerstvem
kultury a národního dědictví Polské 
republiky.
Z očí do očí

18:00 Baobab Dílna
Pavel Rejchrt, Lyrika liter
Uvedení právě vydaného výboru
z autorovy experimentální poezie 
ze 70. let. Autorské čtení bude 
obsahovat i přednes lettristických
básní s promítáním. Eman
Do města!

18:30 AUX Café
Šarlák / Petr Mano
Manova autobiografi cká kniha
ukazuje odvrácenou tvář Písku 80. 
let minulého století – všední a syrové 
žití v bezútěšné době, kde jakýkoli
cíl jako by byl předem odsouzen
k nedosažitelnosti a vše kolem plulo 
v podivném bezčasí. 65. pole
Do města!

19:00 Sýpka
Mojareč
Moja reč aneb výtvarníci, aktivisti 
a performeři — 16 x 5 minut pro
hosty Tabooku: Joëlle Jolivet, Katy 
Couprie, Nobrow, David B., Thierry
Magnier, Madalena Matoso, Ferenc
Futurista, Piotrowski, Rodionov
a Trojepolská, Banská Stanica, 
Revolver 100, Typo 305 (UMPRUM),
Ateliér Ústí, AIG UMPRUM, Klyzma
a slavnostní předání stipendia 
Miroslava Šaška

19:30 nádvoří Sýpky
Koncert Les gars d’en bas
Francouzská gypsyjazzová kapela 

2. 10. PROGRAM
17:00 —19:00



14:30 Sýpka
České snění s Pavlem Kosatíkem, 
s českým novinářem, scenáristou 
a spisovatelem. 
Z očí do očí

15:00 Sýpka
Velká autogramiáda
Autoři na stáncích podepisují 
a pokreslují své knihy.

15:00 Sýpka
Tak i tak
Pohotová ilustrátorská kvarteta
v přímém přenosu.

15:00 Konstanz
Světové jedničky haškovědy
úplně náhodou na výletě po jižních
Čechách…
Nečekaná setkání pokračují. Sergej 
Solouch, Jomar Hønsi a Hans-Peter 
Laqueur.
Nečekané okraje

16:00 Thir
Karel Hvížďala
O knize fejetonů Osmý den týdne, 
o své rakousko-uherské babičce, 
o Karlu Krylovi a Milanu Kunderovi, 
ale také o světě médií a politiky. 
Novinář a spisovatel Karel Hvížďala 
odpoví na každou otázku. Novela 
Bohemica
Do města!

16:30 Sýpka
Komiksové cesty do minulosti
Komiks, který se vrací do minulosti, 
komiks, který píšou renomovaní 
historici. Komiks může být nezvyklý, 
osobní, výtvarný, autorský. O jiném 
komiksu s Vojtou Maškem, Davidem 

B., Pavlem Kořínkem a Pavlem
Kosatíkem. 
Komiks a historie

17:00 Divadlo Oskara Nedbala
Mission / Handa Gote Research 
& Development
Theatre cut-up podle novely 
Williama S. Burroughse Ghost 
of Chance připravili: Procházka,
Smolík, Dörner, Švábová, Hybler.
Představení Mission je příběh 
zmarněného ideálu míru, mizejícího 
spolu s epochou, ve které bylo tento 
ideál ještě možné chovat. Příběh 
o nemožnosti udržet mír se světem, 
s časem, s přírodou, sám se sebou. 
Je také svědectvím o nemožnosti 
podat o výše zmíněném relevantní 
výpověď, neboť jsme zároveň svědky
smrti jazyka, jeho degradace na 
soubor pojmů. Během představení 
Mission se legenda vytváří (za 
pomoci iluzivního divadla a fi lmových 
postupů) a poté dekonstruuje.
Vhodné pro rodiny s dětmi. Anglické
titulky, vstupné 120 Kč.
Neklidné okraje

17:00 Baobab Dílna
Café Fra uvádí:
Píšeme uprostřed mrtvol
Čtení ze tří současných
jihoamerických básníků: Maurizio 
Medo, Ernesto Carrión, José Carlos 
Yrigoyen. Jazyk zborcený hrůzami 
dvacátého století. Latinská Amerika
jako Babylon, kde básníci dávno
nemluví stejnou řečí, ale jediným 
domovem je právě řeč. A v těch 
rozvalinách zázrak ironie. Borkovec, 
Zavadil, Lukavský. FRA
Do města!

3. 10.PROGRAM 
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Účast potvrďte na email
reditel@mkta.cz
Jiné knihovny

10:00 bistro Stárkův dům
Ladislav Čumba – Kuchařky
Kuchařka je vlajkovou lodí užitkové 
literatury v Čechách. Už z naší první 
kuchařky vydané Pavlem Severinem 
z Kapí Hory se stal bestseller. V jejím 
druhém vydání roku 1542 dokonce
dal českým knihám o vaření tento 
metonymický název: „Což výborná
kuchařka umí, to zde najdeš.“ 
Je českým bestsellerem Bible, 
nebo kuchařka? Kdo a kdy udělal 
z Magdaleny Dobromily Rettigové 
kuchařku? Které české kuchařky
vyšly ve větším nákladu než ta od
Ládi Hrušky? Jsou to jen ty od
„volných autorek“, nebo je některá
z autorek živá, zdravá a zajištěná? 
Může manžel své manželce 
svépomocí ještě v novém tisíciletí 
vydat bestseller?
Jiné kuchařky, Neklidné okraje

10:30 Sýpka
Kultura na okraji – Ferenc 
Futurista, Banská Stanica, 
Artforum, Piotrowski
Kultura už dávno nevzniká v centrech,
nýbrž na okrajích… Setkání a debata
s kulturními a literárními aktivisty 
o tom, co všechno vzniká z nadšení,
radosti a zápalu. 
Neklidné okraje

11:00 Baobab Dílna
Nakladatelé čtenářům
Thierry Magnier, Planeta Tangerina,
Nobrow se představují…
Je těžké být malým nakladatelem 

jinde než v České republice?
Osobní setkání s malými evropskými 
nakladateli. Ptejte se, odpovědí vám.
Z očí do očí

11:30 Sýpka
Knihkupectví Piotrowski (Perm):
Michail Malcev a Děnis Kornějevskij
o nezávislých ruských knihkupcích
a nakladatelích. Knihkupectví 
Piotrowski (Perm, Jekatěrinburg)
představí nejlepší knihy z mladých 
ruských nezávislých nakladatelství 
(Common Place, Il-Mjuzik, Korova-
knigi, Svojo Izdatělstvo, SMI, 
Kabinětnyj učenyj) a promluví na
téma „Střídání stráže: jak se vyvíjí 
dnešní nezávislá nakladatelská scéna 
v Moskvě a ruské provincii?“ Následují 
hosté knihkupectví Piotrowski: prozaik 
a fi lozof Alexej Cvetkov o ruské levici. 
Jiné Rusko

13:00 Thir
Křest diáře 356+1 román,
společného projektu Papelote 
a Ondřeje Buddeuse, následovaný 
autorským čtením. Diář je
pokusem o užitou literaturu. Nabízí 
mikropříběhy rozehrané v pevné
struktuře diářové formy. Co den, 
to jeden „román“. papelote
Do města

13:30
Komentovaná prohlídka
výstav Tabooku
Začátek v Sýpce u výstavy Katy 
Couprie, Bláznivý slovník těla,
rozsáhlý pokus zachytit svět těla
v jeho úplnosti… Projděte se spolu 
s autory po výstavách Tabooku.
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22:00, MC Orion
KZW a Tančírna uvádí
Tabook rave afterparty v Orion
klubu v režii pražských DJ’s Cat 
Huntera a HněDJe.

Neděle 4. října

13:30 
sraz na Žižkově náměstí u kašny 
Čumbovycházka po
pamětihodnostech
Ladislav Čumba: Veřejný prostor si 
žádá umělecká díla. Doba si je žádá. 
Lid si žádá. Kapitalistova manželka 
se jimi chlubí. Na táborské náměstí 
si radní objednali pomník Jana Žižky.
Vytvořil a dodal jej samotný
J. V. Myslbek. Příběh připomíná, že 
jednoduché to nebylo nikdy.
Vyrazíme k postmoderní bance, 
postmoderní budově České 
spořitelny na sídlišti Lužnice. Budova 
banky je dnes zavřená.
Z českých spisovatelů se vztahu 
soch ve veřejném prostoru
a okolní architektury ve svém díle 
systematicky věnoval básník
T. R. Field: Partyzán a partyzánka
Časně zrána / – blízko banky – /
u pomníku partyzána / ležel 
vajgl z partyzánky. / Přišel synek 
partyzána / – časně zrána – /
blízko banky /minul pomník
partyzána / a zved – vajgl 
z partyzánky.//

TABOOK DĚTEM

Tabook nonstop školka v Sýpce

Pá 12:00—18:00
Sobota 10:00—18:00

Pátek 2. října

10:00—13:00 Sýpka
Samizdatová dílna
Vytvořte společný časopis, 
zprávu, prohlášení. Pište, kreslete, 
tiskněte, važte a distribuujte!
V dílně se v krátkosti dozvíte jak 
se dělal samizdat před půlstoletím, 
a vyzkoušíte si celou řadu strojů
a nástrojů. Psací stroj, kopírka,
risograf, sítotisk… Tak si přines svoje 
texty, obrázky a nápady! Hostem 
dílny je František Čuňas Stárek, 
vydavatel Vokna.

10:00 Tukan
Prohibiční vazba
V knihvazačské dílně Wildpapers 
bude možno si vyzkoušet knižní 
vazbu, kterou si naši předci
v dobách temného komunismu 
používali na vazbu svých
dokumentů. Byli to disidenti, lidé 
pronásledovaní za pro své politické 
nebo náboženské přesvědčení. 
Knihy, které vyráběli byly zakázané 
(latinsky „libri prohibiti“). Aby 
nebyli při výrobě a šíření tiskovin 
přistižení, museli volit jednoduchou 
a rychlou knižní vazbu. Prohibiční 
vazba je šitá drátem. Štos papírů 
je sešit do bloku a poté opatřen 
předsádkou a deskami. Výzdoba je 
nenápadná – desky jsou opatřeny 
pouze štítkem. Vazbu se snadno 

3. 10., 4. 10., D2. 10.3. 10. 22:00,
4. 10. 13:30
D10:00

17:00 Sýpka
Strach a hnus v …
Jsou na cestě, utíkají před válkou, 
mají strach a nechtějí skončit u nás. 
Jak se v Čechách píše o uprchlících.
Hosté debaty: Petra Hůlová, Tímea 
Beck, … Moderuje Jiří Krejčík. A2,
Osvěta

18:00 pivnice U Lva
Autorská čtení, underground, rap, 
moskevské předměstí
J. H. Krchovský, Bene, Rodionov, 
Koval.
Neklidné okraje

19:00 pivnice U Lva
Krch-off  Band
Koncert – nostalgie po undergoundu, 
ztělesněná žijící legenda, básník
s kytarou a kapelou. 
Neklidné okraje

19:00 MP7
Psí víno and friends
Nenápadný příběh jmen v kalendáři
střídá poezie ulice, syrová a cynická 
tělesnost si podává ruce s něžným 
konceptuálnem. Původní české 
poezii šlapou na paty překlady ze 
zahraničních literatur. Čtou Alžběta
Stančáková, Olga Pek, Ondřej 
Hanus, Jiří Feryna, Ondřej Buddeus,
Tereza Bínová a další. Letopočet 
anno parthenocissi quinquefoliae 
XVIII aka nyní. Psí víno
Do města!

20:00 Baobab Dílna
Básník Andrej Rodionov: balady
moskevské periferie / Jekatěrina
Trojepolská: festival videopoezie 
Pátá noha

Andrej Rodionov (1971) své 
tragikomické verše i drsné balady 
z moskevských předměstí, v nichž 
je cítit raný Majakovskij i sociálně 
orientovaný rap, ani tak nečte, 
jako spíš tančí a zpívá. Širokou 
proslulost mu koncem 90. let přinesla 
vystoupení na básnických slamech,
kterým dlouhé roky kraloval.
Jeho poezii zabydlují alkoholici, 
prostitutky, banditi, násilníci, vrazi 
a spousta dalších ztracenců, které 
v alkoholovém oparu noci spolkl
chřtán ruské metropole. Videopoezie, 
tedy překlad básně do vizuálního 
jazyka nebo kombinace aktuální 
poezie s nejnovějšími formami fi lmu,
videa a mediálního umění, umožnila
Jekatěrině Trojepolské a Andreji
Rodionovovi udělat další krok na 
zvolené dráze básnického aktivismu.
Už osmým rokem spolu pořádají 
festival videopoezie Pátá noha, 
jehož účastníci mohou svobodně 
překračovat hranice a důmyslně
mixovat všechna myslitelná umění.
Jiné Rusko

20:00 pivnice U Lva
Sbor břežanských kastrátů
Koncert – SBK je napůl recesistické 
těleso, které vystupuje už
jedenáctým rokem. Navenek působí 
zpočátku trochu chaoticky, ale
nenechte se mýlit, vše je vlastně 
záměr. Maťa
Do města!

21:00  pivnice U Lva
Banana Split potřetí
A jsou tu zas, psi, co řvou na měsíc
a neděsí naši politickou garnituru.
Z očí do očí

3. 10. PROGRAM
17:00 —21:00



ghetta tvořit jejich tajný časopis. 
Během dílny se seznámíte 
s méně známým časopisem Rim-
rim-rim a jeho prostřednictvím 
i s každodenním životem, smutky 
i drobnými radostmi dětí v Terezíně. 
A na jejich základě pak můžete 
společně vytvořit jeho pokračování.
Dílnu připravují žáci a učitelé 
Gymnázia Přírodní škola v Praze 
v rámci projektu Terezínská štafeta.
Přírodní škola

Sobota 3. října

10:00 Sýpka
Havětník: čtení a dílna
Šílený profesor a jeho havěť 
Čtení, hádání a promítání o blechách,
švábech, myších a jiné nemilé fauně. 
Stěhování škvorů z uší do domečků. 
Skvělé ceny zaručeny. Drbátko 
s sebou! Stvořte si svou havěť 
s ilustrátorkou Danielou Olejníkovou. 
Vystříhejte si tykadla, kusadla,
makadla, hlavohrudi, zadečky, 
křehká křídla blanokřídlých i tvrdé 
krovky brouků Pytlíků anebo cokoli 
jiného, co vás napadne, a vytvořte 
si havěť podle vlastní fantazie nebo
podle vzorů z přírody. Papírové 
blechy neštípou! Baobab

10:00—13:00 Sýpka
Samizdatová dílna
Vytvořte společný časopis, 
zprávu, prohlášení. Pište, kreslete, 
tiskněte, važte a distribuujte!
V dílně se v krátkosti dozvíte, jak 
se dělal samizdat před půlstoletím,
a vyzkoušíte si celou řadu strojů
a nástrojů. Psací stroj, kopírka,
risograf, sítotisk… Tak si přines svoje 

texty, obrázky a nápady! Hostem 
dílny je Jiří Gruntorád
z Libri Prohibiti.

11:00 Sýpka
Teátr Rajdo – Karkulka
Poučný příběh o tom, jak nesejít 
z cesty. Je třeba se malilinko bát 
a hlavně zbytečně nikomu nic 
neprozrazovat. Ve světě číhá nejen
na holčičky plno nástrah a je třeba 
se umět bránit.

12:00 Sýpka
Klárka a 11 babiček
Čtěte spolu s Olgou Černou o pobytu 
Klárky u svébytné hospodské, v jejíž
hospodě doprovází štamgasty na 
klavír, o náročné disciplíně u učitelky 
tělocviku, o bioživotě s babičkou-
aktivistkou, o pobytu u dvou 
přítelkyň, které spolu žijí a hospodaří 
na venkově, nebo o Klárčině 
útěku a krátké, nicméně andělské 
bezdomovecké anabázi na hřbitově.
Baobab

13:00 Sýpka
To je Praha / výtvarná dílna
Podívejte se na Prahu novýma 
očima. Je to pořád ona, každý dům,
každý schod, každé náměstí, každý 
kámen tu má svůj příběh. Projděte 
se po Praze s Míšou Kukovičovou.  
Baobab

15:00—18:00 Sýpka
Samizdatová dílna
Vytvořte společný časopis, 
zprávu, prohlášení. Pište, kreslete, 
tiskněte, važte a distribuujte!
V dílně se v krátkosti dozvíte, jak 
se dělal samizdat před půlstoletím,
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naučíte, a pak si ji můžete
zkoušet doma! 
Tabook nejen dětem

13:00 Sýpka
O Raketě s Joachimem Dvořákem.
Labyrint

15:00 Sýpka
D.O.M.E.K, výtvarná dílna
Navrhněte si svůj dům snů! Jana 
Kostelecká

15:00—17:00 Tukan
Prohibiční vazba. 
V knihvazačské dílně Wildpapers 
bude možno vyzkoušet si knižní vazbu,
kterou naši předci v dobách temného
komunismu používali na vazbu svých
dokumentů. Byli to disidenti, lidé 
pronásledovaní za své politické nebo
náboženské přesvědčení. Knihy, 
které vyráběli, byly zakázané (latinsky
„libri prohibiti“). Aby nebyli při výrobě 
a šíření tiskovin přistižení, museli volit 
jednoduchou a rychlou knižní vazbu.
Prohibiční vazba je šitá drátem. Štos 
papírů je sešit do bloku a poté opatřen
předsádkou a deskami. Výzdoba je 
nenápadná – desky jsou opatřeny 
pouze štítkem. Vazbu se snadno 
naučíte, a pak si ji můžete zkoušet 
doma! 
Tabook nejen dětem

15:00–18:00 Sýpka
Samizdatová dílna
Vytvořte společný časopis, 
zprávu, prohlášení. Pište, kreslete, 
tiskněte, važte a distribuujte! 
V dílně se v krátkosti dozvíte, jak 
se dělal samizdat před půlstoletím, 
a vyzkoušíte si celou řadu strojů

a nástrojů. Psací stroj, kopírka,
risograf, sítotisk… Tak si přines svoje 
texty, obrázky a nápady! Hostem 
dílny je František Čuňas Stárek, 
vydavatel Vokna.

15:30 Cesta
Safírová hlava / Handa Gote 
divadlo
V roce 1996 vzniklo divadelní 
představení Safírová hlava, jež bylo 
uvedeno pouze jednou, v Práchni
– části obce Kamenický Šenov, 
v domě rodiny Váchalových,
sousedů obou – tehdejších
i současných – protagonistů. Ti se 
po 23 letech pokoušejí představení 
rekonstruovat. Ve sklepě rodinného 
domu se našly trosky původní 
výpravy a zbytky loutek a objektů.
Neklidné okraje. Vhodné pro rodiny
s dětmi. Doporučené vstupné 50 Kč.
Tabook nejen dětem

16:00 Sýpka
Kapela HM
Zhudebněné básničky českých 
klasiků. Tátové dětem!
Tabook nejen dětem

16:30 Cesta
Recykliteratura – nová kniha a dílna
Recykliteratura je tvorba nových
příběhů ze starých obrázků 
a textů. Recykliteratura není nikdy
stejná. Dílnu povede vynálezce
Recykliteratury Vojtěch Mašek. Lipnik
Do města! Tabook nejen dětem

17:00 Sýpka
Rim-rim-rim – hib, bih Nešarim!
Pojďte se s námi vrátit o 71 let zpátky 
a společně s kluky z terezínského 
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17VÝSTAVY

Výstavy

Joëlle Jolivet
& Michaela Kukovičová
Ilustrace, knihy pro děti, plakáty, 
knižní obálky a skicáky
Michaela Kukovičová pracuje
s nalezenými tiskovinami,
které pomocí nůžek, lepidla, 
škrábání a dokreslování proměňuje 
v nové šarmantní obrazy. Joëlle 
Jolivet pracuje s linorytem jak 
v jeho syrové černobílé podobě, tak
v několikabarevných soutiscích či 
ručně kolorovaných tiscích.
Vytvořila celou řadu autorských knih 
na různých principech: obarvování,
encyklopedie, vyklápění (pop-up),
velkoformátového leporela či
městského průvodce…
Galerie U Radnice
Martínka Húsky 54, Tábor
Vernisáž výstavy 
v pátek 2. října v 17:00
Výstava potrvá do 31. října 2015.

Uuterky
Na výstavě bychom rádi představili 
práce, které vystihují místo, kde 
byly vytvořeny. Týkají se především 
Stanice (kulturní centrum Stanica 
Žilina-Záriečie) a tamních projektů, 
které vznikají pro děti a s dětmi. 
Vystavíme také plakáty, krajinářské 
pohlednice, drobnější rodinné 
záležitosti, zkrátka věci, při jejichž 
výběru nás vede „kamarádská 
spolupráce“. (Pohybujeme se
v příhraniční oblasti, a proto i textová 
část je střídavě česky a slovensky – 
nepřekládáme, rozumíme si.)

Baobab Dílna, Pražská 157, Tábor
Výstava potrvá
do 15. listopadu 2015.

David B.
Dnes už legenda francouzského 
autorského komiksu se v Táboře 
představí velkoformátovou výstavou 
klíčových scén ze svých komiksů, 
v kterých se kříží osudy a sny jeho 
hrdinů-nehrdinů na pozadí výbušné 
historie. Revoluce požírá své děti
a dobrá kresba je nesmrtelná.
Sýpka, nádvoří

Katy Couprie
Bláznivý slovník těla, rozsáhlý pokus
zachytit svět těla v jeho úplnosti.
Pestrá směs defi nicí — od vážných 
přes poetické až po potřeštěné. 
A stejně tak obrazů, od rychle 
naskicovaných až po ty výpravné.
A technik a metod a vůbec.
Katy Couprie je vědkyně, jejíž 
průzkumné pole není omezeno 
realitou.
Nebyl vaší nejoblíbenější dětskou 
knihou slovník a atlas?
Sýpka sál

Klyzma
Úvod k pozemským metódam
Čejka Klepoch Čumlivski
Den jako každý jiný. V laboratořích 
živoří opice navlečené do lidských 
šatů, v továrnách se pohybují 
robotická ramena, mizí a zjevují 
se naolejované písty, blyštivá
auta sviští po bulvárech, operace 

a vyzkoušíte si celou řadu strojů
a nástrojů. Psací stroj, kopírka,
risograf, sítotisk… Tak si přines svoje 
texty, obrázky a nápady! Hostem 
dílny je Jiří Gruntorád z Libri 
Prohibiti.

15:00 Sýpka
Marka Míková – Písně a Žvejkačky
Orbitky, hubbabubby, pedra
a spearminty Marky Míkové jsou
i nejsou sladké, mají podezřelou 
chuť a dělají se z nich obrovské 
bubliny, které se po prasknutí nebo
splasknutí rozplácnou přes celý 
obličej. A jak už to bývá, takové 
rozplácnutí je někdy roztomilé,
někdy směšné, jindy k pláči. Podle
situace. Baobab

17:00 Divadlo Oskara Nedbala
Mission / Handa Gote Research
& Development
Theatre cut-up podle novely 
Williama S. Burroughse Ghost 
of Chance připravili: Procházka,
Smolík, Dörner, Švábová, Hybler
Představení Mission je příběh 
zmarněného ideálu míru, 
mizejícího spolu s epochou, ve
které bylo tento ideál ještě možné 
chovat. Příběh o nemožnosti 
udržet mír se světem, s časem, 
s přírodou, sám se sebou. Je také 
svědectvím o nemožnosti podat 
o výše zmíněném relevantní 
výpověď, neboť jsme zároveň 
svědky smrti jazyka, jeho 
degradace na soubor pojmů. 
Během představení Mission 
se legenda vytváří (za pomoci 
iluzivního divadla a filmových 
postupů) a poté dekonstruuje. 

Vhodné pro rodiny s dětmi. 
Anglické titulky, vstupné 120 Kč. 
Neklidné okraje. Tabook nejen dětem

18:00 Sýpka nádvoří 
Start velké samizdatové hry
Tajný spich v samizdatové dílně, 
začátek velkého dobrodružství.
Pro děti od 9 let.

19:00 Sýpka
Tabook kino: Malý pán
Malý pán si spokojeně žije ve svém
domečku v Duté hoře. Jeho poklidný
život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá
sen o tajemném domě, ve kterém 
najde, co mu schází. Protože sám
nemá pocit, že by mu něco scházelo,
rozhodne se přijít té záhadě na 
kloub. A tady začíná dlouhá cesta 
Malého pána, která je místy zábavná,
místy nebezpečná a strašidelná 
a hlavně zdánlivě nekonečná.

D3. 10. PROGRAM
D15:00 —19:00
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spáry asfaltu. V ozvěně dunění 
železnice, ve stínu komínů 
a telegrafních drátů. Příběhy z místa 
s největší koncentrací řezníků
se skládají podél toku Botiče do 
vzoru odhalujícího svět za světem. 
Svět, kde se v ospalých nedělních
odpoledních obr koupe v louži mezi
náspy. Velkoformátové kolorované
sítotiskové grafi ky provázejí novou
autorskou knihu NUSLE.
MP7, Žižkovo náměstí 7
Vernisáž výstavy v pátek 2. října
v 20:00. Následuje party s MP DJs.
Výstava potrvá do 15. října 2015.

běžíliška k Táboru!
Výstava ilustrací k nové knize Jany 
Šrámkové a Filipa Pošivače Kuba
Tuba Tatubahn a dalších prací 
výtvarníků nakladatelství běžíliška 
(Andrea Tachezy, Nikola Logosová, 
Anna Mastníková a další).
Výstava potrvá do 31. října 2015.
UMA UMA, Žižkova 252, 

Máte ho doma.
Oldřich Hlavsa: knižní obálky
Akropolis / Toman & Tylová
Komorní výstavka v antikvariátu 
Bastion (Žižkova 2, Tábor) nás 
zavede do světa knih, kterým několik
desetiletí v dějinách československé 
knižní tvorby udával tón typograf 
Oldřich Hlavsa (1909–1995). 
Možná jeho jméno neznáte, ale 
knihy jím upravené určitě ano. 
Monografi i Jde o to, aby o něco šlo 
vydává nakladatelství Akropolis
ve spolupráci s Vysokou školou
uměleckoprůmyslovou v Praze.
Antikvariát Bastion, Žižkova 256/2
Výstava potrvá do 31. října 2015.

A2 na Cestě
Cesta galerie, Novákova 387/1
Kubát & Kluykov a jejich A2.
Výstava potrvá do 31. října 2015. 
Prohlídku je možné domluvit 
telefonicky na 773 946 042.

Lužnice / Šechtl a Voseček
Lužnice, z našich fotografi í z let 
1900 až 1930 a současných snímků 
Martiny Ráczové. Většina fotek je
z Tábora, ale budou tam i Čelkovice, 
Přibenice a Dobronice.
Otevřeno 2. 10. 10:00—16:00
3. 10. od 12:00—17:00
Dům u lípy, roh náměstí Mikuláše 
z Husi a ulice Filipovská

Veliká novina o hrozném mordu 
Šimona Abelese
Výstava na motivy stejnojmenné 
knihy Marka Tomana ve výtvarném
ztvárnění Luboše Drtiny.
V roce 1694 proběhl v Praze 
dnešními slovy senzační proces 
sledovaný širokou veřejností.
Židovský obchodník Lazar Abeles
byl obžalován z vraždy svého syna 
Šimona, protože chtěl údajně
přestoupit ke křesťanství. Skutečný 
případ údajného zločinu ze 17. století 
se v knize Veliká novina o hrozném 
mordu Šimona Abelese propojuje 
s příběhem dnešního pražského
teenagera, jenž jednoho dne 
záhadně zmizí. Výstava trvá do 31. 
října 2015.
Městská knihovna Tábor
Jiráskova 1775/3
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v nemocnici jsou v podstatě 
úspěšné, tchyním jazykům 
v čekárnách se obstojně daří, šepot
modliteb v chrámech se nese vraty
ven, i kaktusy Klubu kaktusářů ve 
skleníku prosperují.
Co se stalo? Jako obvykle: 
Mimozemské útočné lodě, smrt, 
oheň, bomby, vzpoura laboratorních
vzorků, tajné kamery tajných 
mimozemských bratrstev.
Přáli jsme si, aby to byla Apokalypsa,
bylo to ale jen Klyzma.
Sýpka, půda

GD2
Studenti ateliéru Grafi cký design 2 
FUD UJEP (GD2) v Ústí nad Labem
představují na letošním Tabooku 
výběr autorských knižních projektů
a zinů z produkce ateliéru posledních
dvou let. Součástí stánku ateliéru
GD2 v sekci nakladatelů bude, kromě 
pultu plného publikací, také prodejní 
automat s autorskými miniknížkami
formátu 6 x 6 cm. Výstavní 
instalace ateliéru GD2 (v Galerii 
140) je v kurátorsko-autorské režii
ilustrátorského kolektivu Nýbrž. 
Součástí výstavy v Galerii 140 budou
i práce studentů vzniklé doslova 
mimo rámec ateliéru, v různých 
evropských destinacích, během 
studijních stáží. Některé vystavené 
práce tak budou možná opravdu 
mít punc vzniku na „neklidném
okraji“. Vystavují: Jakub Hrdlička,
Barbora Kicovová, Magdalena 
Gurská, Monika Doležalová, Barbora
Müllerová, Adéla Bierbaumer,
Barbora Páníková, Martin Dedek,
Barbora Sléhová, Veronika 
Homolová, Tuan Vuong Trong, 

Karolína Matušková, Vítek Jebavý,
Barbora Volfová, Kryštof Josefus, 
Barbora Tögelová, Michaela
Římáková, Anežka Minaříková, Linda
Matějovská, Karel Ondrášek, Anna 
Macková, Eliška Karešová, Trang
Luongová, David Babka, Kateřina 
Hačková, Přemysl Zajíček, František 
Kast, Jáchym Moravec
Galerie 140, Koželužská 140
Výstava potrvá do 31. října 2015.

Pin-on
Krasavice z Lipska a okolí. Gerlinde 
Meyer, Nadine Prange, Halina
Kirschner a Katja Spitzer. Výstava
ilustrací z Pin-Up kalendáře výtvarné 
skupiny Pin-On, která vznikla už
před deseti lety na škole vizuálních
studií v Lipsku.
Sýpka, půda

Šašek Choice
Úroda stipendistů
Nadace Miroslava Šaška.
Sýpka, sál

Komiks wierszem
Projekt vratislavského nakladatelství 
Biuro Literackie je setkání slova
a obrazů. Básně současných
polských autorů zpracovali do
komiksové podoby mladí polští 
výtvarníci.
Projekt byl podpořen Ministerstvem
kultury a národního dědictví Polské 
republiky.
Sýpka, nádvoří

HZA Bažant — Nusle
Nusle jsou místo. Pod povrchem 
všednosti tu podivní tvorové 
prožívají podivné příběhy. Mezi
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Novinky na 
Tabooku

Baobab 
David B.: Král Špunt
David B.: Zahrada ve zbrani
Jiří Dvořák: Havětník
Etgar Keret: 7 dobrých let
Marka Míková: Žvejkačky
Mikaël Ollivier a Raymond Clarinard: 

E-den

65. pole 
Lucie Sunková: Jak se máš, Eliško? 

Akropolis 
Jesús Carrasco: Na útěku
Lenka Jungmannová: Příběhy 

obyčejných šílenství 
Barbora Toman Tylová: Jde o to, aby 

o něco šlo

Vyšehrad 
Daniela Fischerová: Happy end
Olga Hejná: Jeď, modrý koníčku
Vladimír Kučera, Jan Rychlík:

Historie, mýty, jízdní řády
Antoine de Saint Exupéry: Dopis

rukojmímu

Munipress 
Jan Dostalík: Organická modernita.
Jana Nechutová, Jana Fuksová (eds.): 
Mistr Jan Hus v polemice a za 

katedrou
Sandra Sázelová, Martin Novák, 

Alena Mizerová (eds.) Forgotten 
Times and Spaces.

Rub
Osip Mandelštam: Óda
Vitalie Rimbaud: Včera v pět

navečer byla vyzvednuta rakev
mého nebohého Arthura.

Gottfried W. Stix: Setkání 
s Bohuslavem Reynkem.
Vzpomínky a dokumenty

běžíliška
Jana Klimentová, Andrea Tachezy: 

Lea a R
Robin Král, Nikola Logosová:

Rekomando
Robin Král, Tereza Vostradovská:

Franta spadl blízko školy
Jana Šrámková, Filip Pošivač: Kuba 

Tuba Tatubahn

Šechtlovi
Kalendář Lužnice 2016

Knihovna Václava Havla
Pavel Hájek: Situace Vlka
Jan Hron: Perzekuce Václava Havla
Filip Topol: Angus Burge 

Jana Kostelecká
D.E.S.I.G.N.

Meander 
Nicolas de Crécy, Raphaël Meltz: 

Flašinet
Ricardo Liniers: Macanudo 9
Ivana Pecháčková: Legenda

o Pražském orloji
Alberto Pez: Lisandro venčí rybičky
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Nakladatelé
na Tabooku

Artforum (SK)
Banská Stanica (SK) 
Biuro Literackie (PL) 
KK Bagala (SK)
Nobrow (GB) 
Planeta Tangerina (PT) 
Thierry Magnier (FR) 

65. pole 
A2 
Akropolis
AMU 
Argo 
Archiv výtvarného umění 
Ateliér ilustrace a grafi ky
Baobab
běžíliška 
Broken Books 
Bylo nebylo 
Cesta domů 
Dauphin 
DharmaGaia
Dokořán 
Dybbuk 
Edition lidu 
Eman 
Fra 
GplusG
GD2 (UJEP)
H_aluze 
HOST 
Hranostaj
Hura Kollektiv 
Ivan van Chrasten 
Jana Kostelecká 
Lounští Lounským 
Kalich 

Knihovna Václava Havla
Kudla Werkstatt
Labyrint
Lipnik 
Malvern
Marie Šechtlová
Maťa 
Meander
Mot 
Munipress 
NaPOLI
Národní fi lmový archiv 
Nová beseda
Novela Bohemica
Oikoymenh
PageFive 
papelote
Pavel Mervart
Perplex 
Petrkov 
Psí víno 
Revolver Revue 
Revue Pandora
Rub 
RUBATO 
Smršť 
Splav! 
Torst 
Triáda 
Typo 305 (UMPRUM)
Tvar 
UMPRUM
Uutěrky
Větrné mlýny
Volvox Globator
Vyšehrad
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It is practically impossible to try to force a single theme on a fes-
tival at which seventy mostly truly small publishers appear. Wha-
tever you do, something ends up sticking out or missing, someone 
fi nds that the thematic task they have been given is no longer 
relevant, someone else would prefer to bring a certain subject 
to a close, or to treat it academically... someone fi nds it too con-
fi ning and others too pedantic...

However, we continue to seek what we have in common. And we 
talk about it – which is also not a matter of course, since we seek 
a language. We look for ways of talking about the work of people who 
do not perform it slavishly, but in a lively and joyful way. We organi-
se this event for the joy that a good book brings, we organise it for 
publishers that we like, so that readers can see their careful work. 
We organise it for readers, book professionals and people connec-
ted with books. As I write this, almost everything is ready, and what 
I most want to do is to lie down somewhere with a book and read.

Apologies in advance for the following lines being somewhat 
vague, slow and incomplete. I hope, however, that they will pro-
vide you with at least a basic orientation. Anyway, slowness and 
incompleteness at Tabook does not tend to put people off  – quite 
the opposite. Don‘t run, you won‘t make everything in any case.

This year’s Tabook
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Alberto Pez: Zombíkovy narozky
Ivan Wernisch: Plop!

UMPRUM
Eva Eisler (ed.): Ateliér K.O.V.
Lada Hubatová-Vacková (ed.):

Modernita v lidovém.
Jan Hybner: Stavíme knižní vazbu
Edith Jeřábková, Dominik Lang

(eds.): Lapidárium 
Manifesto
Stroj na stravování.
Filip Suchomel: Tři sta 

drahocenností.

Eman
Pavel Rejchrt: Lyrika liter

Triáda
Wojciech Bonowicz: Lidové básně / 

Ozvěny 
Jiří Tomášek: Na písku
Oikoymenh
Aristoteles: Metafyzika A
Jana Mynářová: Počátek vítězství 

krále horního a dolního Egypta.

Nová Beseda
Anton Markoš: Co je nového

v biologii

Ivan van Chrasten
Ivan van Chrasten: Na počátku bylo

bahno
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booksellers but poets, a numerous and varied expedition. I can 
thoroughly recommend all the events under the heading A dif-
ferent Russia. As well as the large Samizdat workshop, where
you will very quickly realise that making a samizdat book is not 
easy – that people had to, and unfortunately still have to, risk a lot.

David B. is famous here for his seven-part comics series Epi-
leptic. The now legendary author of many comic books often 
returns to madness from the other side. His comic book The 
Armed Garden draws on the Adamites and Jan Žižka for inspi-
ration, but above all on the madness of the period, which, when 
we take a good look at it, is really no less strange than our pre-
sent-day one.

As publishers of children‘s and picture books we are always 
looking for new terrain. Not just at home; there are not very many 
of us in the Czech Republic. Our guests this year are Thierry 
Magnier from France (the story of how a small publisher on the 
periphery became the director of four small publishing houses 
in the centre), Nobrow from the London periphery and Planeta 
Tangerina from Portugal. I especially recommend witnessing 
a meeting between Joëlle Jolivet and Michaela Kukovičová – 
a fairly lively encounter with witty banter and a sharp argument 
in the middle.

This year‘s Tabook take place at the granary (Sýpka) at Kot-
nov. The place seems to have once been a Celtic settlement, 
then a fortifi ed castle, a brewery, and is now empty. We are glad 
to have found it and to be fi lling it to bursting... May your reading 
curiosity and passion fl ow through the Kotnov gate, higher, to 
the unquiet and noble clouds. 

Tereza Horváthová

24 TYT
What are Unquiet margins? A tricky term – someone might 

wonder how exactly to interpret it... Let us say that unquiet mar-
gins are for us places outside the centre where live cuture is born 
or nurtured. A small town that is home to a publisher in whom 
both the centre and the local world are interested. Villages where 
amateur dramatics are being revived, and some sort of muse (or 
phantom) causes people to start to congregate and meet and 
to create something more than a pair of amateur performances. 
A disused (or almost disused) railway station which a graphic ar-
tist and an art historian have fallen in love with, maybe because 
of the green hill beyond the tracks. A pub in the suburbs in which 
enthusiastic education goes on. It may only be one moving person 
against an unmoving background, causing a certain disquiet, or 
it may be people from the centre who have decided to be out of 
things. It is also small bookshops who continue, stubbornly, to 
pursue their own thing, libraries in which you will fi nd only very 
special books. Ferenc Futurista, Banská Stanica, Piotrowski, Li-
bri Prohibiti, Regula Pragensis, Biuro Literackie... 

Cultural activist is a terrible term. It carries a certain amount 
of tension – someone standing on tiptoes with his or her nose in 
the air. It might be better to call them movers and shakers. You 
will defi nitely meet them at this year‘s Tabook. They set in motion 
activity both small and large, they try to bend the infl exible and 
stale, to overcome stereotypes using fast movements, and with 
slow movement to fi nd something clear and strong and beautiful. 
And to criticise what is normally cultivated here.

This unquiet search for the fringes leads us to people who 
really are excluded, both in the past and now. I am referring to 
countries that still lack freedom. At this year‘s Tabook we present 
an unusually lively and unusually restless margin, being created 
on the „periphery“of contemporary Russia. Alena and Jan Ma-
chonin have in the end brought from those nervous parts not just 

THIS YEAR’S TABOOK
TEREZA HORVÁTHOVÁ



9:00—14:00 
Lecture hall of the Hussite Museum, 
Mikuláše z Husi square
Diff erent libraries: a seminar for
library specialists and others
interested
Librarians, archivists, strange 
collectors. There are a thousand 
diff erent ways for a library to be. The 
important thing is to fall in love.
Výtvarný archiv, Libri prohibiti, 
Regula pragensis, Cesta domů… 
Guest: Thierry Magnier. A common
ferment of ideas, ending with 
a creative workshop for samizdat.
Open to the public. We recommend 
registering at reditel@mkta.cz.
Diff erent libraries

10:00—11:00 
Tábor city library Jiráskova 1775
Poets of the Perplex publishing 
house – Jan Kunze, Jan Delong
Jan Kunze – poet, lyricist, singer 
(KOFE-IN and Munroe), performer,
dramaturg and cultural organiser.
Has published the poetry collections
Hičhaikum and Dekadent dezert.
Jan Delong – poet and librarian.
Made his debut last year with the 
collection Dušinec. Has won several 
literary competitions.
Down town! Perplex 

10:00—12:00 Tukan
Prohibition Binding
Try out samizdat binding using wire, 
with Wildpapers. Cost 100 Kč. 
Down town!

10:00—13:00 Thir
Publicising: a meeting of Czech
and foreign publishers

Guests: Thierry Magnier, Planeta 
Tangerina, Biuro Literackie, Nobrow. 
Hosted by Tereza Horváthová
Invitation only. For invitations please 
call: 721 909 599.
Tabook for publishers

10.30—11:00 Sýpka courtyard
Record in reading backwards!!! 
Under the strict supervision of the
Dobrý den agency, Josef Janda,
editor of the local weekly Táborsko, 
will try to break the record in speed-
reading a text backwards. Come and
support him in his eff ort to enter the
Czech Book of Records.

14:00—15:30 Baobab Workshop
Can small booksellers survive 
the Czech book market? Vladimír 
Michal, Artforum, bookseller (SR)
Tomáš Weiss, editor, publisher and 
former bookseller, Thierry Magnier
(FR). Hosted debate, Triada
Tabook for publishers

14:30—15:30 Sýpka
David B., The Armed Garden, 
Littlest Pirate King….
About old and new books with 
a legend of the current auteur comic 
books. 
Eye to eye

15:00—16:30 
bistro at the Stárkův dům
Jiří Sádlo and Farid Dahbi
Jiří Sádlo is not just a natural
scientist and biologist. Around the 
edges of his professional career 
he writes diary-style notes and 
poems and even a cookbook. At this 
meeting in a Tábor bistro he and 

2. 10.PROGRAMME 
9:00 —15:00

Thursday 1 October

Unexpected encounters
festival opening in the Baobab 
Workshop 
18:00 Baobab Workshop
An hour with Karol Sidon, 
reading from the as yet unpublished 
book Little Lord Talisman (Chaim
Cigan‘s fairytales for grown-up 
children)
Eye to Eye

19:30 Baobab Workshop
Literary historian and critic M.C. 
Putna talks about his book Some 
Pictures of the Cultural History of 
Russian Religiosity and his other
work, and may also sing a couple of 
Baroque songs. 
A diff erent Russia,a Unquiet Margins

20:30 Baobab Workshop
What should be done? Whose 
fault is it? Is it time to get out?
Tabook‘s Russian guests on the 
crisis of Russian culture and politics. 
The bar will serve Jewish, Russian 
and other specialities.
A diff erent Russia

Friday 2 October

8:00—14:00
Tabook for schools
A rich and tailor-made programme for 
schools of all categories. Meet writers, 
illustrators, philosophers and poets in
person... Teach children what makes 
a good book. For all enthusiastic 

teachers who know that standing in 
front of a blackboard isn‘t enough.
Various places, Sýpka, schools, 
Baobab Workshop, cafes, library ...
For more information please call
721 909 599.

8:00—9:00 Tábor city library
The Big News about the Terrible 
Murder of Šimon Abeles — 
Marek Toman
Discussion of an exhibition based on
motifs from Marek Toman‘s book of 
the same name, as depicted by artist 
Luboš Drtina.
Down town! 

9:00—11:00 Baobab Workshop
Breakfast with Ferenc
Ferenc Futurista Club (Černošice):
Breakfast with people from the 
FF Club, mostly with food from
the Kořének farm in the village of 
Vícemil near Soběslav. The Ferenc 
Futurista Club was founded in 
December 2011 as a non-profi t
activity by a group of friends 
who wanted to create a space
in Černošice, near Prague, for
encounters with independent art,
a place in which local and central
culture would meet, a place that
does not force itself on people and
yet is distinctive. A club-cafe-bistro-
small hall in one, where guests feel at 
home and yet are also surprised...
Unquiet margins

Programme
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17:30 Sýpka
Justyna Bargielska, Wojciech
Bonowicz and Biuro Literackie, 
„God made the world to make us
dirty“
They write terribly complicated 
poems about death, decay, faith and
other cheerful subjecst. They have
no sense of humour at all, and do not 
like meeting readers. In short, Polish 
poets par excellence. Which is why 
it‘s worth listening to them. A duel
of authors from the Biuro Literackie 
publishing house. The evening is 
supported by the Ministry of Culture
and National Heritage of the Polish 
Republic
Eye to eye.

18:00 Galerie 140
GD2
After Prague, Berlin and Halle the 
dynamic unit from the GD2 studio in
Ústí nad Labem is this year coming 
to Tábor. 
Fanzines, posters, books... 
everything that a graphic designer 
can get his or her hands on. 

18:00 Baobab Workshop
Pavel Rejchrt, Lyrika liter
A showcasing of a recently-
published selection of the 
author‘s experimental poetry of 
the 1970s. The author reading will 
include a reading of his letterist
poems with a projection. Eman
Down town! 

18:30 AUX Café
Šarlák / Petr Mano
Mano‘s autobiographical book shows 
the dark dside of Písek of the 1980s

– raw, everyday life in a cheerless 
time, when any sort of goal seemed 
to be condemned beforehand to be
unattainable, and everything fl owed 
in a strange timelessness. 65. pole
Down town!,

19:00 Sýpka
Mojareč / Mytalk or
artists, activists and performers 
at Tabook: 16 x 5 minutes for 
Tabook‘s guests — Joëlle
Jolivet, Katy Couprie, Nobrow, 
David B., Thierry Magnier, 
Madalena Matoso, Ferenc 
Futurista, Piotrowski, Rodionov
amd Troyepolskaya, Banská
Stanica, Revolver 100, Typo 305 
(UMPRUM), GD2, AIG (UMPRUM)
Klyzma, and the ceremonial 
presentation of the Miroslav Šašek 
stipendium

19:30 Sýpka courtyard
Concert—Les gars d’en bas
This French gypsy jazz band based 
in the Breton capital of Rennes has 
joined forces with several excellent 
musicians from the Czech and 
Slovak republics and Ukraine. Jazz, 
ethno, world, gypsy.

19:30 Aux Café
An evening with Tvar
In the colours of the literary 
magazine Tvar, the poets Kateřina 
Bolechová and Lubor Kasal and 
prose writesr Miroslav Boček and 
Stanislav Beran are coming to 
„occupy Tábor“.
Music will be provided by Martin
David (acoustic guitar, singing), 
and the evening will be hosted by

2. 10.PROGRAMME
17:30 —19:30

his co-author Farid Dahbi present 
their book/cookbook, written in 
the brutal language of the suburbs,
Greedy Sniffi  ng in a South-Easterly
Direction, and also read from their 
poems and diary entries. 
Diff erent cookbooks, 
Unquiet margins

15:30—16:30 Cesta 
Safi r‘s Head / Handa Gote
The theatre performance 
Safi r‘s Head was created in 1996 
but was only ever shown once – 
in Prácheň, part of the village of 
Kamenický Šenov, in the house of 
the Vachals, neighbours of both 
protagonists, both then and now. 
The protagonists are now attempting 
to reconstruct the performance 
23 years later, having found pieces
of the original set and remains of 
puppets and props in the cellar of 
the house. Suitable for families with 
children. Recommended entrance 
price 50 Kč.
Unquiet margins. 
Tabook not only for children.

16:00 Sýpka
Krisztina Tóth
A meeting with one of the best-
known and most-translated 
contemporary Hungarian women
authors. A bilingual reading from 
her most recent novel published
in the Czech Republic, and 
also a discussion of the current 
Hungarian literary scene. 
Eye to eye

16:00—17:30 Baobab Workshop
Nicholas Bradbury – Market Farm
A Swiftian-Orwellian satirical fable 
of the contemporary Western world. 
Akropolis
Down town! 

16:30 Cesta
Recycliterature – new book and 
workshop
Recycliterature is the creation of 
new stories from old pictures and
texts. Recycliterature is never 
the same. The workshop is led by 
the discoverer of Recycliterature,
Vojtěch Mašek., Lipnik 
Down town!

17:00, Galerie U Radnice
Opening: Joëlle Jolivet 
& Michaela Kukovičová
Illustrations, books for children, 
posters, book covers and 
sketchbooks
Michaela Kukovičová works with
found printed matter, transforming
it with the aid of scissors, glue, 
scratching and additional drawing
into new and appealing pictures.
Joëlle Jolivet works with lino cuts, 
both in their raw, black and white 
form, and in multicoloured prints and
hand-coloured prints.
She has created a considerable 
number of auteur books using 
various principles: colouring, 
encyclopaedias, pop-up, large-
format picture books and city 
guides. Participants will be
accompanied from opening to 
opening by the band Les gars d’en
bas. 

2. 10. PROGRAMME 
 15:30 —17:00



gave Czech books about cooking
the metonymic name of „cook“: 
„Whatever a good cook knows, 
you will fi nd here.“ Is the top-selling 
Czech book the Bible or a cookery 
book? Who made Magdaléna 
Dobromila Rettigová into a cook, 
and when? What cook books did 
her contemporaries use? Which 
Czech cook books have been
published in a greater print run 
than Láďa Hruška‘s? Are they only 
those from „free authors“ or are
any of the authors alive, well and 
well-provided for? Can, in the new 
millennium, a husband publish his
wife‘s cookbook at his own cost and
make it into a commercial bestseller?
Diff erent cookbooks, Unquiet 
margins

10:30 Sýpka
Culture on the margin – Ferenc 
Futurista, Banská Stanica, 
Artforum, Piotrowski
Culture is no longer created in
the centres, but on the margins... 
Meeting and debate with cultural 
and literary activists about what 
enthusiasm, joy and keeness can 
produce. 
Unquiet margins

11:00 Baobab Workshop
Publishers for readers
Presenting Thierry Magnier, Planeta 
Tangerina, Nobrow…

11:30 Sýpka
The Piotrowski bookshop
(Perm): Mikhail Maltsev and Denis
Korneyevskiy on independent 
Russian booksellers and publishers. 

The Piotrowski bookshop in Perm, 
Yekaterinburg, presents the
best books from young Russian 
independent publishers (Common
Place, Il-Mjuzik, Korova-knigi,
Svojo Izdatělstvo, SMI, Kabinětnyj 
učenyj) and talks on the subject
„Changing of the guard: how is the 
contemporary publishing scene
in Moscow and provincial Russia 
developing?“
Followed by the guests of the 
Piotrowski bookshop: prose writer 
and philosopher Alexei Tsvetkov 
talks about the Russian left. 
A diff erent Russia

13:00 Thir
Launch of the diary 356+1 novel,
a joint project by papelote and 
Ondřej Buddeus, followed by an 
author reading. The diary is an 
attempt at applied literature, off ering
micro-stories that take place within 
the fi rm structure of the diary form. 
Every day is a „novel“. papelote
Down town! 

13:30 
Guided tour of the Tabook
exhibitions 
Starts at Sýpka at Katy Couprie‘s 
exhibition Dictionnaire Fou du
Corps – an extensive attempt to 
capture the world of the body in its 
completeness... Take a tour the artists 
around the exhibitions of Tabook.

14:30 Sýpka
Czech dreaming with Pavel
Kosatíkem, Czech journalist, 
scriptwriter and author.
Eye to eye

3. 10.PROGRAMME 
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journalists Svatava Antošová and 
Michal Škrabal. Tvar
Down town!

20:00 Baobab Workshop
What I can say
Two Moscow poets, Alexandr 
Makarov-Krotkov and Viktor Koval. 
Alexandr Makarov-Krotkov (1959), 
a direct heir of the second Russian
avant garde, is traditionally labelled 
a minimalist – not just because 
of the small form of his poems,
but also because of the minimum 
means that they use. His poetry
is unusually sensitive to everyday 
speech, and his sparing use of 
words is a natural reaction to all
empty chatter, whether social or 
political. The poetry of Viktor Koval
(1947) typically uses a speech-like
intonation, with an emphasis on 
the sound of the verses and with
ever-present absurdity, which takes 
on the form of a strange kind of 
folklore. His playful and witty verses,
which he recites with the bravura of 
a professional actor (indeed, he was 
one as a child!) are forever running 
ahead, coming back and twisting 
themselves into spirals of meaning 
and sound. They are always purely 
personal and inimitable discoveries.
A diff erent Russia

21:00 Sýpka courtyard
Bene, Lyrik and Modré hory,
concert — The two most original 
Slovak rappers and their musical 
group. 
Unquiet margins

22:00 U Lva pub
Sakra Buraja
Jazz, ethno, world. Czech Republic, 
Colombia, Italy. Once again at the
U Lva pub, a year later!

Saturday 3 October

9:00 Sýpka Kotnov
Publishers‘ breakfast
For publishers only.

9:00 Thir
About the future of Czech 
participation at the Bologna
festival. Breakfast with 
children‘s book publishers and the
director of the Moravian Library in
Brno Tomáš Kubíček.
Tabook for publishers

9:00
Tábor city library, Jiráskova 1775 
A librarians‘ breakfast with Thierry
Magnier and Krisztina Tóth
Come and talk over coff ee and
home-made cakes about anything 
that didn‘t fi t into the seminar. Draw
inspiration from abroad, whether 
you were at the seminar or not.
Please confi rm your participation by 
emailing reditel@mkta.cz.
Diff erent libraries

10:00 Stárkův dům bistro
Ladislav Čumba: a lecture about
cook books
The cookbook is the fl agship of non-
fi ction in the Czech Republic. The
fi rst Czech cookbook, published
by Pavel Severin from Kapí Hora, 
became a bestseller. Its second
edition, published in 1542, even

3. 10. PROGRAMME 
2. 10. 20:00 —22:00
3.10. 9:00—10:00



17:00 Sýpka
Fear and loathing in … 
They are travelling, fl eeing from 
war, they are afraid and they don‘t 
want to end up here. How the Czech 
media writes about refugees. Hosted 
by Jiří Krejčík. A2,
Enlightenment

18:00 U Lva
Author reading, underground, rap, 
the Moscow suburbs
J. H. Krchovský, Bene, Rodionov, 
Koval. 
Unquiet margins

20:00 Baobab Workshop
Poet: Andrei Rodionov: ballads of 
the Moscow periphery/ Yekaterina 
Troyepolskaya: festival of 
videopoetry Fifth Foot. 
Andrei Rodionov (1971) does not
so much read his tragicomic verses 
from the Moscow suburbs as dance 
and sing them. There is a feel of 
the early Mayakovsky about them, 
as well as socially-oriented rap. He 
gained widespread fame at the end 
of the 1990s for his performances
at poetry slams, of which for many
years he was the king. His poems 
are full of alcoholics, prostitutes, 
bandits, violent criminals, murderers 
and many other losers, swallowed up 
in an alcoholic haze by the gullet of 
the Russian metropolis.
Videopoetry, the translation of 
poems into visual language or 
a combination of actual poetry with 
the most recent forms of fi lm, video
and media art, has allowed Yekaterina 
Troyepolskaya and Andrei Rodionov 
to take another step forward in their 

chosen career as activist poets. They 
have been organising the videopoetry
festival Fifth Foot together for 
eight years. The festival allows
participants to freely cross borders 
and ingeniously mix together all kinds 
of art imaginable.
A diff erent Russia

19:00 U Lva pub
Krch-off  Band, concert
Nostalgia for underground,
embodied by a living legend, a poet
with a guitar and a band. 
Unquiet margins

19:00 MP7
Psí víno and friends
An unobtrusive story of names in 
a calendar alternates with street
poetry, raw and cynical physicality 
shakes hands with the gently 
conceptual. Translations from 
foreign literatures are dogging the
heels of original Czech poetry.
Readings by Alžběta Stančáková, 
Olga Pek, Ondřej Hanus, Jiří Feryna, 
Ondřej Buddeus, Tereza Bínová
and others. Anno parthenocissi
quinquefoliae XVIII aka now. Psí 
víno
Downtown!

20:00 U Lva pub
Sbor břežanských kastrátů, concert
—SBK (Chorus of Břežany Castratos) 
is a body that has been appearing
– half as a joke – for eleven years. 
The impression they give may be 
initially a little chaotic, but be assured, 
it‘s meant to be like that. Maťa
Down town!

3. 10.PROGRAMME 
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15:00 Sýpka
The big autograph session: authors 
will be signing and drawing in their
books at stands.

15:00 Sýpka
Anyway
A fl exible quartet
of illustrators – live.

15:00 Konstanz
The world‘s greatest Hašek 
experts on a trip around south
Bohemia by complete chance...
Unexpected encounters continue.
Sergej Solouch, Jomar Hønsi and 
Hans-Peter Laqueur.

16:00 Thir
Karel Hvížďala
On his book of columns The Eighth 
Day of the Week, k his Austro-
Hungarian grandmother, on Karel 
Kryl and Milan Kundera, and also
on the world of media and politics.
Journalist and writer Karel Hvížďala 
answers every question. 
Novela Bohemica
Down town!,

16:30 Sýpka
A comic-book journey into the past
Comic books returning to the past,
written by renowned historians, 
comic books personal and artistic,
auteur-style. Diff erent comic books 
with Vojta Mašek, David B., Pavel 
Kořínek and Pavel Kosatík. 
Comic books and history

17:00 Oskara Nedbal Theatre
Mission / Handa Gote Research 
& Development
Theatre cut-up from William S.
Burroughs‘ novel Ghost of a Chance
created by: Procházka, Smolík, 
Dőrner, Švábová, Hybler 
with English subtitles
Mission is the story of a frustrated 
ideal of peace, disappearing 
together with an epoch in which it
was still possible to entertain this 
ideal. A story of the impossibility of 
being at peace with the world, with 
time, with nature, with oneself. It is 
also testimony to the impossibility 
of giving a relevant account of all 
the above-mentioned things, since
we are also witnesses to the death
of language, its degradation to
a collection of concepts. During
the performance a legend will be
created (with the help of illusive 
theatre and fi lm techniques) and then
deconstructed. Suitable for families 
with children. Entrance 120 Kč. 
Unquiet margins.
Tabook not only for children.

17:00 Baobab Workshop
Café Fra presents:
Writing amongst corpses
A reading from three contemporary 
South American poets: Maurizio Medo,
Ernesto Carrión, José Carlos Yrigoyen.
Language twisted by the horrors of 
the twentieth century. Latin America 
as a Babylon, where poets have long
ceased to speak the same language,
but their only home is language. In
these tendrils lies the miracle of irony. 
Borkovec, Zavadil, Lukavský. FRA 
Down town!,

3. 10. PROGRAMME 
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15:00—18:00, Sýpka
Samizdat workshop
Create a joint magazine, report, 
declaration. Write, draw, print, weigh 
and distribute! In the workshop you 
will learn, in brief, how samizdats 
were made half a century ago,
and try out a range of machines 
and tools. Typewriters, copiers, 
risographs, screen printing...
Bring your texts, pictures and ideas!

15:30 Cesta
Safír‘s Head / Handa Gote theatre
The theatre performance 
Safi r‘s Head was created in 1996 
but was only ever shown once – 
in Prácheň, part of the village of 
Kamenický Šenov, in the house of 
the Vachals, neighbours of both 
protagonists, both then and now. The 
protagonists are now attempting
to reconstruct the performance 
23 years later, having found pieces
of the original set and remains of 
puppets and props in the cellar of 
the house. Suitable for families with 
children. Recommended entrance 
price 50 Kč.
Unquiet margins.
Tabook not only for children.

16:00 Sýpka
HM
Classic Czech poems set to music. 
Fathers for children!
Tabook not only for children 

16:30 Cesta
Recycliterature– new book and 
workshop
Recycliterature is the creation of 
new stories from old pictures and

texts. Recycliterature is never 
the same. The workshop is led by 
the discoverer of Recycliterature,
Vojtěch Mašek.,Lipnik. 
Tabook not only for children
Down town!, 

17:00 Sýpka 
Rim-rim-rim – hib, bih Nesharim!
Come back 71 years in time with us 
and, together with the boys of the
Terezín ghetto, create their secret
magazine. During the workshop 
you will learn about the lesser-
known magazine Rim-rim-rim and, 
through it, about the everyday lives,
sadnesses and small joys of the 
children in Terezín. On this basis you 
will then be able to together create 
a continuation of the magazine. 
The workshop is prepared by the 
pupils and teachers of the Přírodní 
škola grammar school, as part of the 
project Terezín Baton. Přírodní škola

Saturday 3 October

10:00 Sýpka 
The Vermin Book: reading and 
workshop
A mad professor and his vermin. Cre-
ate your own vermin with illustrator
Daniela Olejniková. Reading, gues-
sing and projecting fi lms about fl eas, 
lice, mice and other unpleasant fauna.
Moving earwigs from ears into little 
houses. Brilliant prizes guaranteed. 
Bring a scratcher! Cut out antennae, 
mandibles, palpi, cephalothoraxes, 
backs, the fragile wings of hymenop-
terans and the hard shells of beetles 
and anything else that occurs to you. 
Your vermin can come from your own 

C2. 10., 3. 10.PROGRAMME
C2. 10. 16:00 —17:00
C3. 10. 10:00

21:00 U Lva pub
Banana Split – the third time
Here they are again, the dogs that 
howl at the moon and terrify our 
politicians. 
Eye to eye

22:00 MC Orion 
KZW and Tančírna present
dj CatHunter, HněDJ

Sunday 4. October
13:30 
Čumbawalk around local 
landmarks
Public space requires works of art. 
The times require them. The people
require them. The capitalist wife 
boasts about them. The councillors 
of Tábor ordered a monument to Jan 
Žižka for the square. It was created 
and supplied by J. V. Myslbek
himself. The story reminds us that 
it has never been easy. We will set 
out to see a postmodern bank,
the postmodern building of Česká
spořitelna on the Lužnice estate. 
The bank building is today closed.

TABOOK FOR CHILDREN

Tabook‘s nonstop
nursery school in the Sýpka
Friday 12—18
Saturday 10—18

Friday 2 October

10:00—13:00 Sýpka
Samizdat workshop
Create a joint magazine, report, 
declaration. Write, draw, print, weigh 
and distribute! In the workshop you
will learn, in brief, how samizdats 
were made half a century ago,
and try out a range of machines 
and tools. Typewriters, copiers, 
risographs, screen printing...

10:00 Tukan
Prohibition binding with 
Wildpapers.
Learn how samizdats were bound. 
With wire! 
Tabook not just for children

13:00 Sýpka
The Rocket with Joachim Dvořák.
Labyrint

15:00, Sýpka
H.O.U.S.E., art workshop
Design the house of your dreams! 
Jana Kostelecká 

15:00—17:00 Tukan
Prohibition binding with 
Wildpapers.
Learn how samizdat books were
bound. With wire!
Tabook not only for children

3. 10., 4. 10., C2. 10. 3.10. 21:00—22:00
4.10.
C2. 10. 9:00—15:00



17:00 Oskar Nedbal Theatre
Mission— Handa Gote Research 
& Development
Theatre cut-up from William
S. Burroughs‘ novel Ghost of 
a Chance. Created by: Procházka, 
Smolík, Dörner, Švábová, Hybler
with English subtitles
Mission is the story of a frustrated 
ideal of peace, disappearing together
with an epoch in which it was still
possible to entertain this ideal. A story 
of the impossibility of being at peace
with the world, with time, with nature, 
with oneself. It is also testimony to 
the impossibility of giving a relevant 
account of all the above-mentioned
things, since we are also witnesses to 
the death of language, its degradation 
to a collection of concepts.During
the performance a legend will be
created (with the help of illusive 
theatre and fi lm techniques) and then 
deconstructed.Suitable for families 
with children. Entrance 120 Kč. 
Tabook not only for children.
Unquiet margins

19:00 Sýpka
Tabook cinema: The Little Man
The Little Man lives contentedly in
his little house in Hollow Hill. His quiet 
life ends when he has a dream about
a mysterious house in which he fi nds 
what he lacks. Since he himself does 
not have the feeling he lacks anything,
he decides to investigate the mystery. 
Thus begins the Little Man‘s long
journey, sometimes entertaining, 
sometimes dangerous and, above all, 
apparently endless.

Exhibitions

Joëlle Jolivet
& Michaela Kukovičová
Illustrations, children‘s books, 
posters, book covers and sketch
books.Michaela Kukovičová
works with found printed matter, 
transforming it with the aid of 
scissors, glue, scratching and
additional drawing into new and 
appealing pictures. Joëlle Jolivet
works with lino cuts, both in their
raw, black and white form, and in
multicoloured prints and hand-
coloured prints.
She has created a considerable 
number of auteur books using
various principles: colouring, 
encyclopaedias, pop-up, large-
format picture books and city 
guides...
The exhibition lasts until
31 October 2015.
Galerie U Radnice,
Martínka Húsky 54

uuterky
The graphic unit from the Žilina
station — screenprinted books, 
pictorial panels...
The exhibition lasts until 15 
November 2015.
Baobab Workshop,
Pražská 157, Tábor

GD2
Design of the University of 
J. E. Purkyně in Ústí nad Labem
present a selection of the auteur 
book projects and zines produced

C3. 10., EXHPROGRAMME C3. 10. 17:00
EXHIBITION: JOËLLE JOLIVET 
& MICHAELA KUKOVIČOVÁ, UUTERKY, GD2

imagination, or you can use examples 
from nature. Paper fl eas don‘t bite! 
Baobab

10:00—13:00 Sýpka
Samizdat workshop
Create a joint magazine, report, 
declaration. Write, draw, print, weigh 
and distribute! In the workshop you 
will learn, in brief, how samizdats 
were made half a century ago, 
and try out a range of machines 
and tools. Typewriters, copiers, 
risographs, screen printing...
Bring your texts, pictures and ideas!

11:00 Sýpka 
Teá tr Rajdo
Little Red Riding Hood
A story with a moral, about how not
to lose your way. Being a little bit 
afraid is good, and above all don‘t
give anything away to anyone. There 
are a lot of traps out there in the 
world – not just for little girls – and 
you need to know how to keep safe.

12:00 Sýpka
Klá rka and the 11 grannies
Read together with Olga Černá 
about Klárka‘s stay with an eccentric
pub landlady who accompanies 
the pub regulars on the piano, 
about the tough discipline of a gym
teacher, organic life with an activist 
granny, a visit to two friends who live
together on a smallholding in the 
country, and about Klárka‘s escape
and her short experience of 
homelessness and angels in the 
cemetery. Baobab

15:00—18:00 Sýpka
Samizdat workshop
Create a joint magazine, report, 
declaration. Write, draw, print, weigh 
and distribute! In the workshop you
will learn, in brief, how samizdats 
were made half a century ago,
and try out a range of machines 
and tools. Typewriters, copiers, 
risographs, screen printing... Bring
your texts, pictures and ideas!

14:00 Sýpka
This is Prague / art workshop
Look at Prague with new eyes. It is 
still the same city, but every house, 
every step, every square, every stone
has its story. Take a walk through 
Prague with Míša Kukovičová.
Tabook for children. Baobab 

15:00 Sýpka
Marka Míková – Songs and Gum
Orbit, Hubba Bubba, Pedro and
Spearmint. With Marka Míková they
both are and are not sweet, they 
have a suspicious taste and you can 
blow huge bubbles with them that,
when they pop, get all over your face.
Which, as tends to be the way, is 
either cute, ridiculous or drives you 
to tears, depending on the situation. 
Tabook for children. Baobab 

16:00 Sýpka
Planeta Tangerina.
A Portuguese workshop with
Madalena Matoso and Isabela
Minhós Martins from one of the most
beautiful publishers in the world.

C3. 10. PROGRAMME
10:00—16:00
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Komiks wierszem
This project by the Wrocław
publishers Biuro Literackie is
a meeting of words and pictures. 
Poems by contemporary Polish 
authors have been worked into 
comic form by young Polish artists.
The project has been supported by
the Ministry of Culture and National 
Heritage of the Polish Republic.
Sýpka, courtyard

HZA Bažant - Nusle
Nusle is a place. Under the surface 
of everyday banality are strange 
creatures experiencing strange
stories. Between the cracks in the 
asphalt. In the echo of the rumble
of the railway, in the shadow of 
the chimneys and the telegraph 
wires. These stories from the place 
with the greatest concentration
of butchers compose themselves 
along the fl ow of the Botič into 
a pattern that reveals the world
behind the world. A world where on 
sleepy Sunday afternoons a giant 
bathes in the puddle between 
the embankments. These large 
format coloured screen prints are 
accompanied by a new auteur book,
Nusle. The opening is on Friday 2
October at 20h, followed by a party
withMP DJs.
The exhibition lasts until
15 October 2015.
MP7, Žižkovo náměstí 7

běžíliška k Táboru!
The fox runs to Tábor, as the 
Czech song goes. An exhibition of 
illustrations from the new book by 
Jana Šrámková and Filip Pošivač

Kuba Tuba Tatubahn and other 
work by artists from the běžíliška 
publishing house (Andrea Tachezy, 
Nikola Logosová, Anna Mastníková 
a další). The exhibition lasts until 
31 October 2015.
UMA UMA, Žižkova 252, 

Oldřich Hlavsa: book covers
You have him at home.
Akropolis / Hlavsa — book covers /
Toman & Tylová
A small-scale exhibition in the 
Bastion second-hand shop (Žižkova
2, Tábor) takes us into the world 
of the books for which typesetter
Oldřích Hlavsa (1909–1995) set 
the tone for several decades
in the history of Czechoslovak 
bookmaking. You may not know 
his name, but you will defi nitely 
know the books he designed. 
The monograph It‘s a matter of 
there being something to matter 
is published by the Acropolis 
publishing house in cooperation with
the School of Applied Art in Prague.
The exhibition lasts until
31 October 2015.
Antikvariát Bastion, Žižkova 256/2

A2 na Cestě
Kubát & Kluykov and their A2C – the
magazine A2 on its travels
The exhibition lasts until 31 October
2015. A tour may be arranged by
telephone on 773 946 042.
Cesta gallery, Novákova 387/1

Lužnice / Šechtl and Voseček
The river Lužnice in photographs
from 1900 to 1930 and 
contemporary photos by Martina

EXHIBITIONS: DAVID B., KATY COUPRIE, ENEMA, PIN-ON, 
ŠAŠEK CHOICE, BIURO LITERACKIE, HZA BAŽANT,
BĚŽÍLIŠKA K TÁBORU, OLDŘICH HLAVSA, A2 NA CESTĚ38

by the studio in the past two 
yeras. As well as a counter full of 
publications, GD2‘s stall in the 
publishers‘ section will also feature 
a slot machine with auteur mini-
books in a 6 x 6 cm format. The
GD2 exhibition in the Gallery 140
will also include work by students 
created outside the studio, during
study stays in various places in 
Europe. Some of the work on display
will therefore truly come from the 
„unquiet margins.“
Students exhibiting: Jakub Hrdlička, 
Barbora Kicovová, Magdalena 
Gurská, Monika Doležalová, Barbora
Müllerová, Adéla Bierbaumer, 
Barbora Páníková, Martin Dedek,
Barbora Sléhová, Veronika 
Homolová, Tuan Vuong Trong, 
Karolína Matušková, Vítek Jebavý, 
Barbora Volfová, Kryštof Josefus, 
Barbora Tögelová, Michaela 
Římáková, Anežka Minaříková, Linda
Matějovská, Karel Ondrášek, Anna 
Macková, Eliška Karešová, Trang 
Luongová, David Babka, Kateřina 
Hačková, Přemysl Zajíček, František 
Kast,Jáchym Moravec. The 
exhibition lasts until 31 October 2015.
Galerie 140, Koželužská 140

David B.
The now-legendary French comic 
book author comes to Tábor with
a large-format exhibition of key 
scenes from his comic books, in
which the fates and dreams of his 
(anti)heroes cross paths against the 
background of an explosive history. 
The revolution eats its children, and 
good drawing is immortal.
Sýpka, courtyard

Katy Couprie
Dictionnaire fou du corps is an 
extensive attempt to capture the world
of the body in its completeness. A wide
variety of defi nitions, including the
serious, the poetic and the mad. The
pictures are similarly varied, from rapid 
sketches to narrative illustrations. And 
so are the techniques, the methods 
and everything else. Katy Couprie is
a scientist whose fi eld of research 
is not limited by reality. Were your
favourite children‘s books by any
chance a dictionary and an atlas?
Sýpka, hall

Enema
Introduction to terrestrial methods
Čejka Klepoch Čumlivski
As usual: An extraterrestrial attack
ship, fi re, bombs, revolt of laboratory
samples, secret cameras of secret
extraterrestrial brotherhoods.
We wanted it to be the Apocalypse,
but it was only Enema.
Sýpka, attic

Pin-On
Beauties from Leipzig and the 
surrounding area. Gerlinde Meyer, 
Nadine Prange, Halina Kirschner 
and Katja Spitzer. An exhibition 
of illustrations from the Pin-Up 
calendar made by the art group 
Pin-On, created ten years ago at the 
School of Visual Studies in Leipzig.
Sýpka, attic

Šašek Choice
The harvest from the stipendium 
holders of the Miroslav Šašek 
foundation.
Sýpka, main room

EXH
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Ráczová. Most of the photographs 
are from Tábor, but Čelkovice, 
Přibenice and Dobronice also 
feature. Open 2 and 3 October from
10 till 16.
Dům u Lípy, corner of Mikuláše
z Husi square and Filipovská street

Veliká novina o hrozném mordu 
Šimona Abelese
An exhibition based on motifs 
from the book by Marek Tomek,
„The Big News about the Terrible 
Murder of Šimon Abeles“, depicted 
by artist Luboš Drtina. In 1694
a trial took place in Prague that 
in today‘s language would be 
described as sensational, followed 
by the general public. Jewish 
merchant Lazar Abeles was accused 
of the murder of his son Šimon, who
had allegedly wanted to convert to 
Christianity. The real story of this 
alleged crime from the 17th century
is intertwined in the book The Big
News about the Terrible Murder 
of Šimon Abelese with the story of 
a present-day Prague teenager who 
one day mysteriously disappears.
The exhibition lasts until
31 October 2015.
Tábor city library, Jiráskova 1775/3

EXH
Inzerce (doporučujeme):
Jan Hus 1415/2015

Už jen do konce října 2015 si 
mohou návštěvníci Husitského 
muzea v Táboře prohlédnout 
reprezentativní výstavu Jan Hus 
1415/2015. Výstava je otevřena
denně od 9 do 17 hodin. 
Výstava Jan Hus 1415/2015 nabízí 
200 exponátů, z  nichž mnohé 
dosud nebyly vystaveny. Do Tábora 
jsou zapůjčeny sbírkové předměty 
z celé České republiky i zahraničí. 
K unikátním exponátům patří 
například pozdně gotická oltářní 
křídla z  Roudník, oltářní deska 
z Vlíněvsi  a predela z  Chrudimi, 
ústřižek tzv. „Husova pláště“ či
Brožíkův obraz Hus před koncilem 
kostnickým. 
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43ČÍTANKA — HOSTÉ, JUSTYNA BARGIELSKA
PORTRÉT JAKUBA PLACHÉHO,
A OPĚTOVNĚ SE V NAŠÍ ČTVRTI MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ…

Jenže to až příští sobotu, zato minulou sobotu jsem byla na
hřbitově, poumývat hroby.
„Umíš ty vůbec mýt hroby?“ zeptala se mě máma, vytrhla mi
z ruky polévák a věchet skleněné vaty, jímž se tradičně myjí 
hroby v naší rodině, takže nakonec jsem je nemyla a jen jsem 
opatrně nosila vodu, aby mi nenakapala na boty, když je to 
hřbitovní voda.
„Mami, kde vlastně máme pochovat vás?“
Nejlépe s babičkou z tátovy strany, protože s ní nikdo le-
žet neusiluje, ale jak se ukázalo, táta na babičce na oplátku 
škudlil, tak jako ona na něm škudlila celý život, babička tedy 
leží v holé zemi, ne v kobce, jenže pouze do kobky lze přidá-
vat mrtvoly. Mrtvola v holé zemi musi čekat sedmdesát let,
než jí tam někoho dosídlí. Babiččin hrob se mi tedy vyjevil 
jako bezcenný, ačkoli bolestně neprázdný. Hned jsem si za-
psala do diáře, že mám zjistit ceny a učinit příslušné kroky.
„Píšeš báseň?“ zeptala se máma. „Já nevím, proč ty básně 
píšeš. Po kom.“
Snad po tátovi. Smutně jsem tlačila zpáteční vozík s dětmi, 
máma šla za mnou a na náhrobcích stavěla svíčičky za půl 
zlotého, protože pod každým náhrobkem ležel něčí výjimeč-

A opětovně se v naší čtvrti 
mezinárodní mistrovství ve 
zručnostním pojídání pizzy 
a těstovin, jakož i v konzumaci 
na čas koná, o němž se vyprávět 
chystám

42 ČHO



45ČÍTANKA — HOSTÉ
BENE
PORTRÉT JAKUBA PLACHÉHO44

ný patron z máminy vůle: můj, mých dětí, mého muže, a do-
konce i všichni partneři mé mladší sestry měli své patrony,
schválně mladé sebevrahy nebo tragické oběti. Mihl se přede
mnou hrob a na něm dvě jména: ležela v něm Janina od prv-
ního a druhého příjmení a anonymní voják, nejspíš narychlo
přidaný k Janině za války, kdy nebyl čas ani na zálety, ani na 
hygienu. Trh s nemovitostmi, pomyslela jsem si, to je boj. Na-
nejvýš se k někomu přidám, až nadejde můj čas, dětem naří-
dím to samé. A vůbec, do té doby zlikvidují smrt, o rozkládání 
nemluvě.
Doma byl strejda a přišel pro nás k brance.
„Nosí to otroci, na sedm, třetí s, sedmé a?“ zeptal se.
Domnívala jsem se, že otroci chodí nazí, ze své podstaty.
„Nosítka,“ řekla Petrova snoubenka, pro niž chodit nahý zna-
menalo něco jiného.
„A jak se cítíš?“ zeptala se s pohledem na můj novozélandský 
dvojitý kočárek a spící děti. „Slyšela jsem, že jsi taková hrdin-
ka, necítíš Bolest ani únavu. Petr mi to říkal. Panebože, vstá-
vají,“ dodala hledíc do kočárku.
Vstávaly, skutečně, jako červencový úsvit nad Stalingradem, 
kalně, ale v podstatě děsivě. Zazvonil telefon, kamarád se
ptal, co dělám zítra.
„No, co bych dělala, sedím doma, nejbližší dekompresní ko-
mora je v Gdaňsku,“ řekla jsem. „Přijď.“

Justyna Bargielska (1977), básnířka a prozaička. Autorka čtyř 
básnických sbírek a knihy próz Obsoletky (2010). Dvojnásobná y
laureátka jednoho z nejvýznamnějších polských literárních 
ocenění – Literární ceny Gdyně, nominovaná na řadu dalších
literárních cen – Nike, Silesius nebo Paszport Polityki. Její básně
vyšly česky v časopisech i antologiích (Antologie současné 
polské poezie, Fra 2011). V roce 2013 pak byl vydán i první knížní 
výbor jejích textů v češtině (výbor Píšeš báseň? v překladu Lucie ?
Zakopalové).

ČHO
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a klubové fi lmy v jednom, je to jedno,
nerozumieme im, ale bavia nás,
haha, ešteže nás tá facka nehanbá,
je to skvelé, kým nás tá packa nefacká.

sedím v teple pred oknom a len vyzerám,
ten svet tam, ehm, zle vyzerá.

kúpime si six-pack pív a syrové chipsy,
a vraciame, keď prasce spievajú ministrom,
a netušíme, čo nás desí viac z tej prehliadky,
že je to z presvedčenia alebo pre prachy.

a pravda je na nezaplatenie jak koncesionárske poplatky,
skús za pravdu nezaplatiť a si odpadlík.
a potom prídu zlí ľudia a my máme strach,
pamätám, jak v škole nikto nechcel byť nástenkár

a teraz je to trendy a vraj to vynáša,
mi vraveli kamoši, čo už dospeli 
a sa vedia otáčať v tých veciach,
naučilo ich to decko, ženská a úver na pleciach.

Bene (1984, vlastním jménem Marián Benkovič), slovenský
rapper a spisovatel, člen uskupení a projektů Peťo Tázok
a Karaoke Tundra, Modré hory. Vydal (spoluvydal) mimo jiné 
alba VP84, Album, Neuveriteľne smutný album, Posledný román
pre mužov, Modré hory, Slovenčina pre samoukov. V roce 2011
vydal v nakladatelství KKBagala knihu Slovenčina pre samoukov 
/ Spam poetry.

ČÍTANKA — HOSTÉ
BENE
BENEVÍZIA, BIO46

benevízia

naše mysle sú otvorené jak naše offi  ce-y
sme opití z tých raňajších káv,
z tých záhadných káuz, kým ministerstvo kultu
zahmlieva ďalší humbuk, kričia kuš furt.

a niektorí vyzerajú, jak by tam sedeli odnepamäti,
asi preto, že tam už sedia odnepamäti
a pritom by už mali sedieť odnepamäti,
jak si nepamätajú nič, raz napíšu svoje nepamäti.

a len čakám, kedy vytiahnu § 231
jak za starých dobrých časov,
z ktorých sme zdedili pár starých dobrých chlapov,
fuj!

sedím v teple pred oknom a len vyzerám,
ten svet tam, ehm, zle vyzerá.

minister mal ďalšiu fušku, jeho hovorca pot má na čele,
musí vydržať, jeho boss chce zostať na čele,
a tak to musí zvládnuť, ťažko dýcha,
keď drísta, ešteže pred novinármi zvláda freestyle.

zas raz bahná a klamstvá, hanba,
sa topíme v tých sračkách, bacha.
a tie vyhlásenia sú fakt des,
tie vyhlásenia sú jak džez

ČHO



49ČÍTANKA — HOSTÉ, WOJCIECH BONOWICZ
PORTRÉT JAKUBA PLACHÉHO
NOVOROČNÍ PŘÍBĚH, VARŠAVA

Novoroční příběh

Lidi se nemohli na cestu vejít.
Šlo jich hodně.
Zastavili jsme se tedy abychom se podívali.
Na výkop pro budoucí kostel.
Vybrali už hodně hlíny.
Pan farář skutečně nezahálel.
Za domem se sušily ubrusy a jeho prádlo.
Abychom viděli farářovy spodky.
Stoupli jsme si na špičky.
Právě v tu chvíli vítr.
Na nás dýchl kouřem z komína.
Dnes už do sebe všechno zapadá.
Řekl jsem a poodstoupil.
Ale někdy to tak nebylo.
Někdy to bylo nutné.
Dávat věci mermomocí dohromady.

Varšava

Ráno pije kávu. Přestože ji nemá ráda.
Má ráda ovoce přestože ho nejí.
Lehá si na podlahu aby ji přiměla k běhu.
Strop jí hledí do očí a potřásá lampou.

Po celé dopoledne nabývá rovnováhy.
Večer na témž místě pod zelenou dekou
myslí na to zda bůžkové vykonají zbytek úkolů:
přinesou dřevo naporcují maso a rozdělají oheň.

48 ČHO



51ČÍTANKA — HOSTÉ
LADISLAV ČUMBA
PORTRÉT JAKUBA PLACHÉHO50 ČÍTANKA — HOSTÉ, WOJCIECH BONOWICZ

SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE, NA MÉ TVÁŘI
BIO

Sváteční odpoledne

Znovu vzpomínáme na Osvětim a naše šťastné louky
jak se chodilo na žáby potápky kde kdo bydlel
jak se jmenovali sousedé (Fariaszevští). Na procházkách
jsme trhali šťovík kopretiny rozkládali deku na břehu Soły
a kolem se z domů linul bezpečný kouř. Otec říká:
stále častěji se mi zdá že se vracím do Osvětimi
z Krakova a z různých jiných míst.

Na mé tváři

Zežloutl jsem. Bílý nádech
na mé tváři
budí pozornost žen

když se na ně nedívám.

Wojciech Bonowicz (1967), básník a publicista, redaktor
krakovského nakladatelství Znak. Debutoval sbírkou básní 
Volba většiny (Wybór większości, 1995). Po ní následovaly další y
sbírky, např. Velkoobchod ran (Hurtownia ran, 2000), Lidové 
básně (Wiersze ludowe, 2001), Volné moře (Pełne morze, 2006), 
Ozvěny (Echa, 2013). Vedle básní vydal biografi ckou prózu y
o knězi Józefu Tischnerovi (v roce 2001 byla nominována na
cenu Nike). Tischnerovy životní osudy zpracoval v poněkud
volnější formě i v knize Klobouk na vodě (Kapielusz na wodzie,dd
2010). První české vydání jeho poezie vychází v nakladatelství 
Triáda pod názvem Lidové básně / Ozvěny (překlad Jiří 
Červenka).
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nezahrnují. Kuchařku máme doma – a v knihovně si ji nepůjču-
jeme. Na druhou stranu se mezi českými mluvčími knihy objevují 
často jako dárky a ze zveřejněných dat o prodejích je patrné, že 
v segmentu užitkové literatury kuchařky pro podobnou příleži-
tost zaujímají čelnou pozici.

S nástupem knihtisku se i v českých zemích dostává na řadu 
kniha o vaření. Roku 1535 vydává tiskař Pavel Severin z Kapí hory 
knihu s titulem Kuchařství, která během dalších vydání obsáhne íí
400 česky psaných receptů. Proti zemím německým vychází 
kuchařská kniha u nás docela pozdě, přesto nebo právě proto 
se okamžitě stává bestsellerem. Kniha vychází u stejného vy-
datele o sedm let později znovu. Roku 1553 ji pak vydává tiskař 
Jan Kantor. Původní název se už v druhém vydání změnil, což 
vydavatel odůvodňuje větou: Což výborná kuchařka umí, to zde 
najdeš. Tím mají od druhého vydání (1542) české knihy o vaření 
metonymický název: Kuchařka. Název se pak chvíli ještě nemo-
hl ujmout a tak se roku 1553 vydavatel Jan Kantor raději vrací 
k původnímu Kuchařství. íí

Jaká byla v 16. století situace na „českém knižním trhu“? Za 
nejvíce vydávanou česky psanou knihu můžeme považovat pře-
klady Nového zákona. Ovšem, podíváme-li se na náklady knih 
Starého zákona či další knihy rozšířené po příručních měšťan-
ských knihovnách, kuchařská kniha pravděpodobně nechyběla. 
A to ještě pomíjíme českou tradici opisování, kdy se knihy, texty 
písní či modlitby opisovaly jak z důvodů úspory, tak z důvodů 
vzdělávacích nebo mnemotechnických. Přesvědčit se o tom lze 
kupříkladu v knihtiskařské expozici Národního technického mu-
zea. Každopádně ještě v 16. století vychází naše první kuchařka 
v polském překladu. 

Až do dob Aloise Jiráska literární věda uvěřila dalšímu z autorů. 
Alchymista Bavor Ronovský z Hustířan ve své knize Kuchařství
shromáždil 446 receptů. Nikdá prve v českém jazyku rovné a po-
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Když skupina Spirituál kvintet zpívá Kvetla jabloň krásně bíle/ 
vonným kvítkem červeně,/ ba, červeně.// Ó přešťastná kratochví-
le!/ Pokyň na mne líbezně,/ ó, líbezně./ Pod jabloní na trávníku 
pásala jsem kozičky,/ své kozičky./ Blízko sekal hoch můj viku./ 
Leskly se mu očičky, ach, očičky! přesvědčují posluchače, že je 
to nejznámější text Magdaleny Dobromily Rettigové. Bohužel, 
kapelník Spirituál kvintetu doktor Tichota se mýlí. Naše první 
spisovatelka tento text nenapsala – je z pera jejího manžela. 
Můžeme si dovolit malé zobecnění a říct, že podobný přístup ke 
kuchařkám a hlavně jejich autorkám je typický. Tento přehled se 
podívá na rozpory mezi „tvrdými daty“ a obecným povědomím 
o jednotlivých kuchařkách.

Že se dnes informace o něčem tak spotřebním, jako jsou knižní 
kuchařky, omezují v české jazykové oblasti výhradně na Google, 
a cestu do knihovny považují dokonce i redaktoři kulturních rub-
rik v této věci za zbytečnou, svědčí o regresu v oblasti kulturního 
zpravodajství, nikoliv však o regresu knižní kultury. Ta zůstává 
stejná a kuchařka je alespoň pro naše jazykové prostředí vlaj-
kovou lodí užitkové literatury již od roku 1535. 

Tvrdá data ze čtenářských výzkumů prof. Jiřího Trávníčka 
ani přehledy nejpůjčovanějších titulů v knihovnách kuchařky 

Česká kuchařka: 
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Dobromily Rettigové, který od té doby slouží jako její podobizna. 
Dodejme, že Magdalena Dobromila již byla čtvrtstoletí po smrti. Dů-
vodem obnovení zájmu tedy byly zájmy čistě politické a fakt, že se 
jednalo o první světskou novočeskou autorku píšící česky. Česky 
se začala systematicky učit až na přání manžela, který si přál vy-
chovávat děti jazykem českým. Její první literární texty v sešitu 
nadepsaném Poetische Versuche i její Paměti byly psány německy.i

Tato velká žena se stala první českou spisovatelkou v době 
národního obrození. Češkou svojí volbou. Zasloužila se o rozvoj 
ženského vzdělávání. A právě pro budoucí paní domu psala ony 
praktické návody. Dále je dobré si uvědomit, že pokud napíšete 
a vydáte knihy o konzervování a zavařování do deseti let od úmrtí 
Napoleona, pro jehož armádu se tyto technologie patentovaly, 
je to vcelku progresivní přístup. A pokud chcete mladé dívky za-
ujmout, můžete jim napsat i nějaké náměty na konverzaci, jako 
je tomu v prahispterské knize Magdaleny Dobromily pod titulem 
Kafíčko: Jak připravit kávu a zákusky včetně rad společenské 
konverzace (1845, reedice 2015).

Právě v Táboře se počíná její aktivita na poli vzdělávání. Dnes 
je již složité představit si dobu, kdy se ženy a dívky naučily číst 
a psát a tam jejich vzdělávání končilo. Výchovné a poučné po-
vídky psala Magdalena Dobromila právě s ohledem na takové 
čtenáře. Její básnická tvorba se omezovala na ohlasovou poezii 
a lepším autorem byl její manžel – autor textu oné písně Spirituál 
kvintetu. Jeho divadelní hry byly určeny pro ochotnické uvedení 
a držely se žánru lokální fraška. Ten se o pár let později dočkal 
i uvedení ve Stavovském divadle ve hře Fidlovačka. Stejný diva-
delní ředitel, který si u Tyla se Škroupem hru objednal, angažoval 
i dceru Jindřišku Rettigovou na zpívání v opeře. Ze Stavovského 
divadle odešla do předchozího působiště onoho ředitele, do di-
vadla ve Štýrském Hradci. A odtud se přesunula do Mnichova, 
kde její kariéra předwagnerovské operní primadony vyvrcholila. 
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dobné knížky nebylo, chlubí se autor, a přitom některé recepty 
slovo od slova opisuje od svého předchůdce Pavla Severina. 
Kniha vyšla roku 1591 u Jiříka Nigryna. Ještě Zikmund Winter byl 
koncem 19. století při přípravě své knihy Kuchyně a stůl našich 
předků: Líčení dějepisné ze století XVI. přesvědčen, že není dů-
vod autorovi sebevědomého výroku nevěřit. Z omylu jej vyvedl 
známý litomyšlský občan, tehdy spíše historik, doktor Alois Ji-
rásek. Ten nejenže v Litomyšli narazil na kuchařku Severinovu, 
ale rovněž doložil ono opisování Bavora z Hustířan. 

Připomeňme si, že kuchyně se dostala i do knihy Jana Ámo-
se Komenského Orbis Pictus. Jednotlivé předměty tu mají čísla, 
a student tak vidí na obrázku očíslovaná slovíčka. K jídlu patří pití 
a k pití kávy zase malý detail – že první kavárnu na území součas-
né České republiky si otevřel v Brně roku 1702 pokřtěný Turek. 
V Praze kavárnu otevřel syrský křesťan Jiří Deadatus v domě 
U Zlatého hada v dnešní Karlově ulici roku 1714.  

Základní otázkou u českých kuchařek je postoj k mýtu jménem 
Magdalena Dobromila Rettigová. Trochu předběhneme a prozra-
díme pointu. I za to může litomyšlský pobyt Aloise Jiráska. Roku 
1901 pod titulem Magdalell na Dobromila Rettigová uvedl v Národ-
ním divadle veselohru věnovanou památce vlastenecké autorky 
a kuchařky. Jak už to tak bývá, mýtus byl silnější než realita. Hra 
se stala populární na českých ochotnických jevištích. Národní 
divadlo se k ní pak ještě několikrát vrátilo. Právě v této hře se žer-
tuje na téma, zda Magdalena Dobromila vůbec uměla vařit, jestli 
to někomu vůbec mohlo chutnat a co na její vaření říkal manžel. 

Rettigová je brána jako kuchařka právě na základě své divadel-
ní podoby. Co na tom, že její kuchařka za jejího života vycházela 
v nízkých nákladech, a to i na poměry kuchařek tištěných česky. 
Co na tom, že náklad její kuchařky se zvedl až od vydání po po-
rážce rakouské armády v bitvě u Hradce Králové. Mimochodem, 
právě pro toto vydání vytvořil J. P. Novopacký Portrét Magdaleny 
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čas v nejsledovanějším televizním pořadu. Televizní noviny mají 
stále denní sledovanost kolem jednoho milionu diváků. Byznys 
model zněl, že každé jídlo v kuchařce musí být v první řadě lev-
né. Distribuce si z této pozice mohla diktovat podmínky, jako 
například že prodejce platí předem. Recepty jsou však kromě 
několika excesů takřka normální. Grafi cká úprava a redakční 
práce je provedena standardně. 

Knižní hrůzu roku nekompromisně obsazuje Česká televize 
s knihou Draci v hrnci. Veřejnoprávní služba zahrnuje i plnění 
přání autorů pořadu. A ti si přejí stát se i autory. knihy. Její tex-
tové i výtvarné podoby. Bez redaktorů. 

Televizní pořad, v němž Kateřina Winterová a Linda Rybová 
vařily podle herbáře, sice mezi obrazovkovými hity nijak zvlášť 
nezazářil, ale jejich kniha Vaříme podle herbáře, s kvalitními fo-
tografi emi i solidní typografi ckou i redakční úpravou se dostala 
až do fi nále cen Český bestseller 2014. 

Kuchařky ale také ukazují, že to jde i jinak: Eva Francová je 
výtvarnice, snad z malé vesnice na okraji Českého ráje. Manžel 
jí vydal kuchařku, společně udělali kampaň. Její kniha Kuchařka
ze Svatojánu je důkazem, jak lze fi nancovat knihu a obejít tradiční 
distribuční řetězec. Původně crowdsourcingový projekt se dnes 
pohybuje v nákladu někde kolem 70 tisíc výtisků. 

Pozitivní příklad – paní z marketingu se rozhodla splnit si přání. 
Jmenuje se Markéta Pavleje a společně s grafi kem a fotografem 
stvořili knihu Kitchenetto. Rok v kuchyni. Ta se mezi českými 
foodblogery pomalu ale jistě stává měřítkem kvality i českou 
pro kuchařku 21. století. A snem každého vydavatele je mít více 
titulů se statisícovými náklady. Nakladatelství Smart Press si to 
uvědomilo jako první a jejich kuchařky statisícových nákladů 
dosahují opakovaně.

Kuchařky se zdají být fenoménem posledních let. Tento člá-
nek hodlal ukázat, že jestli se kuchařky již v 16. století objevovaly 
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Jak uvádí historička Lenka Vandrovcová, manželé pobývali 
v Táboře od roku 1809. Na hřbitově u kostela sv. Filipa a Jakuba 
jsou pochovány dvě z jejich jedenácti dětí: celkem jich Magdalena 
Dobromila pohřbila osm. Své rodiče pak v Litomyšli pohřbíval syn 
Josef Ondřej Liboslav Rettig, který se stal knězem a ředitelem 
piaristických gymnázií. 

Podle jakých kuchařek ale současnice Magdalény Dobromily 
vařily? Na prvním místě to je Vídeňská kuchařka Anny Dornové, 
která pod jménem Neustes Universal – oder Grosses Wienr Koc-
hbuch vyšla ve Vídni jen rok po vydání Domácí kuchařky Magdalé-y
ny Dobromily. Z českých autorů to je pak Václav Pacovský a jeho 
bestseller Knížka kuchařská (Praha 1819). Rovněž autorka skrytá 
pod jménem J. Slavofi lská měla u své v Brně roku 1831 vydané 
knihy náklad minimálně srovnatelný s Magdalenou Dobromilou. 
Kniha se jmenovala Co hrdlo ráčí neb 500 rozličných pokrmů, 
pochoutek, rosolů, zavařenin, naloženin, etc., etc. (Brno 1831). 

Ovšem „naší českou“ autorkou kuchařek číslo jedna byla po 
celé dvě třetiny 19. století bez diskusí jiná žena. Provozovatelka 
úspěšných podniků v Chebu a ve Františkových i Mariánských 
Lázních. Jmenovala se Maria Anna Neudeckerová, rozená Ertlová, 
a 906 receptů své Bavorské kuchyně v Čechách/Die Bayerische 
Köchin In Böhmen vydala roku 1805 v Karlových Varech. Roku 
1810 v Pardubicích vychází první vydání českého překladu. Jedná 
se o první kuchařskou knihu napsanou v Čechách přeloženou do 
jazyků vysoké kuchyně, do italštiny i francouzštiny.

Ve 20. století se pak neuvěřitelných 66 vydání dočkala kniha 
učitelky na ženské střední škole v Jindřišské ulici. Jmenovala 
se Marie Janků Sandtnerová. Ještě po roce 1989 vychází její 
kuchařka, kde jinde než v nakladatelství Ivo Železný. 

S nástupem nového tisíciletí si vydavatelé uvědomují změnu: 
úspěšná kuchařka nemusí být nutně od kuchařů. Na fenoménu 
Láďa Hruška je vidět následující: jeho kuchařka měla reklamní 
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hned vedle Bible či jestliže jejich statisícové náklady nejsou no-
vinkou, pak stále platí slova epigramu Karla Havlíčka Borovského 
Z nejnovější literatury: 

Kusy srdce pro kuchařky jsou vydané;
jsou-li z masa – na zadělávané; 
jsou-li papírové – nač? –
Aspoň pod koláč!

Ladislav Čumba (1976), literární organizátor, moderátor, 
autor libret komických minioper a redaktor. Vystudoval
obory čeština a divadelní věda na FF MU v Brně. Pracoval
v Divadelním ústavu. Úzce spolupracuje s revue Babylon a je 
spoluzakladatelem občanského sdružení Skutečnost. Z jeho 
různorodých literárně-divadelních projektů (realizovaných
i nerealizovaných) připomeňme například Pečetní prsteny 
Josefa Palivce, Wittgensteinové na Kladně, Dějiny konspirace
v Čechách nebo Porodnickou operu, vlastním nákladem vydal
svou Wittgensteinovu knihu faktů.
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Podle mnohých to mělo být příští hlavní město. Nebo ještě víc: 
právě tam, v jižních Čechách, na vysokém ostrohu nad soutokem 
Lužnice a Tismenického potoka, měl nakonec z nebe sestoupit 
Bůh a přinést jedněm věčné zatracení a ostatním spásu. Bůh si 
to však rozmyslel, nepřišel, a tak město zůstalo stát na památ-
ku, jak snadno i nejvznešenější myšlenka může přerůst v násilí.

V posledních letech vlády krále Václava IV., po smrti Jana 
Husa, bylo v zemi všechno, jen ne klid. S budoucností to ne-
vypadalo o mnoho lépe. Snad jen kazatelé, kteří promlouvali 
k lidem při poutích na „horách“, nabízeli východisko. Naznačo-
vali, že ještě za jejich života se stane to vůbec nejvýznamnější, 
v co může křesťan doufat: Spasitel se vrátí na zem. Svět kráčí 
ke svému konci.

Byl to neplánovaný důsledek nového náboženského názoru, 
který se zrodil v posledních pár desetiletích. Změnil vizi Boha 
i pohled člověka na sebe sama. Tam, kde dříve vládlo dogma, se 
objevil člověk se svým rozumem a začal posuzovat, jestli s ním jde 
víra dohromady. Dřív byl člověk před Boží tváří méně než nic, nyní 
však přestal klopit oči. A začal přemýšlet – co asi Bůh sledoval, 
když dělal to a to. Co bylo hlavní – takto přemýšlet mohl o Bohu 
každý člověk, bez ohledu na roli, jakou v životě hrál.

Husité zakládají Tábor
(březen 1420)
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rozhodování do svých rukou. Život si zaslouží jen člověk pravé 
(husitské) víry, všichni ostatní by měli zemřít ještě před Kristovým 
příchodem. Bůh přijde, ale později: až skončí zabíjení.

Tato myšlenka učinila volný průchod násilí, které se v předsta-
vách husitských kazatelů hromadilo po dlouhou dobu. Pojetí lid-
ského života a jeho ceny bylo jiné než dnes: vyplývalo z představy, 
že život na zemi je zanedbatelnou součástí existence a všechno 
podstatné se odehraje až po smrti. Touha po krvi, jíž se někteří 
kazatelé vyznačovali, však tuto představu daleko přesahovala. 
Plzeňský kazatel Václav Koranda už v roce 1419 vyzýval husi-
ty ve svém kraji, aby se vyzbrojili cepy, samostříly a sudlicemi. 
Čechami křižovaly skupiny bojechtivých ještě-ne-válečníků, 
jejichž agresivita rostla úměrně s časem, po který ji neměli na 
kom vybít. Pod záminkou původní spásy se nyní chystalo něco 
úplně jiného: krveprolití.

Celkem náhodou nakonec násilí vyvřelo v jižních Čechách. 
Husité z okolních vesnic během masopustu v roce 1420 vyplenili 
Sezimovo Ústí a učinili z něj svou základnu. Dodnes jsou známa 
jména těch, kdo útočící dav vedli: kněz Vanček, Petr Hromádka 
z Jistebnice, Janz Bydlena, Jan ze Smolína a další. Po několika 
dnech v dobytém městě dospěli k závěru, že vzhledem k jeho 
nevýhodné poloze je nelze bránit. Vypálili je tedy a přesunuli se 
na nedaleký vrch, kde kdysi stálo město Hradiště, a začali tam 
budovat novou osadu, jíž dali jméno Hradiště hory Tábor. Skal-
natý výběžek dlouhý 500 a široký 400 metrů měl výhodu, že byl 
přístupný jenom z jedné strany, ke stavbě příbytků se tam daly 
využít zbytky zaniklých staveb, a hlavně – husité byli na vytou-
žené „hoře“, tedy blízko Bohu a očekávané spáse.

Mnozí z nich zřejmě upřímně věřili, že zahajují nový věk, dávají 
vzniknout vzorné obci, předobrazu příští, šťastné společnosti. 
Vedeni nadšením a zároveň také strachem z nepřátel, začali 
s horečným budováním, bez předchozího architektonického 
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Že se rodí nový svět, bylo jasné přinejmenším od chvíle, kdy 
v létě 1419 Václav IV. nečekaně zemřel. Zdálo se to jasné: Bůh už 
nechce světské panovníky, protože přichází vládnout osobně. 
Adventisté šířili vizi konce světa a zúčtování u posledního sou-
du, chiliasté slibovali novou, tisíciletou vládu Svatého Ducha: 
nastane ráj na zemi, kdy lidé, zbavení hříchu, budou zažívat stav 
nepřetržité slasti. Pokud se o něco vedly spory, pak nejčastě-
ji o to, kdy přesně Kristus přijde. Nejčastěji se uvádělo datum 
10.–14. února 1420.

Zatímco v názoru na to, kdy ke konci světa dojde, nebylo úplné 
jednoty, shodovali se skoro všichni, že předstupněm ke spáse 
má být odevzdání pozemských majetků. Podle široce rozšířené 
představy se lidé měli vzdát svých domů a shromáždit se v ně-
kterém z měst označených za vyvolená: Plzni, Písku, Žatci, Lou-
nech, Slaném nebo Klatovech – určitě však ne v Praze, ta platila 
za zkažeností prolezlý Babylon. Mnozí, kdo opouštěli své majetky, 
je zapalovali v přesvědčení, že je už nikdy nebudou potřebovat. 
Často hořely celé vesnice.

V prvních měsících roku 1420 dosáhly vize posledního sou-
du rozměrů davové psychózy. Lidé vymknutí ze životního řádu, 
zachovávaného celé generace, a zneklidnění takovou ztrátou, 
hleděli tím toužebněji vpřed. Na své dosavadní životy se snažili 
zapomenout; všechno podstatné, k čemu se upínali, měl obsta-
rat Bůh.

Jenomže ten nepřicházel. Nechával na sebe čekat celé týdny. 
A během nich na lidi bez domova dolehly jejich někdejší starosti: 
zima, hlad. Hrozilo dokonce, že obrátí svou netrpělivost proti ka-
zatelům, kteří se v předpovědích konce světa zmýlili. Bylo nutné 
nabídnout jim nový program – a na jaře 1420 se tato nepatrná 
korekce v dosavadním učení objevila. Přinášela změněný názor 
na to, kdo bude spasen: podle Nového zákona o tom měl při po-
sledním soudu rozhodnout Kristus sám, nyní však husité vzali 

ČHO



67
Rodící se vojsko vypálilo nedalekou Mladou Vožici a dalo se 

do plenění klášterů, Milevska, Nepomuku, Zlaté Koruny a dalších. 
Konec světa stále nepřicházel, a tak stejně jako rostla brutalita 
útoků, měnily se i jejich důvody: cílem dobyvačných výprav bylo 
stále častěji opatření potravin. Poté, co v květnu 1420 táboři při-
táhli do Prahy, aby se přece jenom pokusili proměnit ji z nenávi-
děného Babylonu v Jeruzalém, ničení neznalo mezí. Dav vedený 
Václavem Korandou se v srpnu při plenění zbraslavského kláš-
tera nezastavil ani před královskou hrobkou, v níž vyzvedl a pak 
tupil tělo Václava IV. Drancování Prahy opilými vizionáři zabralo 
několik týdnů, a tak nebylo divu, že se přeměna v hlavní město 
husitského hnutí nepodařila.

Hořely kláštery, hrady a města, ale podle představ radikálních 
husitů tak měla hořet celá země. V plamenech se měla zbavit 
materiální zátěže a přepodstatnit v říši věčného blaha na nebe-
sích. „Všecka města, vsi i vzdělánie mají jako Sodoma a Gomo-
ra zkažena býti a ohněm spálena,“ žádal Jakoubek ze Stříbra. 
Všichni musí zemřít, aby mohl nebeský vládce žít. „Item již nemá 
nižádný král na zemi volen býti, neb sám Kristus již má kralovati.“

Nebylo divu, že násilí, jež mělo podle původních představ snad 
zůstat pouhým prostředkem, se mnohým stalo vlastním a jedi-
ným cílem. Tvrzení husitských kazatelů „nebudete-li páliti, sami 
budete páleni“ určilo atmosféru doby. Města hořela ofi ciálně 
proto, aby špatná víra byla vyvrácena do základů, ale tam, kudy 
husité prošli, se nerodili věřící obrácení na novou víru, protože 
husitské řádění často nikdo nepřežil. Hnutí, které začínalo jako 
přísně puritánské, degenerovalo také v promiskuitním počínání 
adamitů. Jak se ukázalo, konečným cílem mnohých husitů bylo 
hlavně to, aby ženy byly kdykoli po vůli všem mužům.

Hnutí sjednocovala hlavně neláska ke skutečnosti; reálný, po-
zitivní a především dlouhodobý program v prvních letech nebyl. 
Bez konce světa, se který m starý plán stál a padal, velká část 
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plánu. Eneáš Silvius, pozdější papež Pius II., který dokončené 
město dvakrát navštívil, zapsal své dojmy po příjezdu: měl pocit, 
že vstupuje do „hnízda kacířského, synagogy satanovy“; uvnitř 
však zjistil, že domy jsou postaveny z dříví a lepenice – dokonce 
i kostel, který mu tím připomněl vesnickou stodolu.

V čele města stáli čtyři hejtmani – Mikuláš z Husi, Jan Žižka 
z Trocnova, Chval z Machovic a Zbyněk z Buchova –, skutečnými 
vládci však byli kazatelé, kteří udržovali náladu. Opírali se při tom 
zejména o svou autoritu mezi táborskými ženami, jimž dovolili 
opustit manžely a rodiny, pokud došly k závěru, že soužití brání 
v jejich víře. Mnohé k tomu skutečně dospěly. Četné kazatelské 
vize se týkaly hlavně těchto žen: v budoucnosti třeba měly rodit 
nikoli v bolestech tak jako dosud, ale radostně a vesele – i když 
jak toho dosáhnout, už kazatelé neuváděli. Podle jiné, ještě radi-
kálnější vize měla v Táboře odpadnout dokonce i fyzická námaha 
spojená s plozením dětí. Kazatelé slibovali, že v Boží obci „ženy 
budú počínati a roditi bez poznánie mužského jako svatá Maria 
Panna“. Aby se ti, kterým by se podobný život případně nelíbil, 
nemohli vrátit domů, byly na náměstí umístěny kádě, do nichž 
měli všichni odevzdat svůj majetek.

Kdo chtěl Boha, mohl být spokojen, ale co ten, který si přál 
krev? Brzy se ukázalo, že i o něj bude postaráno. Jedním z prv-
ních cílů táborské bojechtivosti se stala nedaleká tvrz Sedlec, 
ve které se ukryl uprchlý pan Oldřich z Ústí. Kronikář Vavřinec 
z Březové zachytil, jak táboři s lapeným pánem po obsazení tvr-
ze naložili: ubili ho cepy, mrtvole usekali nohy a tělo pak hodili 
do ohně. Potom rozhodli, jak bude naloženo se šesti majetnými 
zajatci: naživu zůstane jen jeden z nich, a sice ten, který vlastno-
ručně mečem popraví zbylé druhy. Jeden z šestice, jistý Pinta, 
hejtman, prý nabídku skutečně přijal. Český okamžik jako hrom: 
podle Vavřince se Pinta poté, co usekal hlavy svým spolubrat-
rům, přidal k táborům.
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toho, co se dělo, postrádala smysl. Vznikl bludný kruh: lidé, kteří 
nevěřili, že má cenu dál pracovat, přestali obdělávat pole; když 
potom dostali hlad, začali brát ostatním násilím. A tak bylo po-
divným paradoxem, že když o tři desítky let později, v roce 1451, 
Eneáš Silvius líčil své dojmy z Tábora, dospěl k názoru, že vývoj 
se válkami vrátil v podstatě na začátek: „Chtěli sice žít dle mravů 
prvotní církve a měli vše společné; nazývali se navzájem bratřími 
a čeho se jednomu nedostávalo, to mu druhý poskytl; nyní však 
žije každý pro sebe, jeden má hlad a druhý se opíjí.“

Pavel Kosatík (1962) je spisovatel, scenárista a novinář. V roce
1984 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval 
jako redaktor v několika nakladatelstvích a redakcích. Od 
roku 1996 žije jako svobodný spisovatel. Debutoval v roce 
1991 románem Kamarádi z prérie. Vydal téměř tři desítky knih,
např. Fenomén Kohout (2001),t Ferdinand Peroutka. Život 
v novinách (2003), Gottwaldovi muži (204), i Manželky prezidentů.
Deset žen z Hradu (2009), Věra Čáslavská – Život na Olympu
(2012) nebo České okamžiky (2011). Naposledy publikoval knihu y
o operní zpěvačce Jarmile Novotné s názvem Baronka v opeře
(2015). Je autorem scénáře k devítidílnému televiznímu seriálu 
České století (režie Robert Sedláček).í
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+++

Stav ducha vždy je záhadný
ubývá slov, přibývá čárek…
Dušičky jsou už za dva dny
a já pro tebe nemám dárek

+++

Dnes poprvé můj pes uviděl sníh
sníh, který dosud mohl znát jen z knih
z knih starých; z dob, kdy ještě žili psi
psi v stopách jezdců apokalypsy…

J. H. Krchovský (1960; vlastním jménem Jiří Hásek), básník 
a hudebník. Od konce 70. let publikoval v samizdatových 
časopisech a sbornících, básnické sbírky vydával vlastním 
nákladem. Po roce 1989 vydal deset básnických knih, souborů
a výborů. Jeho souborné básnické dílo vyšlo v nakladatelství 
Host v roce 2010 pod názvem Básně sebrané. Verše J. H. K. 
často zhudebňoval Milan Hlavsa, ale i další autoři české rockové 
a alternativní scény (Hudba Praha, Divoký srdce, Nahoru po
schodišti dolů band, The Plastic People of the Universe, Vladimír 
Václavek aj.). J. H. Krchovský často vystupuje na autorských
čteních, mimo to své texty interpretuje se svou rockovou formací 
Krch-off . V roce 2009 vydavatelství Guerilla Records vydalo
album J. H. K. & Krch-off  bandu s názvem Naposled.

70
+++

Rakvičku, věneček… Nakonec laskonku
A co ty, co si dáš, ty moje něho?
musíš jíst! Teď, když jsi… Teď, když jsme na sklonku
na sklonku prázdnin… A ostatně všeho

+++

Na chvíli uvěřit omylu, že jsi má
v tuhletu letní noc… Kdy mně je zima!
na chvíli zamotat paže tvé se svýma
na chvíli nohy své atd. s tvýma

+++

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

+++

Vlhkem mi zavoněl magický říjen
vítr dnes vyje jak sbor smečky hyen
ulicí honí se spadané listy
i svíčky na hrobech blikají místy
…slyším, jak ze síně ke mně skrz hroby
plazí se do mlhy Fibichův Poém
dupám si do taktu raz dva tři doby
– komusi dávají poslední sbohem…
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Obrazy z kulturních dějin
ruské religiozity
(ukázka)

Nejvýraznějším „publicistou“ moskevské éry je ovšem sám 
emblematický představitel samoděržaví, Ivan IV. Hrozný (vlá-
dl 1533 –1584). Hrozný je prototypem absolutistického vládce, 
pro kterého by se chtělo anachronicky použít přívlastku „totalit-
ní“: vládce, který nejenže vládne s mimořádnou krutostí, ale na-
víc jakoby zcela chaoticky. Jeden příklad za všechny – nejdříve 
zřídí všemocnou instituci carských zmocněnců „opričniků“, aby 
s jejich pomocí zlikvidoval staré bojarské rody, pak nechá zlikvi-
dovat samotné opričniky. Leč řečeno se Shakespearem, „i když 
je to šílenství, je v něm metoda“: Ivanovo vládnutí spojuje princip 
carovy vůle jako jediného zákona – a princip násilí jakožto po-
tvrzení carovy autority.

Ivan Hrozný tento program sám vykládá v dopisových pole-
mikách s knížetem Andrejem Kurbským, jedním z vůdců bojar-
ské opozice, usilujícím uchovat v Rusku alespoň nějaké prvky 
stavovského zřízení. Je věru krutým paradoxem, že Moskevská 
Rus 16. století postrádá analogií k západní renesanci ve vývoji 
umění a vědy – zato ale nepostrádá analogie k jedné z myšlen-
kových inovací, zrozených přímo v epicentru evropské renesan-
ce, ve Florencii: k politické nauce Niccola Machiavelliho o tom, 
že vládci je k dosažení jeho cílů dovoleno vše. Několik z těch 
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námětem. Objevuje se v různých akcích a v různých podobách. 
Ivan Hrozný velí vojsku. Ivan Hrozný a jeho oblíbení jurodiví. Ivan 
Hrozný se synem, kterého právě zabil, a nyní se děsí toho, co 
učinil. Ivan Hrozný v duchovním usebrání, ba v touze po odcho-
du do kláštera. Většinou je postavou rozporuplnou, rozervanou, 
protikladnou – ale přitom vlastně úctyhodnou. Téměř nikdy není 
zobrazen tak, jak se jeví z dobových pramenů, tedy jako tyran, 
 lidská zrůda, masový vrah a psychopat. Ruská historická paměť 
mu byla ve svém hlavním proudu zjevně ochotna odpustit všech-
ny zločiny za to jediné – za to, že rozšířil ruský stát; že z Moskvy 
učinil „třetí Řím“. Jako takový směl všechno. Jako takový měl 
nárok na onu absolutní poslušnost.

Historik Nikolaj Karamzin nejenže oslavuje Ivana Hrozného. 
Oslavuje dokonce Kurbského služebníka Vasilije Šibanova, kte-
rý prokázal na rozdíl od svého pána onu absolutní poslušnost 
carovi. Když prý Šibanov doručil carovi od Kurbského nemi-
lé psaní, car se rozzuřil, přibodl Šibanovovi svou berlou nohu 
k podlaze – a ten pokorně stál s přibodnutou nohou, dokud si 
car nedočetl dopis do konce. To je podle Karamzina i třeba po-
dle básně Alexeje K. Tolstého Vasilij Šibanov (1858) pravý ruskýv
hrdina, „ruská duše“…

Tento pohled na Hrozného druhý život v ruské kultuře je vlast-
ně stejně hrozný jako pohled na jeho život první. Je vůbec jed-
ním z nejhroznějších pohledů na dějiny ruského ducha. Teprve 
v nejnovější literatuře, vznikající v disentu a v putinovské Rusi 
(Obraz XIX a Závěr), se objevuje obraz, který může být jakkoliv 
literárně sofi stikovaný, v čase a reáliích posunutý, groteskní či 
fantaskní – ale přitom je „realistický“, pokud jde o substanciální, 
archetypální, absolutně nepřijatelnou a žádnými vlasteneckými 
řečmi neomluvitelnou hroznost Hrozného. Doposud zřejmě nejlé-
pe a nejdrsněji literárně ztvárnil „odkaz“ Ivana Hrozného prozaik 
Vladimir Sorokin v románu Den opričníka (viz Závěr).
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nemnoha Moskvanů, kteří se v tomto období dostali na Západ, 
přináší jako „úžasnou novinku“ právě machiavellismus. Diplomat 
Fjodor Kuricyn († po 1504) přepracovává do staré ruštiny historii 
o sadistickém moldavském vojvodovi Vladu Tepesovi, známém 
pod přezdívkou Drakula. Příběh je podivně ambivalentní: Mohl 
by být čten jako varování před domácími ruskými Drakuly – ale 
možná že má naopak vylíčit ideál panovníka, který si umí ve své 
zemi zjednat pořádek… Dobrodruh, žoldák mnoha evropských 
panovníků Ivan Peresvětov (16. stol.) – jeden z mála těch, kdo 
dobrovolně odcházejí z Litevské Rusi na Moskevskou a nikoliv 
naopak – je jednoznačnější. Radí ve svých listech Ivanu Hrozné-
mu, aby se inspiroval v sultánově říši a doplnil pravoslaví pevnou 
politickou vládou a programní krutostí – „pravdou tureckou“.
A Ivan Hrozný se těmito radami zjevně opravdu řídil.

Jak konstatovala Hannah Arendtová při analýze režimu jed-
noho z Ivanových pozdějších ctitelů, Josifa Džugašviliho-Stalina: 
Totalitarismus produkuje neustálý teror, který jakoby nemá žád-
nou logiku, má však funkci: Má neustále zastrašovat obyvatelstvo, 
zbavit je všech ochran a soudržnosti, učinit z něj masu dokonale 
podrobenou, dokonale bezbrannou. Džugašvili-Stalin se natolik 
vzhlížel v osobnosti Hrozného, že si od Sergeje Ejzenštejna ob-
jednal i fi lm Ivan Hrozný (1944). Smyslem fi lmu mělo být předvést, ý
ve zřetelné analogii k vládci současného Ruska, vládce minulého 
Ruska, který se vyznačoval analogickou státnickou „genialitou“ 
i analogickou „odvahou“ bezohledně obětovat tak velkou část 
svého národa (nemluvě o jiných národech…) na oltář velké stát-
ně imperiální ideje. Chtělo by se dodat – na oltář „třetího Říma“… 
Film však Stalina stejně nakonec neuspokojil, takže druhý díl byl 
uvolněn k distribuci až roku 1958.

Nebyli to však až Ejzenštejn a Džugašvili-Stalin, koho Hrozný 
zaujal jako postava hodná uměleckého zpracování. V literatuře, 
malířství, divadle a hudbě ruského 19. století je Hrozný častým 
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Martin C. Putna (1968), literární historik, kritik a editor. 
Vystudoval klasickou fi lologii a slavistiku v Praze a teologii
v Českých Budějovicích. Od roku 1991 přednáší na Karlově
univerzitě v Praze, od roku 2013 je profesorem kulturní 
antropologie. Působil rovněž jako redaktor revue Souvislosti 
a jako ředitel Knihovny Václava Havla. Odborně se zabývá 
především vztahem kultury a náboženství. Vydal knihy Česká
katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918
(1998), Órigenés z Alexandrie: Kapitola z dějin vztahů
mezi antikou a křesťanstvím (2001), Řecké nebe nad námi 
a antický košík: Studie ke druhému životu antiky v evropské
kultuře (2006), Česká katolická literatura v kontextech 
1918–1945 (2010),5 Duchovní portrét Václava Havla v rámu české 
kultury (2011) aj. Zatím poslední prací jsouy Obrazy z kulturních
dějin ruské religiozity (2015). Překládá z latiny, řečtiny, ruštiny, y
němčiny a angličtiny.

Mnozí Moskvané Hrozného doby měli na Hrozného a na celé 
praktické uplatňování programu „třetího Říma“ jiný pohled a za-
čali se ohlížet po alternativách. Buď venku, za hranicemi Mos-
kevské Rusi – nebo uvnitř, ale mimo ofi ciální mocenské struktury 
státu a církve.

ČÍTANKA — HOSTÉ, MARTIN C. PUTNA
UKÁZKA Z KNIHY OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN RUSKÉ RELIGIOZITY
BIO



79ČÍTANKA — HOSTÉ
JIŘÍ SÁDLO, FARID DAHBI
TÁBULÍ, MÁTA, SÝRY

Máta

Máty se po světě pěstuje hodně druhů a vůní, ale kulinářsky jsou 
zásadní dva (protože valná většina těch ostatních má chlupaté 
listy a šimrá na jazyku). U nás je populární hlavně máta peprná, 
Mentha x piperita čili peprmint. Tu známe ze zahrádek a z pepr-
mintové žvýkačky a zubních past a ze zelené kořalky, opět podle 
toho zvané fefrmincka. Kdežto v celé této knížce pod mátou ro-
zumíme její teplomilnější a suchovzdornější sestru, mátu klas-
natou, Mentha spicata, známou jako spearmint. Chutná jinak, 
drsněji a ušlechtileji, protože mimo mentol povinný pro každou 
mátu obsahuje navíc silici karvol, vonící po kmínu, a to je zatra-
cený rozdíl. Pěstuje se kolem dokola celého Středomoří a Čer-
ného moře. Už třeba v Bulharsku, když si dáte mátovou kořalku, 
tak voní jinak, protože je ze spearmintu. A odtud sahá její sláva 
přes arabské země až do Íránu a do střední Asie, a severem Af-
riky zase až po Gibraltar, známé je její marocké označení nana. 
Se středověkou arabskou kolonizací Španělska dobyla západ 
Evropy a později se španělskou kolonizací dobyla Ameriku, to 
je totiž ta samá máta, co se dává do mojita.

Sýry

V islámských zemích je sýr převážně bílý slaný v láku, někdy ho 
nařídko sypou černuchou, což je hezké a velmi dobré. Ale kultura 
meze sahá až do Bosny, takže sýry lze vzít i typu ementálského, 
jen smradlavců a plísňáků bychom se zde, chceme-li následovat 
styl, měli spíše stranit.

78 ČHO
Tábulí

je široce populární salát, kombinující obiloviny s rajčaty a bylin-
kami. Napřed to moučné, to může být bulgur nebo kuskus nebo 
by nakonec šly i naše trhané krupky.

Bulgur je hrubá krupice z předvařené a usušené pšenice dvou-
zrnky, je to instantní jídlo do pouště, kde není dřevo na otop. Takže 
vařit ho nutně nemusíme, dáme ho do jen cedníku namočit na 
půl hodinky do vody, ocedíme a hotovo.

Kuskus je něco podobného, dneska ho asi znáte, ale co to vlast-
ně je? Vypadá to jako krupice, jenže jsou to maličké kuličky z hrubé 
mouky a vevnitř každé je ještě menší kulička mouky hladké. Je to 
úžasně složité a miniaturizované a taky je to důvod, proč kuskus 
nesmíme moc vařit a míchat, jinak vyrobíme krupicovou kaši.

Na tábulí je nejlepší velkozrnný a předvařený. Stačí ho jenom 
zalít horkou slanou vodou, ale vyplatí se složitější příprava: do 
rendlíku dám trochu masového vývaru (nebo kvalitní bujonovou 
kostku), sůl, trochu mletého nového koření a pepře, povařím, při-
dám hroudu másla a olivový olej, nechám rozpustit. Pak vypnu, 
nasypu kuskus a zamíchám. Kdyby bylo málo tekutiny, mám po 
ruce konvici s horkou vodou, ale vždycky je lepší kuskus al dente, 
skoro nedodělaný, než rozvařená patlanina.

Nechám ho vystydnout a mezitím do salátové mísy drobounce 
nakrájím spoustu listové petrželky (s kudrnkou to nezkoušejte, 
ta je tvrdá a bez chuti) a trochu méně máty (nejlépe té arabské/
mexické). Pak nakrájím i rajčata a cibuli (na to je nejlepší málo
pálivá zeleninová cibule s bělavými stříbřitými slupkami). Oky-
selím citrónem, přisypu kuskus, dosolím a domastím olivovým 
olejem, případně nechám tak půl hodinky rozležet. Konzistence 
má být sypká, ne čvachtací. A nemělo by to vypadat jako obilná 
kaše, ani jako zelená siláž, ani jako rajský salát umazaný pleve-
lem, všeho zhruba vyrovnaně.
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Černucha setá, Nigella sativa

je docela hezká letnička s modrými nebo bílými květy a nápadný-
mi tobolkami vzhledu rohatých hvězdiček, ty se dají po vysypání 
semen použít i do zimních dekorací, dá se pěstovat i u nás. Seme-
na jsou uhlově černá, velikosti zhruba kmínu, ale tvaru hranaté-
ho kamínku. Křoupají a voní trochu jako pepř nebo kmín, ovšem 
zcela bez palčivosti. Hlavní použití je jako posypka na pečivo. (…)

Datle a balkán

Sýr balkánský (líp fetu, ta se tak nedrolí) nakrájet na kousky ve-
likosti datlí. A na chvilku do vody, aby se zčásti odsolila, pak je 
jemnější. Datle vypeckovat. Nasucho na pánvičce opražit trochu 
natlučený koriandr (plody). V tom obalit sýr a datle. Případně mír-
ně opepřit. Moc to tam nedrží, ale to je v pořádku, to tak má být.

Jiří Sádlo (1958), botanik, básník a esejista. Vystudoval
geobotaniku na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v letech 1978–1983. Později se stal vědeckým
pracovníkem v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích. Zabývá
se geobotanikou, rostlinnou fytocenologií a historickým vývojem
krajiny a vegetace. Zúčastnil se série výzkumných expedic do 
většiny zemí Středního východu a do Severní Koreje. Přednáší 
na Karlově univerzitě a Jihočeské univerzitě. Kromě úzce 
odborných textů je spoluautorem knihy Biologie krajiny – Biotopy 
České republiky (1999) nebo sborníku y Krajina a revoluce (2005). 
V roce 2007 vydal deníkové záznamy, inspirované především 
proměnami krajiny a přírody během roku, pod názvem Prázdná 
země. Společně s Faridem Dahbim vydal kuchařku Mlsné 
čenichání jihovýchodním směrem.

ČÍTANKA — HOSTÉ
JIŘÍ SÁDLO, FARID DAHBI
DATLE A BALKÁN, BIO
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tomu zloději nenechám paštiku,“ řekl si Jákob, „co by tomu řek-
la žena a děti, které se po ní mohou umlátit jako já?“ Rozběhl se
za psem, jenže pes byl rychlejší. Jak už to psi dělají, když něco
ukradnou, po chvíli se s pajšlem v hubě zastavil a ohlížel se po
okradeném Židovi. Jákob, jak to zase dělají okradení lidé, přidal
do kroku, a když měl psa málem na dosah, hafan si výsměšně
pajšlík nadhodil, a než ho zase chytil, roztáhl hubu od ucha k uchu.
A potom pelášil dál. Jakmile však vycítil, že má příliš velký ná-
skok, znovu se zastavil a počkal, až ho zpocený a sotva dech
popadající Jákob doběhne.

Tak se to ještě několikrát opakovalo, nežli mu pes s pajšlíkem 
utekl docela. Jákob si uvědomil, že se při pronásledování pašti-
ky ocitl v lese, a protože před ním pes odbočoval vpravo a vlevo,
neví kudy se vrátit. Naštěstí mu po cestě přicházel vstříc něja-
ký mužský v talisu a s modlitebními řemínky na ruce a na hlavě.
Jákob si v tu chvíli nekladl otázku, kde se tu vzal, ani co takhle
oblečený dělá uprostřed lesa, jenom chtěl vědět, jak se z lesa
dostane domů. Pozdravil toho člověka a zdvořile se ho zeptal,
která cesta vede z lesa do Špiry.

„Do Špiry?“ podivil se muž v talisu. „Špira je odtud tak daleko, 
že by ti trvalo tři roky, než bys tam došel! Vidím však, že jsi celý
schvácený a máš asi hlad. Půjdeš-li dál po téhle cestě, narazíš
za chvilku na potok s čistou vodou, napiješ se a za další čtvrt ho-
dinky tě cesta přivede na okraj města. Tam stojí pekárna a do-
staneš tam, co hrdlo ráčí.“

Jákob nebral zmínku o třech letech vážně. To by už rovnou 
mohl věřit, že hodinka trvá rok. Muž tím chtěl nejspíš říci, že se
dostal od Špiry příliš daleko a blíž to bude mít do jeho města.
A protože měl žízeň a žaludek měl prázdný, řekl si, že odtamtud
se do Špiry dostane bryčkou, když ho někdo vezme. Už se s tím
člověkem loučil, když si vzpomněl, že peníze, které mu žena dala,
utratil za pajšlík. Zbožný muž ho však uklidnil: „Al-tidag, nestarej
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Hodina jako rok 
a rok jako hodina
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V německém městě Speyer, nazývaném Židy Špira, žil muž jmé-
nem Jákob, který měl přízvisko Alte dag, Stará ryba. Jak k němu 
přišel, je dlouhé vyprávění. Začalo to tím, že rabín, kterého si Já-
kob jinak velmi vážil, po ranní bohoslužbě vykládal v synagoze, že 
hodinka může trvat rok a rok hodinu. „Takovými nesmysly,“ roz-
zlobil se Jákob, „nebudu přece utrácet drahocenný čas!“ Ani si 
přednášku nevyslechl do konce a šel domů. Sotva přijde, manžel-
ka mu povídá: „To jsem ráda, že jsi dneska přišel dřív. Skoč prosím 
tě k řezníkovi a kup skopové plíce a játra, udělám z nich paštiku. 
A s nikým se cestou nebav a přijď co nejdřív, abych plíčky a játra 
ještě stihla vykošerovat!“ Byl totiž čtvrtek, kdy každá židovská 
hospodyňka chystá dobroty na pátek večer, kdy začíná šabat.

Jákob pospíchal k řezníkovi a cestou se mu sbíhaly sliny. Paš-
tika z plíček a jater, jak ji umí připravit jeho žena, byla hotová 
delikatesa. Když přišel do krámu, visel na háku poslední pajšlík. 
Dneska málokdo ví, že to jsou plíce a játra spojené ještě s dýchací 
trubicí. Dva nafouklé načervenalé pytlíky, každý z jedné strany, 
a játra pod nimi byly na první pohled zdravé, a tak, šťastný, že při-
šel ještě včas, zaplatil za pajšlík, popadl jej a uháněl s ním domů. 

Jenže kde se vzal, tu se vzal, přichomýtl se mu do cesty velký 
pes, pajšlík mu vytrhl a utíkal s ním opačným směrem. „Přece 



85ČÍTANKA — HOSTÉ
KRISZTINA TÓTH
PORTRÉT JAKUBA PLACHÉHO84

se,“ povídá mu hebrejsky, „když si řekneš, napíší ti pečivo na účet!“
Jákob mu poděkoval a za čtvrt hodinky skutečně došel na 

dřevěný můstek, pod nímž vesele bublal potok s průzračnou 
vodou. Uhasil žízeň, pokračoval v cestě a za další necelou čtvrt 
hodinku nasál do nosu líbeznou vůni pečiva linoucí se z pekár-
ny. Když pak spatřil vonící čerstvé pečivo v pekařství, řekl si, že 
když se mu stala ta nehoda s pajšlíkem a vrátí se domů tak poz-
dě, přinese dětem alespoň něco dobrého k jídlu. Pekař mu bez 
řečí napsal nákup na účet a Jákob s pytlíkem nejlepšího pečiva 
v náručí zamířil do města.

Bylo to velké město, neměl potuchy, že by takové bylo v blíz-
kosti. Bloudil sem a tam po ulicích, potkával stovky neznámých 
lidí a nemohl se vynadívat na vysoké domy o několika poschodích, 
jaké nikdy předtím neviděl. S údivem se zastavil před nejvyšší ze 
všech budov, na které narazil, a mohl si krk vyvrátit, aby dohlédl 
k nejvyššímu patru. 

Karol Sidon (1942), prozaik, dramatik a scenárista. Vrchní 
zemský a bývalý vrchní pražský rabín. Studoval dramaturgii 
na FAMU, byl dramaturgem animovaných fi lmů a redaktorem
Literárních listů. Od roku 1969 pracoval v dělnických profesích.
V roce 1983 emigroval do SRN, kde konvertoval k judaismu; 
hebraistiku pak studoval v Heidelbergu a v Izraeli. Autor próz Sen
o mém otci (1968), i Sen o mně (1970), Boží osten (1977), Brány 
mrazu (1977), Altschulova metoda (2014; pod pseudonymem 
Chaim Cigan), Piano live (2015) aj., her Saphira (1973), Dramata
(2012; sebrané hry) aj. Podle jeho scénářů natočil režisér Juraj
Jakubisko fi lmy Zběhové a poutníci (scénář k třetí povídce i
Poutníci), Ptáčkové, siroty a blázni a Nashledanou v pekle, 
přátelé!
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tář, aby se Sněhurka ve své malé rakvičce mohla krásně skvět 
v záplavě světla. Vica se jen strachovala, aby měla panenka dost 
vzduchu, ovšem mami Klára ji uklidnila, že jí je to momentálně 
jedno, poněvadž má v krku stejnak zaseknutý jabko, a dokuď ho 
nevyplivne tomu princátkovi do dlaně, tak je jí nějakej vzduch 
úplně šumafuk. To je asi, jako kdyby někdo vyluxoval votrávenej 
pingpongovej míček a ucpal s ním hadici, tak nějak to v tom jejím 
krku teďko vypadá. 

Ještě by potřebovaly prince, jenomže na posteli už seděli 
jenom samí medvídci a jeden vypelichaný velikonoční zajíček, 
zatímco otlučené porcelánové fi gurky na poličce nepřipadaly 
coby zachránci v úvahu už kvůli svým rozměrům. Zrovna si nad 
tím lámaly hlavu, a to s takovým nasazením, že mami Klára do-
konce vypnula i rádio, když vtom venku někdo zazvonil. Mami 
Klára nikdy nezamykala, vešla Věra. Nejprve v šeru sklepního 
bytu skoro nic neviděla. Překročila rozházené šaty a najednou 
spatřila panenku ležící ve svítící krabici. Vykřikla a pak se s ře-
vem vrhla na mami Kláru: rvala jí šaty, škubala vlasy a přitom 
řvala, že je zrůda, pro všechny nebezpečná, vyšinutá zrůda 
a že všichni v týhle rodině jsou magoři, zdegenerovaný magoři 
a ona se taky jednou zblázní, přísahá bohu, že se z toho zcvokne, 
pokud už teda taky není dávno blázen. Pak najednou zmlk-
la. Spustila ruce a jenom sklesle stála vprostřed pokoje, jako 
by ji po předchozím běsnění opustily všechny síly. Mami Klára 
na to nijak nereagovala, snažila se upravit si rozcuchané šedé 
vlasy a srovnat si šaty. Vica se pokoušela radši ani nedýchat. Ve 
sklepním pološeru takhle uplynulo několik dlouhých minut. Pak 
Věra o pár kroků ustoupila, sedla si na válendu a v tu chvíli uvi-
děla svoje dítě. Hleděla na něj, jako by si teprve teď všimla, že je 
tady taky. Zírala na holčičku a z očí, které byly dosud prázdné, jí 
začaly pomalu téct slzy. Dřív, než mohla Vica vůbec promluvit, jí 
přerývaným hlasem řekla:

86 ČHO
Mami Klára byla výtečná charakterní herečka, ovšem neexis-
toval režisér, který by ji dokázal k něčemu přinutit, pokud v roli 
sama nespatřovala dost fantazie. Vica ležela v překroucených 
punčocháčích na břiše na koberci, koukala na tu spoušť všude 
okolo a najednou ji napadlo:

– Budem’ si hrát na Sněhurku!
Mami Klára souhlasila, ovšem jen s tím dodatkem, že bude zlá 

macecha a Vica, která bude Sněhurka, je akorát v lese, kam ji 
vodved’ myslivec, aby jí tam vyříz’ srdce, jenomže jí ho nevyříznul, 
poněvadž se nad ní slitoval, no a přesně, jakmile skončí tenhle po-
řad, tak najde Sněhurka cestu zpátky do paláce, jenže do tý doby 
musí ještě chvíli bloudit. 

Vica kroutila hlavou, že takhle to nemyslela a že by si chtěla 
půjčit akvárium. Mami Klára si odtáhla rádio kus od ucha, a i když 
ho ještě pořád nevypnula, vrhla na Vicu tázavý pohled, na co jí 
kurnik šopa bude akvárium. Co si pamatovala, tak o žádném to-
pení není ve Sněhurce ani slovo, i když je samozřejmě vždycky 
možné odchýlit se od předlohy. Vica jí vysvětlila, že by z něj 
chtěla udělat skleněnou rakev, no a tady na koberci by mohla 
být mýtina, kde bude ležet omdlelá Sněhurka. Nato sáhla mezi 
polštáře a vytáhla olysalou panenku ve svatebních šatech. Je-
diné, co k tomu mami Klára podotkla, bylo to, aby ta mýtina ne-
byla pokud možno rovnou tady na zemi, ale radši na stolku, aby 
se přes Sněhurku nenatáhla, když půjde v noci na záchod. Načež 
rukou smetla vše, co bylo na stole, aby mýtině hned udělala místo. 
Pak Sněhurku položily pěkně na máry, které představoval rudý 
sametový polštář. Vica jí důstojně upravila závoj, aby nebylo vi-
dět, jak panenka plešatí, a pak celý katafalk přiklopily akváriem. 
Pasovalo akorát. Byla to nádhera, díky sporému světlu pouliční 
lampy měla celá kompozice dokonce i jemně nasvícené pozadí. 
Mami Klára se touto dekorací nechala natolik inspirovat, že od-
někud vyhrabala kapesní svítilnu, kterou opřela zezadu o polš-
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– A ty taky… proč ses vůbec narodila.
Sněhurka ležela ve skleněné rakvi a nemohla se zvednout, 

nedokázala vykašlat jablko, které jí uvízlo v krku. Mrtvolně ne-
hybná spočívala pod bezvzdušným poklopem a ani nemrkla. A tr-
paslíčci? Kde byli tou dobou oni? Daleko v oknech sousedních 
domů rozžehli svoje drobné lucerničky a štrádovali si to v pat-
rech jako malá světýlka, jenomže to odtud, tady z té místnosti 
hluboko pod úrovní ulice, nebylo vidět. Ovšem je taky možné, že 
tam vůbec nebyli. 

Krisztina Tóth (1967), básnířka, prozaička a překladatelka. Jedna 
z důležitých postav současné maďarské literatury. Debutovala 
v roce 1989 básnickou sbírkou Podzimní vlání kabátu. Za výbor 
ze své dosavadní básnické tvorby nazvaný Prašan (2001) získala
prestižní cenu Palládium. Prozaická prvotina, sbírka povídek 
Čárový kód, se od svého vydání v roce 2006 dočkala překladů 
do několika jazyků včetně češtiny (Fra 2011). Následovaly prózy
Pojď, já tě vezmu domů (2009), Pixel (2011) a l Akvárium (2013; 
česky v překladu Jiřího Zemana, Fra 2014).
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Jezdecký portrét mladíka v baretu

Zdá se mi, že v každém domě
na pozadí plotu
zahrady zoologické stojí ospalý pony – 
Snad ne jeden a ten samý? – a na něm – dítě 
sedí s úsměvem na rtech kvetoucím, 
a k témuž místu, již v plném květu,
později své vlastní děti vedoucí –
v baretu černém, blůzce zdobné,
maminkou vyšívané jemně –
trochu volné, zato boty,
co mi paměť stačí, mě na té fotce tlačí.

Růže a mouchy

Smotanými novinami krasavice Róza, 
megera,
ohnala se po dvou namodralých zeleně jiskřivých
mouchách s chlupatýma nožkama, co blyštily se na slunci. 
„Vypadněte!“
„Tumáte, mrchy!“ řekla 
a třískla do zdi a do stolu.

Mouchy dávno uletěly 
a holka je mlátí a mlátí.

Zeť

Jednou takhle v obci Svistucha začal můj zeť napadat
na levou nohu –
 artróza.
O holi vydal se na nákup
do nejbližšího konzumu, kde mu jakási čubka
tu chromou nohu pokousala, mrcha.

To proto, že přišel o holi a čubka měla štěňata.
A k tomu místní vagus taky napadá na levou nohu.
Nevyhneš se, zeťáčku, preventivnímu útoku,
když si, zeťáčku, nepromyslíš podrobnosti.

Tady se přihodí leccos. Svistucha je Svistucha!

Za týden se dal pokřtít. Vedle, v Iljinském.
Přesně na den proroka Ilji. No, uvidíme.

Viktor Koval (1947) je možná jediný žijící ruský básník, s nímž si
touží pohovořit cestující v tramvaji i náhodní sousedé na nemoc-
ničním pokoji. Tuto anomální situaci vysvětluje básník a literární 
teoretik Michail Ajzenberg tím, že Koval „nejednou předběhl svou 
dobu“ – a vlastně i sám sebe. 

Věčnou slávu si totiž nezískal jako básník, ale jako dětská su-
perhvězda sovětských fi lmů 50. let, někdy mezi šestým a desá-
tým rokem svého života. Svou zářnou kariéru, kdy vydělával víc 
než maminka i babička dohromady, záhy z vlastní vůle opustil: 
nelíbily se mu scénáře, podle kterých měl hrát. Zpočátku se je 
snažil sám přepisovat, ale pak mu došla trpělivost a vrhl se na 
výtvarné umění, což rozhodlo i o jeho budoucí profesi – v roce 
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1969 vystudoval moskevský Polygrafi cký institut a dodnes si 
vydělává jako kreslíř a karikaturista v řadě časopisů.

Jak se tedy Viktor Koval stal básníkem? Další oklikou, tentokrát 
přes práci v divadle – ovšem v divadle poněkud zvláštním: všichni 
jeho herci byli ve skutečnosti básníky ze skupiny Almanach (Dmi-
trij Prigov, Timur Kibirov, Děnis Novikov, Sergej Gandlevskij, Lev 
Rubinštejn a Michail Ajzenberg). Práce v divadle pro ně na prahu 
perestrojky byla nezbytnou obživou a také možností představit 
vlastní poezii v provincii a později i v zahraničí. Ani tehdy však 
Koval ještě jako básník nevystupoval. Skládal pro divadlo písňové 
texty, které zhudebňoval zpěvák Andrej Lipskij (z mnoha jejich 
písní se staly šlágry). Už v těch užitých textech prosvítalo to, co 
se později stalo typické pro samotnou Kovalovu poezii: řečová 
intonace, důraz na zvukovou stránku verše a všudypřítomná ab-
surdita, která nabývá podoby jakéhosi svérázného neofolkloru. 
Ve svých prvních básních, které podle dobových svědectví ani 
tak „nepsal“, jako spíš skandoval, vykřikoval, vytleskával a tančil, 
Viktor Koval zase předběhl svou dobu. Mezi přáteli se jeho ver-
šům říkalo „řečovky“, ale jak později na svých prvních cestách 
do zahraničí zjistili, šlo vlastně o nefalšovaný rap. 

Kovalova poezie by se dala zařadit do proudu moskevského 
konceptualismu, u jehož zrodu prý asistoval jako host bytových 
seminářů, společně s jeho „zakladateli“ Borisem Groysem, Dmi-
trijem Prigovem a Vsevolodem Někrasovem. Jenže zařazení do 
jakéhokoli proudu vždy bránila Kovalova bytostná neschopnost 
autorského sbližování či napodobování. Jeho hravé, zábavné 
a nesmírně důvtipné verše, které se podobně jako jeho život-
ní osudy neustále předbíhají, vracejí a stáčejí do významových 
i zvukových spirál, jsou vždy čistě osobními, nenapodobitelnými 
a s ničím nesrovnatelnými vynálezy. Podle Ajzeberga není po-
chyb: „Je to představitel jiného druhu, kterého sem zavál nějaký 
náhodný vítr. Něco jako Elf.“

Jak ses stal hvězdou sovětského fi lmu?
Úplně náhodou. Moje babička si na penzi přivydělávala na Kuz-
něckém mostě jako vrátná v nakladatelství Iskusstvo. A praco-
vala tam s ní kamarádka, která uviděla fotku, kde sedím v ZOO 
na poníkovi, usmívám se, poník spí. Její dcera shodou okolností 
pracovala ve fi lmových ateliérech Gorkého – nabírala děti do 
fi lmů. A tak jsem se dostal na konkurz. Musel jsem si bůhvíproč 
stoupnout na židli a přečíst básničku – recitoval jsem Maršaka, 
Roční období, myslím, že Říjen. A pak už začala taková série 
mučení. Musel jsem se předvádět nalíčený, v kostýmu, potom 
malá herecká zkouška… všechno jsem to vydržel a angažovali 
mě do fi lmu K novému břehu – podle knihy Vilise Lacise Syn ry-
báře. Hrál jsem v takové bílé kudrnaté paruce syna lotyšského 
rybáře. Natáčelo se v Lotyšsku, ale opravdového Lotyše na tu 
roli nenašli. A to je jeden z důvodů, proč si tak dobře pamatuju 
epizody z raného dětství. Už v šesti letech jsem se totiž musel 
roli učit lotyšsky a skvěle jsem si na tom vycvičil paměť.

V jakých jsi ještě hrál fi lmech?
Z těch známějších to byl hlavně Rumjancevův případ režiséra Jo-
sifa Chejfi ce, kde jsem hrál roli kluka z dětského domova a paru-
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ku mi tentokrát nasadili zrzavou. Tam jsem hrál třeba s Alexejem 
Batalovem, Gennadijem Juchtinem, a vůbec to dodnes zůstal 
takový kultovní fi lm, snad proto, že tam byla detektivní zápletka 
a že to byla vlastně taková první sovětská lyrická detektivka. Pak 
jsem hrál ještě v několika slavných sovětských trhácích. 

Co to obnášelo, být dětská superstar sovětského fi lmu?
Jezdili jsme do terénu, natáčelo se všude – v Pobaltí, na Urale, 
na Krymu. Byla to těžká práce, ale jako dítě jsem měl naštěstí 
zkrácený pracovní den, a když chtěli kvůli dobrému počasí na-
táčet dál, museli uprosit mojí maminku. Zato jsem od šesti let 
vydělával víc než rodiče a možná víc než teď. Takže kdybych teď 
začal běhat po všech čertech, možná by mi to pomohlo k vyšší-
mu důchodu. Ale to, že existuje fi lm, jim nestačí, musel bych najít 
různý papíry, a ty už jsou dávno ztracený.

Kdy jsi pochopil, že nechceš být hercem?
Jak jsem rostl, text scénáře mě přestal uspokojovat, začal jsem 
ho různě měnit a doplňovat po svém, pletly se mi do toho repli-
ky ze života, začal jsem mít obavy, jestli nehraju falešně, jest-
li moc neřvu nebo nemluvím moc potichu. Na hereckou školu 
jsem nechtěl. Zdálo se mi, že se mi ta strašně zajímavá, ale taky 
strašně náročná práce přejedla. Takže jsem se vrátil k svým 
původním plánům – výtvarníkem jsem chtěl být už od šesti let 
a tahle vášeň mě nikdy nepustila. Během natáčení ve studiu jsem 
si vždycky kreslil.

Jak došlo k tomu, že ses v srpnu 1968 ocitl v polské důstoj-
nické uniformě na Václavském náměstí?
Nevracím se k té epizodě zrovna s radostí, je to příběh trochu 
zvláštního charakteru. Neocitl jsem se s žádnými protestujícími 
na barikádách, zkrátka jsem se ožral. Byl jsem v té době v armá-

dě. Invazi jsem vnímal velice bolestivě a lidi, kteří tvrdí, že srpen 
68 byl v jejich životě jakýmsi zlomovým okamžikem, beru jako své 
duchovní bratry. Pro nás to bylo nepředstavitelný, nemohli jsme to 
dopustit, s tím se nedalo souhlasit za žádných okolností. No a pár 
dní po invazi jsem se ožral a ocitl jsem se v bdělém stavu na Vác-
lavském náměstí v uniformě polského parašutisty, kapitána, všu-
de okolo naši vnitráci, a rozhodl jsem se přímo na náměstí omluvit 
československému národu. Proč jsem byl zrovna v polské uniformě, 
to nevím. Ale asi proto, že jsem v té době miloval všechny polské 
časopisy, odebíral jsem třeba Szpilki, to bylo něco jako Dikobraz, 
ale pro mě tam bylo spousta zajímavého, hlavně pokud jde o avant-
gardní grafi ckou úpravu. Publikovali tam umělci nejrůznějšího druhu 
a byla z toho cítit umělecká svoboda a nezávislost, to se nedalo 
s ničím srovnat. Louskal jsem nápisy pod obrázky a šprtal polšti-
nu pro samouky. Takže v tom, že jsem část své viny naložil právě 
na polského kapitána, bylo něco logického. Freud by to uměl vy-
světlit – „já za to nemůžu, to ten sympatický polský kapitán!“ Nebo 
to možná bylo proto, že jak jsem se naučil základy polštiny, zdálo 
se mi, že si s Čechy budu rozumět líp polsky než rusky. V každém 
případě mě na Václavském náměstí ztloukli jako polského kapi-
tána, dostal jsem pořádně. A pak mě odnesli do vojenského auta, 
vyfasoval jsem deset dní ajnclíku. Probudil jsem se v moskevských 
kasárnách, pěkně potlučený, samá modřina. Já jsem o tom léta 
nikomu neříkal, nevycházím z toho zrovna jako hrdina.

Když do Moskvy přijeli Jáchym Topol, Viktor Stoilov a Mar-
tin Jirous, tak jsi to vyprávěl poprvé?
Jo, to bylo poprvé. Do té doby jsem to vytěsňoval, jako by to 
nebylo, ale tam, v té ázerbajdžánské hospůdce zavládla taková 
přátelská atmosféra, co se pamatuju, bylo nás tam tak deset 
Čechů a deset Rusů, hodně se pilo a mně se zdálo, že přišla ta 
pravá chvíle a tak jsem to vyklopil.
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A víš, že oni dodnes nevědí, jestli jsi na tom Václaváku v pol-
ský uniformě byl nebo ne…
Já taky ne.

Co písně, co jste skládali s Lipským?
Vystupovali jsme jenom v kuchyních a v ateliérech umělců. Ta-
kové přátelské posezení, narozeniny, bytová divadla a tak. In-
scenovaly se i moje divadelní hry, ve kterých jsme ty písničky 
využívali. Třeba hra REPA.

Rap?
Ne, REPA, jako česky ŘEPA. No jo, pak se objevili rapeři a název 
pokroutili a ukradli.

O čem to bylo?
Bylo to opěvování jednoho druhu zeleniny, z nejrůznějších stran 
jsme poukazovali na její různé vlastnosti, přírodní i duchovní, 
bylo to naše všechno!

Jak je to s tvými kníry?
Ony mi tak narostly. Je to samozřejmě určitý rys osobnosti. Ně-
kdo má knírek tenounký jako Ho-či Min, děd Ho, někdo zase ten 
führerský jako Hitler, co se nosil na začátku dvacátého století. 
To byl počátek minimalismu, ale zároveň zvláštní móda hejsků, 
ono je totiž těžké si je zastřihávat, to musíš zleva i zprava a dávat 
pozor, aby to bylo vycentrované podle osy. O každém typu kníru 
by se dalo mluvit hodiny, i z hlediska historického. Třeba proč po 
válce vyšel tenhle führerský knírek z módy. 

Zastřiháváš si knírek často?
Jo, to se musí zastřihávat často, jinak bych nemohl jíst tu fan-
tastickou kalmyckou polívku šurpa, co mi vaří žena. To je otázka 

hygieny. Jak třeba jedl polívku Nietzsche, to si vůbec neumím 
představit.

Co bys řekl k alkoholu?
Školu mám velkou a místy docela krutou, to hlavně v sovětských 
dobách, kdy se nedostávalo. No a vojna…

Stalo se ti někdy, že bys nepil?
Ale jo, občas už se mi pít nechtělo. Ale pak mi zas doktor dopo-
ručil koňak. Že prý nemám moc dobré cévy a je to potřeba občas 
rozšířit, k čemuž nejlíp dopomáhá koňáček. Ale pivo v žádném 
případě. A tímhle směrem se teď ubírám. Předtím jsem si samo-
zřejmě prošel všechno. Kultura zůstává, ale člověk se mění, už si 
dá radši tvrdej. No a pak je někdy potřeba kombinovat. Jak vypi-
ješ hodně piva, tak si tu vodku dát musíš. Jak se člověk proma-
že tím pivním mázem, jak se dostane do té pěnivé pivní situace, 
musí to protřít, očistit lihem. Pít vodku po pivu, to je dezinfekce. 

Míchat různé druhy alkoholu teda neškodí?
V žádném případě. Pít alkohol škodlivé je, to je dokázané. Ale 
míchat různé druhy alkoholu rozhodně neškodí, zvlášť když si 
nechceš zkazit náladu.

úryvky z rozhovoru Jan Machonin, 
Jak jedl Nietzsche polívku si 
nedokážu představit, 
Kádrový dotazník Viktora Kovala,
Babylon, č. 1, ročník 21
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co můžu říct těm
co se sešli u tohoto sloupu
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…
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1987
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blízkou duši
za rohem v proluce
zarostlé bodláčím 

natáhneš ruku
a čekáš

nesyčí nekouše
dušinka 
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… 

ne jednoduše tak 

ale tak
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1998 

Improvizace po redakci 

v podstatě
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co 
je zřejmé 

2008
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Alexandr Makarov-Krotkov (1959)

Co minimalistický básník s tím dlouhatánským jménem (protože 
Makarovů je v Rusku jako blech) může říct, si skutečně vystačí 
s několika málo slovy, klidně pronesenými na jedno nadechnutí. 
Vejde se toho do nich však spousta: rozhovory o ruské kultuře 
i německém pivu, nostalgická vzpomínka na dětství, ostýchavá 
milostná vyznání, neurvalé davy z ranního metra, tichá krajina 
estonského ostrova, parné moskevské léto roku 1986, rezigno-
vaný povzdech nad sovětskou i tou dnešní ruskou politikou nebo 
i celá kumpanie moskevských básníků – společníků na tahu i těch, 
k jejichž odkazu se vystudovaný knihovník Alexandr Makarov-
Krotkov otevřeně hlásí. Na prvním místě to jsou Gennadij Ajgi 
(1934–2006) se svou až religiózně mlčenlivou poezií a koncep-
tualista Vsevolod Někrasov (1934–2009), jehož úsečná tvorba 
zkoumá krajní možnosti nejen básnického sdělení.

Ve verších z roku 1988 Makarov-Krotkov, přímý dědic té ml-
čenlivé tradice druhé ruské avantgardy, konstatuje, že píše „kaž-
dé slovo / s křupáním / s krví…“ To proto bývá tradičně označo-
ván za minimalistu – nejen pro malou formu svých poetických 
textů, ale také pro minimum prostředků, jež využívají. Poezie 
Makarova-Krotkova je neobyčejně citlivá k naší běžné řeči, její 
máloslovnost je přirozenou reakcí na každé plané tlachání – ať 
už společenské, nebo politické. Klíčem k jeho tvorbě, která do-
slova přebývá v pravidelném rytmu a teple lidského dechu, která 
zaznamenává všem povědomé situace, jež obyčejně míjíme bez 
povšimnutí, mohou být verše „zachycuji okamžiky / pauzy mezi 
nimi – / výdechy kysličníku.“

Těm, kdo nečekají nezvratnou pravdu, může Makarov-Krotkov 
říct mnohem víc než jen „kšá kšá opeřenci“. V českém překladu 
Jana Machonina mu nyní vychází sbírka Co můžu říct.

Co pro tebe bylo důležité v patnácti, osmnácti letech?
Velkou roli sehrály desky se západní hudbou, které se ke mně 
začaly dostávat, když mi bylo čtrnáct let. Deska přivezená ze 
Západu se na černém trhu dala sehnat za 50 rublů. Trhů bylo 
několik, ale nejdůležitější byl na Samotočném náměstí, kde se 
dalo nakupovat každou sobotu. Mohl jsem si vždycky koupit tak 
jednu desku, na víc jsem neměl, protože studentské stipendium 
bylo čtyřicet rublů, kdežto nová anglická nebo americká deska 
mohla stát i šedesát. Pak jsem si ji přehrál na kotoučák a vyměnil 
ji s kamarádem, který měl zase jinou a takhle se to řetězilo, až se 
k tobě tvoje deska dostala zpátky. No a pak jsi ji zase prodal na 
Samotočném. Občas se tam objevili policajti a občanské milice 
a trhy rozháněli, všechny pochytali, narvali do autobusů a jelo se na 
stanici. Tam samozřejmě všichni vypověděli, že nic neprodávají ani 
nenakupují – „desky si vyměňujeme“, jinak by to bylo na paragraf. 

Zajímali vás písničkáři?
Ne, vůbec. To pro nás bylo něco komsomolského, celá taková ta 
romantika u táboráku. Nemyslím ty úplně zažraný komsomolce, 
spíš komsomolce romantiky. Ale stejně to byli komsomolci. Takže
písničkáři možná letěli někde na maloměstě, ale Moskvana to 

Rozhovor s Alexandrem 
Makarovem-Krotkovem
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nezajímalo. No a Okudžavu nebo Vysockého jsem samozřejmě 
znal, ale nebral jsem je jako písničkáře, ale jako básníky. Zajímal 
mě jenom text. Texty většiny ostatních písničkářů byly k pláči.

Jak ses dostal k literatuře?
Číst jsem začal ve čtyřech letech. A ještě předtím jsem toho 
spoustu uměl nazpaměť. Když jsme přijeli z Německa, to mi bylo 
dva a půl roku, onemocněl jsem a přišel mě prohlídnout doktor. 
Znal jsem nazpaměť básničku Michalkova staršího Strýček Sťopa 
a přibližně jsem věděl, kde je co v knížce napsané. Číst jsem ještě 
neuměl. Když přišla doktorka, udělal jsem jí takové představe-
ní, obracel jsem stránky a zpaměti jsem recitoval. Doktorka se 
chytila za hlavu a říkala rodičům „Co to provádíte? Vždyť se vám 
to dítě zblázní.“ Ve čtyřech už jsem ale číst uměl. Když mi bylo 
šest, otec mi začal čít Jesenina, kterého měl rád. Tehdy jsem ho 
docela dobře znal a také jsem ho měl brzy dost, pochopil jsem, 
že je to taková dost průměrná lyrika. Když rodiče odcházeli do 
kina, bral jsem si takový obrovský svazek Gogola a četl jsem si 
v něm – se strachem a opojením. Měl jsem rád takové ty jeho 
horory jako Vij nebo Strašná msta. Naskakovala mi z toho husí 
kůže a radši jsme měl vždycky po ruce ořezanou tužku, kdyby se 
náhodou objevila nějaká nečistá síla, abych měl alespoň nějakou 
zbraň. V pubertě mě začal velice zajímat Stříbrný věk.

Jsi vystudovaný knihovník. Živil ses tou prací někdy?
Od roku 1982 do roku 1987 jsem pracoval v Leninově knihovně. 
Poslali mě tam na umístěnku. Dopadl jsem dobře, ale byla to 
náhoda, protože když se po skončení školy rozdělovala práce, 
zařadili mě na práci, která zbyla. Leninka byla považovaná za ta-
kovou kloaku. Ale já jsem za to vděčný osudu, protože jsem tam 
pracoval obklopený knihami – předrevolučními, avantgardními. 
Měl jsem skvělou nadřízenou, která mi dovolovala číst si půlku 

pracovní doby. Měla mě moc ráda a říkala: Sašu nechte na pokoji, 
Saša je náš bárin. A číst jsem si mohl právě to, co bylo v antikva-
riátech tak drahé. Tam to stálo v regálech v sebraných spisech, 
všechno jsem měl po ruce, symbolisty, akméisty, futuristy.

U vás nebyly ty knihy na indexu?
Byly, ale týkalo se to jenom autorů, co emigrovali. V obecních 
knihovnách je museli pálit pod dozorem kágébáka. Ale někdy 
se stávalo, že kágébák nepřišel, a tak si to knihovníci rozebírali 
pod rukou domů. A v Lenince byla ještě taková vnitřní knihov-
nička pro zaměstnance. Když jsem tam v roce 1982 nastoupil, 
našel jsem tam třeba Tři minuty ticha Georgije Vladimova. V té 
době už byl Vladimov šéfredaktorem exilového časopisu Grani 
ve Frnakfurtu nad Mohanem.

Jak to bylo ve Svazu s alkoholem?
To bylo ve vlnách. Pamatuju se, že mezi 9. a 10. třídou v obchůdku 
vedle naší školy na břehu kanálu řeky Moskvy začali prodávat polo-
sladké rumunské víno Murfatlar icatnari. Stálo rubl padesát. Ve třech 
jsme se složili, každý dal padesátník, zalehli jsme na břehu kanálu 
a popíjeli tohle průzračné, bílé, slaďoučké víno. S pivem to bylo horší. 
K dostání byla jenom jedna značka – Žigulevské. Byly i další značky, 
například i Porter, ale ten se prodával jenom ve speciálních bufetech, 
nebo třeba v Jelisejevově lahůdkářství. S jedním kamarádem jsme 
rádi chodili do Divadla operety. Za 20 kopějek jsme si koupili lístek 
na balkon a šli jsme do bufetu. Tam prodávali tmavé pivo s názvem 
Dvojité zlaté. Bylo v takové opletené láhvi, v obchodě na něj člověk 
nenarazil. Když jsem v jednaosmdesátém, ještě jako student, přijel 
na prázdniny do malého litevského městečka Klaipeda a uviděl, že 
jenom na náměstí je pět pivnic a že tam prodávají sedm druhů piva, 
z toho dva tmavé, Biržajské a Porter, byl jsem z toho vedle. V Mosk-
vě jich bylo stejně na celé mnohamilionové město. 

PYC JINÉ RUSKO
ALEXANDR MAKAROV-KROTKOV
ROZHOVOR
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A co prohibice?
V některých velkých obchodech se už za Brežněva alkohol dal 
nakupovat jenom do 9 nebo 10 do večera. U Kurského nádraží byl 
jeden obchoďák, který měl otevřeno do 11. Všichni o tom nevěděli 
a když jsme na to za studií přišli, byli jsme nadšení. Potom se ně-
jakou dobu zase snažili zabránit rannímu pití, alkohol prodávali 
až od dvou. Říkalo se tomu hodina vlka – na divadle Obrazcova 
byl orloj, a každou hodinu vylezlo jedno zvíře. Když odbyla druhá 
hodina, vylezl vlk a mohlo se do krámu, začal se prodávat alkohol. 
Udeřila vlčí hodina. Za Gorbačova začaly tvrdé zákazy. Pamatuju 
se, jak jsme byli s kamarádem na dovolené v šestaosmdesátém 
na Krymu v Aluště. V celém městě, kde bylo obrovské množství 
letních hostů, byl otevřený jediný krám s vínem. Do fronty jsme 
si stoupli v osm ráno, chodili jsme se na střídačku vykoupat, ve 
12 už jsme museli stát oba, abychom si uhájili místo. Krám vypa-
dal jako kůlna, prodávalo se přes okýnko a když ve dvě otevřeli, 
lidi, co si nakoupili, museli z krámu vylézat doslova po hlavách 
těch, co ještě stáli frontu. Každý samozřejmě kupoval co nejvíc, 
aby druhý den nemusel zase do fronty. Prodávali tam suché 
krymské. Tvrdý se neprodával. Bylo to strašný. Zlepšilo se to až 
tak v letech 1990–1991, když sem začal proudit všelijaký načer-
no pálený alkohol z Polska, který se tvářil jako německá vodka.

Jsi zapadnik nebo slavjanofi l?
Jsem čistý zapadnik.

úryvky z rozhovoru: Jan Machonin,
Murfatlar icatnari, Kádrový dotazník
Saši Makarova-Krotkova, Babylon, 
č. 10-11, ročník 19)

PYC JINÉ RUSKO
ANDREJ RODIONOV
FOTO A. PAVLOVSKIJ
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…

Za Moskvou jsou všechny ulice slepý.
Je v nich něco z ženský.
Na jednu stranu jsou venkovský,
na druhou městský.

Slepý ulice za Moskvou
jsou trochu jako vagína.
Na jedný straně bydlí hlupáci,
na druhý – spodina.

V slepejch ulicích za Moskvou
se toho moc neděje:
na jedný straně pajšlujou prací prášky,
na druhý jsou ubytovny a koleje.

V slepý ulici zarostlý kopřivou,
s učitelem, co chlastá,
čínskou gymnastiku trénujou
žáci Kosťa, Serjoža a Nasťa.

Slepý ulice, co počmárali grafi ťáci,
co se v nich slejzaj extremisti – 
tetovaný zabijáci
a Kirjucha, co se mu říká Klistýr.

Zasraný a vochcaný slepý ulice,
zoologický a zvěřince smrti,
kde se bílí červi na tělech
domácích mazlíčků vrtí.

Slepý ulice, bordelu a svinstva nánosy…
Kalhotky ve větvích vlajou,
prezervativy roztrhaný na kusy.
Holky se tam po dvou po třech promenujou.

Když jsou za plotem kasárna,
a na druhý straně ubytovna letců,
v slepejch ulicích dělaj prasárny,
ti, co se jim nechce až k lesu.

Z dlaždic se beton sype.
Z popelnice přetejkaj odpadky.
V létě, když rozkvetou lípy,
na jednu noc se tu uzavíraj morganatický sňatky.

V létě, kdy je všechno zelený,
člověk si může procourat ten kout,
ty místa, kde kopřivy mívají kořeny
někde pod kočičí lebkou.

Aby mohl znova uvidět,
aby novým smyslem mohl naplnit
vagíně podobnou
slepou ulici.

Vždyť každý musí mít v životě
šanci se napravit, něco změnit.
A jestli seš ty, slepá ulice, podobná vagíně –
může se z tebe něco dobrýho narodit.

PYC JINÉ RUSKO
ANDREJ RODIONOV
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Na vystoupení moskevského básníka Andreje Rodionova (1971) 
člověk jen tak nezapomene: své tragikomické verše i balady 
z moskevských předměstí totiž jejich autor ani tak nečte, jako 
spíš tančí a zpívá. Ne náhodou mu širokou proslulost přinesla 
vystoupení na kláních slam poetry, která v Rusku přišla do módy 
koncem 90. let a kterým Rodionov dlouhé roky kraloval. Vcelku 
toto období představovalo nástup poezie, jež se obejde bez pa-
píru, je určená pro ústní nebo dokonce estrádní projev a často 
ji doprovází hudba nebo videoprojekce. Naléhavý rytmus Ro-
dionovových básní, v nichž je možné rozpoznat vliv rané tvor-
by Vladimira Majakovského a zároveň toho nejsoučasnějšího, 
sociálně orientovaného rapu, do tohoto trendu ideálně zapadl. 
S básníky, kteří viděli scénu jako přirozené, ne-li jediné možné 
prostředí pro poezii – Vsevolodem Jemelinem, Germanem Lu-
komnikovem, Miroslavem Němirovem a dalšími – Rodionov tehdy 
založil skupinu Osumbez (Osumašedševšije bezumcy / Zbláznivší 
se šílenci). Dnes, kdy na slamových kláních Rodionov vystupuje 
již jen jako zkušený porotce, se ukazuje, že jeho poezie obstála 
i v tradiční knižní formě. 

Ve svých baladicky laděných básních se Rodionov vrací do 
divokých 90. let, kdy vyrůstal na industriálním předměstí Mosk-
vy, v Mytiščích. Jeho poezii „ze slepých ulic za Moskvou, / které 
jsou trochu jako vagina“ zabydlují alkoholici, prostitutky, bandi-
ti, násilníci, vrazi a spousta dalších ztracenců, jež chřtán ruské 
metropole v alkoholovém oparu noci spolkl, a ráno je pomláce-
né, špinavé a o dost zoufalejší zase vyvrhl. Částečně k nim patří 
i Rodionovův lyrický hrdina – mluví jejich jazykem, řídí se jejich 
pravidly, je přímým aktérem vyprávěných příběhů, zároveň však 
jejich hrdiny sleduje z odstupu, nesmlouvavě a ironicky komentuje 
jejich počínání, je skeptickým znalcem jejich hříchů i podlostí – 
nehledá pro ně omluvu. Rodionov se přitom nebrání ani vrozené 
lyričnosti, v těch neprostupných vrstvách hrůzy a marasmu (spí-

še intuitivně a často i k vlastnímu údivu) nachází hluboko ukrytá 
ložiska citu, soucitu a lásky.

Od roku 2003 mu vyšlo osm básnických sbírek (většina v pres-
tižním moskevském nakladatelství NLO), přesto stále platí, že jeho 
takřka divadelní přednes a autorská intonace pomáhají nejlépe 
proniknout do drsného světa jeho poezie. Není proto překvape-
ním, že divadlo se pro Rodionova v poslední době stává tím nej-
vlastnějším prostředím – společně s Jekatěrinou Trojepolskou 
nedávno představili již čtvrtou divadelní hru, tentokrát o vzestupu 
a pádu uralského města Perm, kde v době jeho shora vyprovo-
kovaného kulturního rozkvětu strávili rok ve skvostné izolaci pod 
ochrannými křídly kulturtrégra Marata Gelmana.

PYC JINÉ RUSKO
ANDREJ RODIONOV
PORTRÉT
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Jak to vypadalo v Mytiščích, kde jsi od šesti let vyrůstal?
Bylo to tam zastavěné osmipatrovými paneláky a patrovými dře-
věnými baráky. Ty baráky se dřív pokládaly za naprosté provizo-
rium, ale dneska je všechno jinak, lidi se z nich nechtějí stěhovat, 
postavili si tam garáže, sauny, okolo jsou zahrádky, kvete tam še-
řík – hotová lázeňská atmosféra! Do těch paneláků se samozřej-
mě nikomu nechce. U básníků, jako byli Igor Cholin nebo Genrich 
Sapgir, se sice dočtete, jaká to byla hrůza bydlet v barácích, ale 
takhle už se to dneska nebere, aspoň v okolí Moskvy. Já to nikdy 
nebral jako nějakou romantiku. Architektonické jemnosti mě, po 
pravdě řečeno, nikdy nezajímaly. Panelák nebo barák – byty byly 
všude stejně příšerné, to si člověk nevybere.

Měl jsi v Mytiščích nějakou partu?
Jo, říkali jsme si děti z Sherwoodu. Scházeli jsme se na takové 
poměrně rozlehlé lesní mýtině, okolo stály právě takové pováleč-
né baráky, ve kterých za války bydleli vojáci. Chodili tam hlavně 
fotbaloví fanoušci Spartaku, CSKA, Dynama a spousty dalších 
klubů. Byla tam taková neutrální půda, takže se to obešlo bez 
konfl iktů. Hrál se fotbal, pilo se pivo.

Patřil jsi někdy k anarchistům, nacionálním bolševikům
nebo jiným radikálním hnutím?
Ne. Byl jsem vychovaný spíš k vzájemné snášenlivosti, vždyc-
ky mě spíš zajímalo, jak se lidi chovají, mám své vlastní, možná 
sobecké zájmy, rád posedím, popiju, něco vymyslím, napíšu to 
tak, aby se to rýmovalo – to jo, v tom vidím smysl, v tom je nějaká 
moje osobní potřeba. Ale pokud jde o to někoho zabít nebo něco 
vyhodit do povětří, to mě nikdy nezajímalo. Samozřejmě, každý 
normální člověk by občas nejradši někoho zastřelil.

Měl jsi v dětství kromě fotbalu nějaké další zájmy?
Byl jsem takový normální puberťák, rád jsem četl.

Co jsi četl nejradši?
Stevensona, Vernea, Fenimora Coopera, později Edgara A. Poea… 
Ale zdá se mi, že o tom nemá smysl mluvit, protože většina z knih 
mého dětství, které jsem tenkrát hltal, se už dneska vůbec nevy-
dává. Myslím, že kdyby tehdy v kinech dávali to, co dneska, nikdo 
by nečetl a všichni by chodili na Piráty z Karibiku.
Později, na konci perestrojky, jsme četli hlavně to, co vycházelo 
v tlustém žurnálu Novyj mir. Nebylo na výběr. Důležitý byl asi 
ten okamžik, kdy v Rusku poprvé vydali Henry Millera a knihu 
Eduarda Limonova To jsem já, Edáček! To nás opravdu vzalo. 
Podobně jsem si mnohokrát s chutí přečetl i Limonovovy pró-
zy o jeho divokém dětství v Charkově. Kromě toho jsme hltali 
Charlese Bukowského, Williama Burroughse. Když jsem v ně-
jakém malém nízkonákladovém časopise narazil na krátkou 
povídku Bukowského, byl jsem z toho úplně vedle. Do té doby 
jsem zkrátka na tak uvolněnou fantazii nikdy nenarazil. Chlapík 
žije s dívkou, která ho podvádí a chrápe se spoustou divokých 
zvířat, s tygry, krokodýly a bůhvíkým ještě. Nakonec porodí 
nějaké šílené monstrum. Končí to tak, že se vypravěč podívá 

Rozhovor 
s Andrejem Rodionovem
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z okna a vidí výbuch atomové bomby. Když jsem to dočetl, vě-
děl jsem, že to je ono.

Jak jsi prožíval divoké období začátku 90. let?
V té době mě zajímaly hlavně holky. A pití. Pilo se to, na co byly 
peníze. Já jsem na Arbatu kšeftoval s pivem. Měl jsem tam sto-
lek s krabicí plnou ledu a v ní pivo. Za to, co jsem vydělal, jsem si 
kupoval vodku. Večer se chodilo do podniku, který se jmenoval 
po svém majiteli – Petljura. Byl to jeden z mnoha moskevských 
squatů, který v té době obsadilo takzvané Společenství svobod-
ných umělců. Scházela se tam taková ta vrstva tvůrčí inteligence, 
která se nedokázala zařadit, ta je v každé době zhruba stejně po-
četná. Zvláštní bylo, že ti, co squaty obývali, byli většinou z dobře 
situovaných rodin. Zkrátka objevili tenhle způsob existence na 
Západě a zalíbilo se jim to. Obyčejné bezdomovce policie vět-
šinou dost rychle vyhnala, ale tyhle děti z lepších rodin ne. Do-
konce si myslím, že to bylo nějak domluvené, že v tom měli prsty 
příbuzní těch squaterů, protože jen tak by je tam nikdo bydlet 
nenechal. Třeba Petljura, podle kterého se jmenoval ten squat, 
byl nějak vzdáleně příbuzný s tehdejším moskevským starostou 
Lužkovem. Dneska bydlí v centru v luxusním dvoupatrovým bytě.

V tvých básních se často objevuje kriminální podsvětí. Vy-
chází to z tvojí osobní zkušenosti?
Ne, na to jsem narážel opravdu jenom málokdy. Banditi měli svoje 
vlastní partičky, a jejich zájmy se s tou naší, arbatskou, spíš inte-
lektuálskou, skoro neprotínaly. Chodili jsme po jiných ulicích. Jiná 
věc je, že spousta mých přátel se v té době upilo nebo zemřelo 
na předávkování. Umřelo tolik lidí, že se říká, že tudy prošla válka. 
Drogy a alkohol v podstatě pokosily celou jednu generaci. Lidi, 
co byli o dva o tři roky starší než já, se skoro všichni upili nebo 
je někdo oddělal.

Jak vypadalo v devadesátých letech literární dění v Moskvě?
Já o tom popravdě řečeno moc říct nemůžu, protože jsem se 
v něm zkrátka nepohyboval. Stýkal jsem se s prostředím, které 
bylo, mírně řečeno, marginální. S narkomany, pouličními chuligány 
takové střední úrovně, žádná velká zvířata, prostě střední lotři. 
Pohybovali jsme se hlavně na Arbatu a na Pušce – to je stanice 
metra Puškinská.

Kluby v té době nebyly?
Ne, klub neměli dokonce ani gayové. Ty se scházeli na stanici 
Ochotnyj rjad.

A co prostitutky?
Ty stály na Tverské, dokud tam nenamontovali videokamery, hned 
potom zmizely. Ale nejvíc jich bylo na Leningradské třídě. Stály 
tam často v několika řadách a čekaly na zákazníky. Zvlášť se to 
tam vždycky zaplnilo po 22. červnu – to končila škola, a všechny 
absolventky si přijížděly přivydělat do Moskvy. 

Říká se, že tu počátkem devadesátých let došlo k opožděné 
sexuální revoluci. Dá se to tak vnímat?
U nás nemohla nikdy proběhnout sexuální revoluce v pravém 
slova smyslu, protože to, co by se dalo nazvat ruskou situací, je 
situace „permanentního zkurvení“.

(úryvky z rozhovoru: Jan Machonin, 
Moskva let devadesátých,
S Andrejem Rodionovem o squatech,
disidentech a kriminálnících, 
A2, č. 36, 2007.)
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Ruská a především moskevská kultura byla vždy náchylná k nej-
různějším formám experimentu, a zpravidla kráčela v čele těch 
či oněch avantgard. Když Andrej Rodionov s Jekatěrinou 
Trojepolskou v roce 2007 založili festival videopoezie ZRJA! 
(MARNĚ!), později přejmenovaný na festival Pátá noha, měli na 
co navazovat. V širším smyslu na nejrůznější pokusy devadesá-
tých a dvoutisících let zviditelnit a omladit poezii její originální 
prezentací nebo formální a technickou instrumentací. V moskev-
ském literárním životě se za tu dobu stačily vystřídat nejméně 
dvě generace literárních podniků – zpočátku spíše improvizova-
ných v obvodních knihovnách a klubovnách, spravovaných bás-
níky a jinými entuziasty, a posléze profesionálně organizovaných 
v moskevských klubech, které se na začátku nového tisíciletí 
vyrojily jako houby po dešti. V podobném sledu se postupně 
objevila také řada poetických festivalů a všelijakých básnických 
přeborů, takže prostoru pro experiment bylo dostatek. 

U Andreje Rodionova to byl vlastně další logický krok vpřed 
z již dávno dobitých území. Od konce 90. let totiž kraloval bás-
nickým slamům a v první půlce dvoutisících let se stal jejich or-
ganizátorem i porotcem. Videopoezie, tedy překlad básně do 
vizuálního jazyka nebo kombinace současné poezie s aktuál-
ními formami fi lmu, videa a mediálního umění, mu na zvolené 
trajektorii poetického aktivismu umožnila postoupit o něco dál 
– účastníci festivalu mohou překračovat hranice jednotlivých 
druhů současného umění a důmyslně je mixovat. 

Rodionov s Trojepolskou se hlásí jak k západní tradici video-
poezie (k tomu, co se postupně nazývalo video-vizuální poezie, 
poetronika, poetické video, mediální poezie, fi lmová poezie, poe-
tický klip, digitální poezie), tak k domácí ruské, za jejíž zakladatele 
považují básníky Alexandra Gornona a Dmitrije Alexandroviče 
Prigova; za své bezprostřední předchůdce pak Alexandra Ga-
vrilova a rižskou videopoetickou skupinu Orbita.

Rodionov a Trojepolská si jako organizátoři soutěžního festi-
valu Pátá noha, který se koná každoročně v listopadu, pochva-
lují především to, že se jim ze zdánlivě vysokého umění podařilo 
udělat umění lidové. Při dnešním demokratickém přístupu k fi l-
mové technice se do festivalové soutěže může přihlásit praktic-
ky každý, kdo se rozhodne zkusit své štěstí. A přesto si festival 
drží ne snad plně profesionální, ale rozhodně vysokou úroveň.

PYC JINÉ RUSKO
ANDREJ RODIONOV, JEKATĚRINA TROJEPOLSKÁ
VIDEOPOEZIE
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Piotrowski
(Denis Kornějevskij (1983) a Michail Malcev (1980)

Dlouhá zima přelomu let 2011 a 2012 byla pro Rusko obdobím 
aktivizace občanské společnosti a nečekaných nadějí na změ-
nu politického sytému. Vše se rozplynulo záhy poté, co režim 6. 
května 2012 brutálně rozehnal demonstraci na Bolotném náměstí 
a řadu jejích účastníků posléze odsoudil k několikaletým trestům 
odnětí svobody za účast v naprosto smyšlených „masových ne-
pokojích“ (mnozí jsou dosud v pracovních koloniích).

V těch letech šlo však o víc než jen o politický aktivismus věčně 
nespokojených Moskvanů: svobodomyslná atmosféra byla všu-
dypřítomná a hledala si cestu i do provincie. Tak třeba energický 
a opozičně naladěný galerista a kulturtrégr Marat Gelman v roce 
2012 s velkou pompou v uralském městě Perm rozvinul nebý-
valé kulturní aktivity: obrodil místní Muzeum moderního umění, 
kam začaly proudit hvězdy světového Contemporary art, založil 
festival Živý Perm, který v létě 2012 navštívilo milion lidí, město 
zaplavil street art, do Permu se přestěhovala polovina kulturní 
Moskvy, do místní opery slavný řecký dirigent Teodor Currentzis…

Maratu Gelmanovi mnozí vyčítali, že kulturu do Permu nasa-
zuje shora, často proti vůli místního obyvatelstva. Je pravda, že 
v roce 2013, kdy zlatá kulturní éra v Permu z politických důvodů 
ze dne na den skončila, hlas lidu sehrál důležitou roli. Málokdo si 
přitom v té době všímal, že vedle až příliš ambiciózních a často 
vlastně prázdných importovaných projektů ve městě vzniká i ži-
votaschopný zárodek skutečně místní, permské kultury, kterému 
se podařilo kataklyzma roku 2013 šťastně přestát. Bylo to zpo-
čátku obyčejné knihkupectví s neobvyklým jménem Piotrowski 
(polský vyhnanec, který v Permu na konci 19. století založil první 
knihkupectví) energicky a profesionálně řízené Denisem Kor-
nějevským (1983) a Michailem Malcevem (1980). Knihkupectví 

brzy přerostlo v plnohodnotné kulturní centrum s přednáškovým 
sálem a bohatým kulturním programem, za který by se nemusel 
stydět žádný moskevský klub. A dál už pány knihkupce nemo-
hl nikdo zastavit: nezávislé knižní veletrhy a festivaly v několika 
uralských a sibiřských městech, založení Asociace nezávislých 
nakladatelů (knihy řady z nich Piotrowski na Tabooku představí 
na zvláštním stánku), organizace ruské účasti na zahraničních 
knižních veletrzích, odborný průzkum knižního trhu, ale i občan-
ská angažovanost a podpora změn na Ukrajině, která Piotrowské-
mu přinesla drobné konfl ikty s místními orgány. Z Piotrowského 
se za necelých pět let stala sebevědomá kulturní instituce, která 
supluje ty nefunkční státní a oblastní, ve svých aktivitách daleko 
překračuje regionální úroveň a myslí vpravdě globálně.

Alexej Cvetkov
Host Piotrowski

Spisovatele a fi lozofa Alexeje Cvetkova (1975) by snad nejlépe 
mohly charakterizovat verše Egona Bondyho „Nikdo o mně neví 
/ že jsem marxist levý“. Ani Cvetkov nesplynul s hlavním ruským 
levicovým proudem, který v posledních dvou letech v nejasné 
naději na restauraci sovětských poměrů ustoupil z jakýchko-
li opozičních pozic a jednomyslně podpořil expanzivní a repre-
sivní politiku Vladimira Putina. Co víc – Cvetkov takový přístup 
nepovažuje za levicové smýšlení, nýbrž za konjunkturní etatismus 
a mocenský paternalismus, kdežto sám se jednoznačně hlásí 
k západním modelům levicového uvažování. Rozlišuje přitom 
v Rusku celou škálu levicových identit, na jejímž jednom pólu 
vidí melancholické levičáky, kteří vědí, že je jich málo, že mají 
pramalé perspektivy a cítí se jako izolovaní vzdělanci, na dru-
hém, euforicko-narkotickém pólu – zastánce revoluce a přímé 

PYC JINÉ RUSKO
PIOTROWSKI — PORTRÉT
ALEXEJ CVETKOV — PORTRÉT
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akce, a někde uprostřed jakýsi „radikálně levicový fi tness“, jehož 
přívrženci jsou si vědomi existence alternativního společenství, 
aspoň částečné autonomie a také možnosti opatrné práce s re-
formovatelnými institucemi. 

Sám Cvetkov se na své škále nachází někde napůl cesty mezi 
levicovou melancholií a fi tnessem. Působí skromně, nenápadně, 
vyhýbá se nepatřičné medializaci, přitom jen v letošní roce získal 
za svou prozaickou prvotinu Král utopenců hned dvě nejprestiž-
nější ruská literární ocenění: cenu NOS (Nová slovesnost), kte-
rou doslova před nosem vyfoukl Vladimiru Sorokinovi, a cenu 
Andreje Bělého.

JINÉ RUSKO
PIOTROWSKI — PORTRÉT
ALEXEJ CVETKOV — PORTRÉT

119KOMIKS A HISTORIE
PAVEL KOŘÍNEK: DAVID B. — UDÁLOSTI NOCI
LES INCIDENTS DE LA NUIT, 1999–2002, L‘ ASSOCIATION
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V moderním frankofonním komiksu bychom nenalezli mnoho 
tak vlivných a pro podobu celé kontinentální scény tolik důleži-
tých tvůrců, jako je letos šestapadesátiletý rodák z Nîmes Pier-
re-François Beauchard, vystupující důsledně pod autorským 
jménem David B. Absolvent Vysoké školy užitých umění v Paříži 
publikoval svá raná díla časopisecky již v 80. letech (v maga-
zínech jako Okapi, Chic či À Suivre), klíčový zlom v jeho tvůrčí 
kariéře však znamenalo až založení autorského nakladatelské-
ho „družstva“ L’ Association v roce 1990. Toto pokud ne první, 
pak rozhodně nejdůležitější nezávislé komiksové vydavatelství 
ztělesňovalo po celá následující devadesátá léta ono tolik po-
třebné, dlouho hledané a nenacházené útočiště pro publikování 
a propagování „nové vlny belgofrancouzského komiksu“. Kro-
mě samotného knižního vydávání neotřelých, co do formálních 
prostředků i vypravěčských postupů inovativních a zpravidla 
nežánrových komiksů byla přitom neméně důležitá i „družstev-
ní“ činnost koordinační, konzultační (s oblibou se vypráví např. 
o formujícím až učitelském vlivu Davida B. na tehdy ještě nezná-

Pavel Kořínek
David B. — Události noci
Komiks, historie a sny

DB. 121DAVID B.
PAVEL KOŘÍNEK — UDÁLOSTI NOCI
PADOUCNICE, 1996–2003, ČESKY MOT, 2004
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mou autorku Persepolis Marjane Satrapi) či v tradičním slova 
smyslu editorská. Družina L’ Association – někdy též zkráceně 
L’ Asso – pořádala komiksovou revue Lapin, ve které se kromě 
domovských tvůrců (především tedy otců-zakladatelů Davida B., 
Lewise Trondheima, Mattta Kontureho, Patrice Killoff era, Stani-
slase, Mökeita a teoretika a pozdějšího „potížisty“ celého hnutí 
Jeana-Christopha Menua) představily i takové budoucí hvězdy 
evropského i světového komiksu, jako jsou např. Joann Sfar, 
Emmanuel Guibert či Guy Delisle. Do dějin světového komiksu 
se ale nepominutelně zapsal například i titánský projekt Comix 
2000: rovné dvě tisícovky stran antologie němých příběhů, do
níž se svými pracemi zapojilo 324 autorů z 29 zemí světa. Měla-
-li by jen jedna jediná kniha dosvědčit živost, dynamiku a strhu-
jící rozmanitost světové komiksové tvorby na přelomu tisíciletí, 
nebylo by na světě vhodnějšího kandidáta.

Právě pod značkou L’ Association, jejíž prestiž stále stoupala, 
publikoval David B. své zřejmě nejproslulejší dílo, šest alb Pa-
doucnice (česky 2000–2007, orig. L’ Ascension du Haut-Mal, 
1996–2003): odvážný, ambiciózní a v mnohém zlomový komik-
sový román, který s nebývalou mírou autentičnosti a někdy až 
syrové upřímnosti vypráví o autorově vztahu s epileptickým 
sourozencem. Padoucnici, sbírající komiksová ocenění na obou 
stranách Atlantiku, bude již jednou provždy náležet čestné místo 
v líčení zrodu a uměleckého rozmachu dnes tak populárního au-
tobiografického komiksu; síle a působivosti této rodinné citové 
vivisekce se ostatně podnes dokázal přiblížit jen málokdo, více 
než 350 stran rozsáhlý komiks lze ale číst i jako svého druhu 
panoramatickou črtu dobové fascinace alternativními životními 
směry – antroposofií počínaje a makrobiotikou konče. Malé rodin-
né dějiny si podávají ruku s velkou historií. Zoufalá Davidova rodi-
na vyzkouší všechny nabízející se cesty, rozličné dobově vějičky 
i přísliby pomoci. Veškeré úsilí pochopitelně selhává, jak jinak.

DAVID B.
PAVEL KOŘÍNEK
UDÁLOSTI NOCI
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Otázky ega, identity, bytí jednotlivce ve světě a jeho dějinách 
(stejně jako např. zájem o rozličné mytologie či okultno) přitom 
Davida B. přitahují dlouhodobě a představují jednu z nejvýraz-
nějších tematických dominant jeho díla: (auto)biografi e a intro-
spekce si podává ruku s historií, niterné vyprávění je časově 
i prostorově uváděno ve vzájemný vztah ne toliko „tady a teď “, 
ale spíše „tehdy a tam“, rozhodně pak „jinde“. Kromě záznamů 
snů a nočních můr, ve kterých se surreálně imaginativní záznam 
snu (tedy taktéž neovladatelného „jinde“) stává východiskem, 
prostředkem i úběžníkem vyprávění (soustředěných např. do 
svazků Le cheval blume, 1992, či Les complots nocturnes, 2005, 
výrazně se téma snových vizí objevuje i v závěrečném, šestém 
albu Padoucnice), se zájmem vykresluje např. i d’Annunziův uto-
pistický projekt svobodné republiky Fiume (v komiksu Par les 
chemins noirs, 2007–2008), jindy zase ve fantaskně zamlže-
ném příběhu nechává tajného agenta putovat kontinentem stí-
haným první světovou válkou (La Lecture des ruines, 2001) či 
jeho protagonista obsesivně pátrá v pařížských antikvariátech 
po nepolapitelném svazku z 19. století (Les incidents de la nuit, 
1999–2002). Navrací se ale i k postavám, tématům a časům již 
dříve zpracovaným: do druhého dílu zmiňovaných Les incidents 
de la nuit takto coby důležitá postava zasáhne tvůrcův bratr t
Jean-Christopher, v dvojdílném Babelu (2004–2006) se pak 
– tentokrát v elegantní dvojbarvě – znovu vrátil k časům svého 
dětství a dospívání. Ve své zatím poslední rozsáhlejší práci se 
David B. vypravil do hájemství faktuálního, resp. dokumentárního 
komiksu: dvojsvazková práce Les meilleurs ennemis (2011–2014) 
vznikla na základě scénáře Jean-Pierra Filiu, univerzitního pro-
fesora a bývalého diplomata, a vypráví spletitou historii meziná-
rodních vztahů mezi USA a Středním východem. Tradiční, pro 
autora charakteristické výtvarně-surreálné pojetí dodává v pod-
statě lineárnímu líčení diplomatické i „nediplomatické“ historie 

DAVID B., PAVEL KOŘÍNEK — UDÁLOSTI NOCI
BEST OF ENEMIES: A HISTORY OF US AND MIDDLE EAST RELATIONS
SELFMADEHERO, 2012DB.
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nečekanou svěžest a z historicko-politologické eseje se rázem 
stává strhující, zábavné a děsivé, zarážející i překvapující čtení.

L’ Association už dávno není jediným domovem náročného 
frankofonního komiksu: jak věhlas vydavatelství i jeho autorů na-
růstal, začaly se rodit další a další podobně zaměřené projekty. 
Zprvu jen váhavě, brzy však dokořán se nakonec otevřely i dří-
ve pečlivě strážené brány tradičních vydavatelských velikánů. 
Družstvo L’ Asso postupně přicházelo o svoji výjimečnost a dříve 
kmenoví autoři – včetně Davida B. – začali své práce vydávat 
i u jiných nakladatelů. Navíc – částečně i právě proto – dále na-
růstaly spory mezi původními zakladateli L’ Asso (zejména mezi 
Menuem a ostatními), jež nakonec v roce 2005 vyústily v až de-
monstrativní odchod Davida B., Lewise Trondheima a dalších. 
O dekádu později je ale opět vše jinak, L’ Association je po letech 
zpět v takřka původním složení (tedy bez Menua) a usilovně pra-
cuje na oživení vyzkoušených projektů. Po deseti letech se tak 
pátým a šestým svazkem vrátily např. experimentální sborníky 
Oubapo a staronového vydání se dočkala i revue Lapin, teď tedy 
Mon Lapin. Zároveň ale vydavatelství nepřestává pátrat mezi 
začínajícími i pozapomenutými autory a objevuje nové, dosud 
neokoukané tváře komiksu pro dny příští.

„Sny ve svých knihách používám podobně jako historické 
události – snažím se jimi rozšířit příběh,“ charakterizoval před 
osmi lety v rozhovoru pro tehdy ještě týdeník A2 David B. svoji 2
centrální tvůrčí metodu. Do Tábora teď přijíždí představit své 
komiksové knihy Zahrada ve zbrani a jiné příběhy (orig. y Le jar-
din armé et autres histoires, 2006) a Král Špunt (orig.t Roi Rose,
2009). Do debaty o vztazích komiksu a historie si těžko před-
stavit poučenějšího hosta.

DB.
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HorvátH: Míšo, jak to, že jseš výtvarnice? Z vaší rodiny… maminka 
výtvarnice není, ani tatínek.
Kukovičová: Není nikdo. Vůbec. Děda trochu kreslil, máma taky. A pak 
ještě nějaká praprateta. Říká se to, ale vlastně od tý prapratety jsem ni-
kdy nic neviděla. Vyráběla si různý věci, šila si oblečení, ale dělala něco 
úplně jinýho. Máma vždycky říkala, že její… její to byla vlastně teta, takže 
ta ráda kreslila. A děda, no. Jinak nic.
H: Jakej byl impuls?
K: Moje máma vždycky říkala, že chtěla bejt výtvarnice. Zkoušela to 
i na umprumku, na textil, kdysi, v šedesátkách, ale pak se vdala, měla 
tři děti, takže už to nikdy ani nezkusila, ani se tomu nevěnovala. Trošku 
si ve mně asi splnila ambice…
H: Podstrkávala ti nástroje na kreslení a čtvrtky.
K: Tyhle věci měla a něco tam bylo po tom dědovi, nějaký štětce a tak. 
Tak nejdřív jsem chodila do lidušky, klasika, vždycky na nějaký kreslení. 
Byla ráda, že tam chodim. A předpokládalo se, že se tomu budu věno-
vat, že to budu dělat.
H: Takže to bylo jasný.
K: Bylo to jasný. Ale mně to zas tak úplně jasný nebylo. Já jsem šla stej-
ně na gympl, nejdřív jsem se zkoušela dostat na střední UMPRUM, tam 
jsem se nedostala, protože jsem to úplně nesmyslně zkoušela na malbu. 

Otevřel kufr od auta a měl ho 
plnej starejch Vogue.

Rozhovor s Michaelou 
Kukovičovou

MICHAELA KUKOVIČOVÁ
BIO, ROZHOVOR
OTEVŘEL KUFR OD AUTA A MĚL HO PLNEJ STAREJCH VOGUE

Michaela Kukovičová
*1968, Praha
Vystudovala v ateliéru animace na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze, kde od roku 2008 pracuje jako 
asistentka v ateliéru ilustrace a grafi ky. Její práce znovuoživují 
poetistický způsob zacházení s nalezeným materiálem.
Ilustrovala knihy pro děti, učebnice a je autorkou tří bilderbuchů. 
Pravidelně vytváří titulní ilustraci Dok. Revue. Občasně přispívá 
do časopisu Živel.
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Čumlivski: Tak, správně. (smích) To ještě budeš muset zkusit.
K: Což byl úplnej nesmysl, protože malbu, to je ještě taková bizarní pří-
hoda, tu malbu tam tenkrát vedl… myslím, že se jmenoval Těšínský a ten 
byl s mým tátou na vojně na Slovensku. A od tý doby ho znal, takže táta 
mu pak zavolal, že má dceru, která pěkně kreslí a maluje, maluje hlav-
ně, že jo. A já jsem tam šla na konzultaci. Šla tam se mnou maminka, 
mně bylo asi třináct, pamatuju si, že on byl takovej přešlej, byl nějakej 
popálenej. A vyprávěl nám celou dobu příhodu, že málem uhořel v ate-
liéru. A pak ty věci… vlastně se na to ani nepodíval, říkal, že dobrý, ale 
furt nám vyprávěl, že skoro uhořel. To si z toho pamatuju. Bylo to úplně 
bizár a samozřejmě jsem se tam nedostala.
H: A když jsi po gymplu šla na animaci, to byla tvoje volba? Jak to 
vlastně vzniklo, že jsi šla na fi lm?
K: To bylo úplně… (smích) Já myslím, že už to můžu říct. Já jsem to 
dlouho nechtěla odhalit, ale… bylo to tak, že jsem zjistila asi rok před 
přijímačkama, že na ilustraci je narváno, že je enormní zájem o ilustraci, 
a na fi lm že se nikdo nehlásí.
Č: A já jsem to měl stejně. (smích) 
H: Já jsem jedinej blbej, kterej na to nepřišel.
K: A pak ještě byla nějaká jiná kamarádka rodičů, to byla zase animá-
torka na Barrandově v kraťasu, ta animovala večerníčky. A tak jsem se 
na to šla podívat, jak to vypadá, a vlastně mi to přišlo docela hezký, že 
se tam taky kreslí. Hezky o tom vyprávěla, a tak jsem říkala – no tak co, 
tak to zkusím na fi lm. Jinak jsem o fi lmu nic nevěděla.
Č: A pak jsi to dělala.
K: No moc jsem to nedělala, protože jsem zjistila, že nejsem vůbec trpěli-
vá, nejsem precizní… A vlastně mám radši, když ty věci vznikají náhodou. 
Kdežto animovanej fi lm, a ty to víš, že nejdřív vymejšlíš, a to mě bavilo. 
Ale nejdelší čas ti zabere to odanimovat. Zjistila jsem, že je to pro mě 
úplně krutý, že to nemůžu dát. A dodržovat animátorský postupy, to mi 
vůbec nejde. Počítat fáze, vzdálenosti a dělat to tak, jak se to má dělat.
Č: A nejhorší je, že pak zjistíš, že jsou lidi, kterejm to jde úplně 
jednoduše od ruky, který si to nemusej počítat, jako třeba já.
K: No. Že někdo pro to má smysl, že to opravdu vidí. A já jsem to ne-
viděla, a tak jsem se snažila kreslit ty škály a rozpočítávat si to. Něco 
jsem pochopila, něco se mi podařilo, že se to i hejbalo docela tak, jak 

se to hejbat mělo, přirozeně. Ale zjistila jsem, že to vždycky bylo dobrý, 
když jsem to udělala po svým. Ale stejně mi to dalo hrozně práce. Bylo 
to pro mě i úmorný, točit pod kamerou ve tmě, to je deprese. Musíš se 
u kamery zavřít, v tom vedru… A tam to oddřít.
H: A Jágr? Zanechal nějakou stopu?
K: Určitě velkou. Bylo dobrý, že on to nebyl jenom animovanej fi lm. Proto 
jsem tam přežila. Já jsem přemejšlela, že přestoupím na ilustraci, ale tam 
tenkrát učil Mikula. A to byl opravdu velkej komunista a dělaly se tam pří-
šerný věci a zadání, i když třeba můj ročník byl docela zajímavej a trochu 
to už začlo povolovat. Chodila tam Bromová a Othová a podobný a dělali 
to po svým, takže jsem si říkala, že bych přestoupila. Ale u Jágra, když ně-
kdo přežil první dva roky, tak on potom k němu změnil přístup a začal ho 
trochu víc brát. Měl svůj úplně přesnej dril – přesně se vědělo, co se dělá 
v prváku, v druháku, ve třeťáku byl nějakej úkol, řez domem myslím. To on 
vždycky říkal, že to je zkouška, jestli ten člověk projde. A pak už dal studen-
tům trochu volnost a pokoj, ale když to vidím zpětně, to byla Jágrova škola. 
Stejně asi, jak se říká o Šalamounovi. Proto jsem taky nikdy fi lm nechtěla 
dělat – jednak ta generace od něj byla hodně silná a ty horší byli ovlivněný 
Jágrem a ty lepší byli ovlivněný Saulem Steinbergem. Saul Steinberg, to 
byl pro něj kult. On nám od prváku nosil takovou bichli a – todle, to je ono. 
H: To je hodně generační.
K: Vždycky je v každý generaci něco, a pro něj to byl Steinberg. Takovej 
já z toho mám pocit. 
H: No a kdy ses teda jako vychýlila směrem k ilustraci, kdy se
objevil ten poetismus a koláž, kterou ty pěstuješ? Začíná to už ve 
škole, anebo…
K: Já myslím, že až po škole, protože jsem stejně jako ostatní byla určitě 
ovlivněná Jágrem, a když bych našla nějaký starý věci, tak je tam Jágr, 
je tam hodně i Šalamoun.
H: Ve svym absolventskym fi lmu už jseš dost kompletní…
K: Tam už to bylo nějak jinak. Možná že jsem se nějak chtěla… jenom jsem 
se chtěla odlišit. Šla jsem záměrně proti tomu a možná to byl i strach, 
že nezvládnu kreslenou animaci. Furt jsem se toho trochu bála. A koláž 
mi přece jenom přišla svobodnější.
H: Tys po čase vyjela do Holandska. To bylo hned po revoluci, nebo 
jak?
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K: To bylo… to bylo po revoluci, asi rok nebo dva roky po revoluci, když 
jsem dostala stáž na La Cambre v Bruselu.
H: Jelas do Belgie?
K: Jo, do Belgie… Ale můj tehdejší přítel, budoucí manžel Tomáš Machek 
byl v Holandsku v tý době na stáži na Rietveldu a pak u Dumbara. Bylo to 
kousek vlakem, tři hodiny, takže jsem hodně jezdila do Holandska a pak 
jsem i trochu chodila do školy na přednášky… vlastně Holandsko bylo 
příjemnější, sympatičtější. Brusel mě tenkrát moc neoslovil, ani ta škola. 
Vedl to takovej starej Polák, kterej žil v Belgii, spíš klasik. Moc nechodil 
do školy, takže to vedli asistenti animátoři. Vlastně jsem tam moc nebyla. 
Jezdila jsem do Holandska a dělala si nějaký svoje věci, natočila jsem 
tam krátkou animaci… Ale ta škola byla jinak krásná. Stará, obrovský 
domy v parku ze začátku století. Ateliér fi lmu byl ještě lepší, protože byl 
kousek od školy ve vilový čtvrti a byla to obrovská funkcionalistická vila, 
kde měli půlku animátoři a půlku měli nějaký sochaři. To bylo nádherný.
H: Počkej, takže se ti v Holandsku líbilo i to, jak to tam dělaj, nebo…
K: V Holandsku? Žili jsme na malým městě, studentským, a vlastně 
všechno bylo příjemný. I bydlení, bylo v malým domečku, kde bydleli 
studenti, se zahrádkou, jezdili jsme tam na kole, chodili do klubovýho 
kina. A škola tam měla docela hezký přednášky. Chodila jsem tam furt 
do kina na fi lmy, který nešly normálně v distribuci.
H: Takže to bylo spíš prostředí než to, co se tam dělo.
K: Určitě prostředí. A taky Tomáš, jak tam byl, a my jsme se znali krátce.
Č: Jasně. A design holandskej.
K: Ten asi taky. Skvělej. Mně přišlo, že jsou všichni strašně příjemný 
a všude je to pěkný, estetický.
H: Jakej to byl rok?
K: Nějakej… já myslím, že 1993, 1994? Něco takovýho? Protože jsem…
H: Takže to jsi dělala diplomku, ne?
K: Měla jsem dělat diplomku, ale to už bych nemohla jet na stáž, takže 
jsem si ji odložila. A pak Jágr odešel a přišel Barta. A já jsem si říkala, že 
bych teda u něj mohla zůstat, když se to konečně změnilo, takže jsem 
tam byla o rok dýl.
Č: Ty jsi dělala diplomku u Barty…
K: Já jsem k němu chodila, ale nebyla jsem fakticky jeho student. A Barta, 
to bylo něco úplně jinýho, jinej přístup, byl strašně hodnej. S tou diplomkou 

mi hodně pomohl. Byl na škole druhým rokem a byl úplně jinej člověk než 
Jágr, klidnej. A samozřejmě to mělo zase svoje nevýhody, nechtěl bejt moc 
kritickej… A když nevěděl, tak jsem viděla, že se drbe na hlavě, takhle vzadu. 
Když byl v rozpacích. Kdežto Jágr byl strašně direktivní a jednosměrnej 
a takovej… byl hodně nepříjemnej. Ale co si pamatuju a od tý doby neza-
pomenu, je, že si prostě věci musím prohlídnout, že prostě musím vědět, 
jak vypadá kabát, jak klopy a kapsy a knofl íky. A že se na to musím podívat. 
Říkal – todle není prostě kabát, musíte se na to podívat. A to bylo dobrý.
H: Po škole – bylo jasný, že se animovanýmu fi lmu nechceš věnovat?
K: Ještě jsem něco dělala, něco se ke mně dostalo, ale bavilo mě to kres-
lit a pak výtvarnej návrh… Pak už mě animace nebavila. Buď by muselo 
přijít něco skvělýho, anebo… Já sama jsem to nehledala. Možná kdybych 
šla někam pracovat do studia…
H: Co vyplnilo ty léta po škole? Než se narodil Albert. 
K: Ještě jsem zkoušela… Šla jsem na postgraduál na FAMU.
H: Fakt?
K: Vzali mě na postgraduál. A tam to bylo rozdělený na klasickou ani-
maci a koncept v animaci. Na tu klasickou animaci tam tenkrát byl 
Pojar, profesor, kterýho všichni uznávali a uctívali. A po pár tejdnech 
jsem zjistila, že to vůbec nechci dělat. To byl jako videoart a vlastně mi 
to vůbec nebylo blízký.
H: Takže to jsi rychle ukončila?
K: Po semestru jsem to ukončila. Pamatuju si, že mě jeden učitel nutil, 
abych kreslila v počítači zátiší, že to musím dělat ke zkoušce, pět kusů 
počítačovýho zátiší. A tak jsem si říkala – co já tohle budu dělat, já už mám 
vysokou, tak… Vůbec mě to neoslovilo. Pak jsem jako trochu chodila víc 
k tomu Pojarovi, konzultovala jsem s nim nějaký nápady, malý scénáře.
H: V tý době už jsi znala Medvědy… Potkali se u Kolína…
K: To jsem měla všechno nakoukaný. Když jsem Pojara tak poslouchala, 
zajímalo mě, co říká k těm věcem, jako ostatním, to bylo asi nejpřínos-
nější. Byl docela milej, normální a nebyl nafoukanej. A to bylo… myslím, 
že mi k tomu řekl docela dobrý věci.
H: Tam jsi skončila po semestru, to bylo rychlý.
K: Pak jsem nevěděla úplně co. Asi jsem začla nějak v tý době dělat 
víc koláž. Byla jsem furt na volný noze, dělala jsem pro nějaký reklamní 
agentury obrázkový scénáře…
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H: Storyboardy. 
K: Tenkrát to docela bylo rozjetý a dalo se s tím docela živit, protože 
tenkrát i platili. Bavilo mě v uvozovkách na tom, že jsem to musela mít 
rychle hotový, a říkala jsem si, že přece tím něco prokážu, nějakou svoji 
dovednost, že ty zkušenosti z fi lmu můžu uplatnit a že to udělám přes 
víkend a už se tím víc nezabejvám. Takže jsem dostala zadání, udělala 
jsem to, odevzdala, pak jsem si dělala svoje věci. 
H: Rychlý prachy. A ty věci z těch let máš?
K: Mám. K tý koláži… nevím. Určitě byl jeden z impulsů samozřejmě Tomáš 
s Petrem Babákem, který u nás pracovali doma a strašně je zajímaly 20. 
a 30. léta, to tam bylo všude ve vzduchu a pořád se o tom mluvilo a jezdili 
jsme ke kamarádovi, kterej měl obrovskou sbírku těchhle věcí, knížek teda.
H: A to byl kdo? 
K: To byl Zbyněk Groch, ten byl v Lounech, a vlastně to byl takovej jako 
luxusní antikvář. Teď má malej obchod vedle Valentinský za rohem 
a vlastně vždycky obchodoval s knížkama. Měl všechny tyhle věci, měl 
úplně všechno. Bylo tam úplně všechno od Sutnara a já jsem to viděla 
poprvý. Jelo se tam vždycky na víkend a hrabali jsme se u něj v knihovně. 
A on o tom taky vykládal. Byla jsem tím byla taková uhranutá, fascino-
vaná, protože ve škole byl samozřejmě Rous, ale jinak se to moc nikde…
H: Kdo znal Grocha?
K: To bylo myslím přes Petra Babáka. Nějak se znali, protože on byl 
taky z Brna. 
H: Brněnskej kroužek. Jaká byla tvoje první knížka? 
K: Úplně první?
H: Nebo první, o který chceš mluvit. První podstatná.
K: To je Kouzelná baterka, určitě. 
H: Fakt, jo? Ale předtím jsi už něco dělala, ne? S Klárou a s Petrem. 
K: Já už jsem předtím dělala se svojí spolužačkou Klárou Horovou, která 
to upravovala. Pro takový malý nakladatelství, to byl můj první kontakt 
s opravdovou knížkou. Předtím to byly spíš dětský časopisy, sem tam 
něco, ale knížka, kterou bych klidně ukázala… Předtím jsem dělala s Klá-
rou, jo, jo, dělala jsem s Klárou Kvízovou a s Petrem Krejzkem a dělali 
jsme učebnice. To bylo takový učebnicový období. (smích) 
H: No počkej, ale to byla jedna z mála učebnic, která zarezonovala, 
byla konečně nějak slušně upravená.

K: Čítanka, druhej stupeň od čtvrtý třídy do devítky, začli jsme čtvrtou, pátou, 
a že jsme se tomu věnovali, a byla i nějak jako oceněná, blablabla, v nějaký 
soutěži. Tam jsem začla určitě jinak přemejšlet a pracovat, už jsem věděla, 
že nechci úplně kreslit obrázky. Musim si to vždycky nějak omezit, takže 
tam jsem začla dělat s pravítkama, kružítkama… Asi jsou to samozřejmě 
zase ty 20. léta. Byly to jednoduchý čáry, bylo to takový víc konstruovaný. 
Pak doplněný barvama, myslím, že každej rok měl jinou barevnost, jiný dvě 
barvy. A vlastně mě na tom bavilo, že jsem měla nějaký limity. Opravdu jsem 
měla odpor ke kreslení nějakejch obrázků.
H: A kolik těch učebnic bylo?
K: Čtvrtá, pátá, šestá… to bylo pět, no a potom na to navázaly nějaký 
angličtiny. A tam už byla víc koláž jako taková, oni nechtěli jenom koláž. 
To je vždycky – zadavatel se zděsí, když se řekne koláž, takže tam to 
bylo kombinovaný, linka s koláží.
H: A ty máš nějaký vysvětlení, proč se zadavatel zděsí, když se 
řekne koláž?
K: Žádný racionální, oni to nikdy nevysvětlujou, ale už jsem se s tím se-
tkala tolikrát, že tam je nějaká hrozba… Možná když si normální člověk 
představí koláž, tak je to prostě nějaká vystřihnutá fotka.
H: Možná to znamená míň práce.
K: Taky to znamená míň práce. Mají možná pocit, že to není původní, že 
to je něco zcizenýho, že se to nehodí. Já jsem se s tím setkala i v televizi 
u večerníčkovejch dramaturgů. Ty říkali – ale vy děláte ty koláže, no to vů-
bec, to prostě… to nejde, to prostě nejde, to není pěkný… to se musí hejbat 
a todle je všechno takový ztuhlý. Nějak takhle mi to popisovali. Řikali – to 
je jako ty medvědi od Kolína, to prostě nejde. A vlastně jsem byla pyšná, 
říkala jsem si – to je skvělý, tak konečně… Medvědi od Kolína! Já jsem jim 
tenkrát říkala – to je nejlepší animovanej fi lm pro děti. – Ne, ne, ne, to ne, 
to je prostě divný, tam jsou takový ty plochy, abstraktní, to ne, to nejde.
H: A myslíš, že se to změnilo létama, nebo na to ještě pořád 
narážíš, na reakci, že koláž je něco míň pracnýho?
K: Já myslím, že to je stejný, jenom v tom se to změnilo, že mi je o dva-
cet víc a udělala jsem pár knížek. Takže oni mají pocit, že no… ale pře-
ce jenom… no tak nějaký knížky udělala, dostala nějaký ceny, tak už si 
to možná netroufnou říct. Nevím, ale myslím si, že ten přístup je tady 
strašně konzervativní. Po letech jsem zase byla v televizi – vlastně se 
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stejným námětem, zase mi zavolali, jestli teda přece jenom, tak jsme 
tam šly s Olgou Černou zase. A zase ta reakce byla ne úplně takhle 
odmítavá, ale znova říkali – no, ale to ne… ty papírky, to nemůže bejt… 
to musí bejt ten kresleňák, to nejde, mohla byste to udělat tak, jak se to 
teď dělá. Oni teda tvrdili, že jedou takový à la 60. léta. Retro, a že by to 
mělo bejt teda takový. Vždyť je to podobný. 
H: A naopak, našel si tě někdo na základě toho, co děláš, a oslovil
tě – chci Míšu Kukovičovou? Stalo se to?
K: Třeba v Dokrevue jsou strašně spokojený, jsou nadšený – ale tam si 
myslím, že to je něco jinýho, že to je spojený s fi lmem a oni vlastně mají 
iluzi toho fi lmu. Já jsem vždycky strašně skeptická, a tak si říkám – hm, 
oni ušetří za fotografa, já jim to vystřihám z těch starejch novin…
H: Není to v tom, že člověk naráží pořád na úplně jednoduchou věc, 
se kterou už ani nepočítáš, že moderní vyjadřování nemusí bejt 
veristický, že ty nezachycuješ svět popisně… To je úplně primitivní, 
ale spousta lidí na to není pořád připravenejch,
Č: V poslední době je koláž v módě – myslím u umělců, najednou 
vidíš, že spousta lidí, který předtím dělali…
K: Možná se to teď otočilo, ale jsou to spíš volný umělci. Ale ještě k Do-
krevue, to je strašně příjemný, i když jsou to drobný věci. Je hezký, že 
jsou spokojený. Dokonce se mi stalo, že chtěli na základě toho fi lmovej 
plakát. Takže možná že to dopadne. A to mi přijde skvělý.
H: Ty jsi dělala s Tomášem nějaký plakáty?
K: Zas ne tak moc. 
H: Já si pamatuju takový velký city lighty…
K: Dělali jsme Havla a pak… jo, a pak jsme dělali pro děti, pro takovou 
neziskovou organizaci, jmenovalo se to Darujte sebe, myslím.
H: Ty byly moc pěkný.
K: No, to bylo hezký, protože to bylo každej rok nebo měli takový akce a vy-
tisklo se spousta plakátů, velkejch formátů a ty byly po městě. Tam počítali 
s koláží dopředu, ta spolupráce byla bezvadná.
H: Ideální. Zajímavý je, že se chytnou tý techniky, je to koláž, 
ale vlastně toho ducha, jestli to tak můžu nazvat, veselýho,
kterej se objevil i na těch plakátech, což se ve městě zrovna 
v Československu na plakátech moc nevidí. Výraz výtvarnej 
a veselej. Zvláštní je, že je nelákalo nebo neláká tě oslovit.

K: Já myslím, že tady je to jinak. Nikdo nechce pracovat s obrázkem, jo? 
Málokdo se do toho vlastně pustí. Třeba ve Francii…
H: Jak to, že neviděj, že to má v sobě – já nevím, jak to jinak nazvat
– veselost.
K: Myslím, že i grafici vybírají… samozřejmě, někdy to musí bejt typo-
grafický, to je jasný, ale že radši třeba oslověj fotografa anebo nějaký-
ho jako opravdu umělce, volnýho umělce, a pracujou s ním… Grafiků 
znám spousta, ale neznám nikoho, kdo by chtěl úplně spolupracovat 
s ilustrátorem. Vždyť by to mohlo bejt třeba na Pražský jaro. Klidně. 
Proč ne tam?
Č: No, tam už jsou barevný písmenka. 
H: Léta jsi dělala pro Francouzskej institut. Jak dlouho trvala ta 
spolupráce?
K: Tři roky možná? Nevím už. 
H: A tam si tě vybral grafi k, nebo…
K: Tam si mě vybral grafi k. A to je vlastně tak… pardon, to je výjimka. 
(smích) Honza Havel.
H: No, výborně.
K: Francouzskej institut je paradoxně dost konzervativní a nemají vkus, 
nebo prostě nevím…
H: Pozurážej všechny naše partnery, to bude… 
Č: To je v pohodě.
H: Ne, vždyť to děláš dobře. (smích) Ne, to je potřeba říct.
Č: Oni prostě v roce 1996 vyhodili starý knihy z knihovny a dali tam
ty nový. A to ta knihovna je tam snad z roku 1925. – Ne, ale je to 
neuvěřitelný. 
K: Nevím, jak si Honzu Havla vybrali, jak se k tomu dostal, trochu mluví 
francouzsky, nevím. A je dobrej grafi k. Takže mě oslovil a asi jsme si byli 
sympatický, dobře se nám spolu pracovalo. Ale hlavně jim se to líbilo. 
Pak se bavili o nějakejch skládačkách a pak teda obálky těch jejich 
programů. To bylo výborný.
Č: Hele, ona ta veselost, to není veselost, ale je to élan vital. 
H: A co se týká užitejch ilustrací, je ještě něco, co si považuješ?
K: British Council a pak trochu ten Světozor… Jinak nevím.
H: Jdeme ke knížkám. 
K: Jak jsem řekla, nejzásadnější je Baterka. (smích)
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H: Na ní je zajímavý, že to není autorská kniha, ale autorka textu 
věděla, kdo to ilustruje, a psala ti to malinko na tělo.
K: Ne.
H: Já mám pocit, že to tak bylo.
K: Já myslím, že ne. Nebo možná jo?
H: Jo, Míšo.
K: Tak to je něco jinýho.
H: Vždyť ona počítala v textu s recyklací a s tím vším.
K: Já jsem myslela, že ten text už byl vymyšlenej a že jste to jen tak se 
mnou zkusili. (smích) Já jsem vám přinesla ukázat nějaký věci, někde 
jsem vás… na nějaký vernisáži… ne, v Adrii na výstavě.
H: Veronika Bromová nás seznámila, tu jsme znali, protože venčila 
svýho knírače a my jsme venčili naši trochu bastardí kníračku.
K: Já si to pamatuju, že jsem se pořád chtěla seznámit s Jurajem Hor-
váthem a s jeho ženou, protože se mi líbily jejich knížky. Ze školy jsme 
se moc neznali. 
H: A vždyť jsme tehdy skoro žádný knížky neměli. Byly tak dvě, ne? 
K: Tři asi a nic jinýho tady nebylo. V Adrii jsem viděla rodinku s dvouma malej-
ma dětma a možná s kočárem. Říkala jsem si – to budou Horváthovi. (smích) 
A pak jsem za váma šla a říkala jsem – já jsem Míša Kukovičová, nejste pan 
Horváth? (smích) A já jsem si tenkrát připadala strašně stará, říkala jsem – 
ježiš, to je ten perspektivní grafi k, ilustrátor, dělají tak hezký věci… (smích)
H: Ty jsi pak dělala hodně i s Klárou Kvízovou a s Krejzkem, 
ilustrace do Živlu a nějaký knížky pro dospělý taky byly?
K: Jo, jo, jo. Dělala jsem Lema, to byla taková krejzkovina. Petr si chce 
plnit sny. Zavolal mi a říkal – hele, budeme dělat Lema… nic nám ne-
zaplatí, ale vydá to. Jdeš do toho? Já jsem říkala – Hele, Petře, jasně, 
kvůli tobě. Lema jsem četla za mlada… Takže vznikly dvě hezký knížky 
pro Akropolis. Ještě před tím jsme s nima dělali učebnice, už nás znal, 
takže koláž byla v pořádku, povolená.
Č: To byla ta slavná Čeština pro cizince od Lídy Holý.
K: Jo, ta se vydávala v iks dotiscích, neuvěřitelná věc.
K: Lída Holá. No. No, pak Živel, do nějakejch výročních zpráv jsme něco dě-
lali, někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo. Petra mám hodně ráda, Klára – jasný, 
bylo to vždycky zábavný. Naposledy jsme dělali dvě knížky pro děti, jedna 
z nich propadla, zřejmě to bylo úplně nestravitelný, experimentální hry pro 

dospělý, který mají vymejšlet pro děti, interaktivní hry. Prodalo se tak pět 
kusů, nakladatel toho má plnej sklad. A ta první byla Komínek s Budíčkem.
H: Jasně, to je pro Raketu. A naposledy jste spolu dělali toho 
Charmse?
K: Jo, a ještě jsme dělali Charmse, na to jsem úplně zapomněla.
H: Kterej z těch textů se ti dělal opravdu dobře a co se ti dělalo 
nejhůř?
K: Baterka byla nejlepší. A nejhůř? Možná Hrnčíř druhej, no, ty hry, ty 
byly speciální. A možná, teda… nejsem úplně spokojená s tím, jak to 
celý dopadlo. Mám pocit, že grafi ka úplně všechno převálcovala. Ale 
vlastně nebylo to textem… Nevím. Strašně dlouho jsem bojovala s řec-
kejma bájema. I když já se vším trošku jako bojuju. Ale u těch řeckejch… 
vlastně jsem si říkala, že mi sedne víc něco současnýho, to je mi bližší. 
A když je to nějaká klasika, tak se hroutím, že to zkazím. Už to tady bylo, 
je to klasika, už vlastně se to nedá udělat. Tam proběhl nějakej konkurz 
a k němu jsem udělala návrhy opravdu kreslený a oni řekli – jo, bezva, 
bezva, to je dobrý. No a pak se mi to převrátilo v hlavě, už v tý chvíli jsem 
věděla, že to takhle dělat nebudu. Já jsem to začla dělat úplně jinak, ale 
oni to vzali. Myslela jsem, že to nevezmou, ale oni úplně bez problémů 
řekli – jo, dobrý. To bylo překvapení.
H: Je teda něco, co bys ještě chtěla dělat? Pracovní sen?
K: Já jsem ráda, když se ke mně dostane něco, co nečekám. Mám radši, 
když je to překvapení… Určitě bych chtěla zkusit udělat nějakou autor-
skou knížku, vymyslet k tomu text. Ale muselo by to bejt opravdu dobrý… 
To by mě asi překvapilo u mě. (smích) Snad příjemně… 
H: Třeba už by ti to nebylo proti mysli, kdyby tě oslovil někdo, kdo 
je dobrej módní návrhář…
K: Jo, to by mě asi bavilo, protože mám ráda věci vyrobený rukama – to 
je vždycky takový klišé… 
H: A kdo ti je blízkej z minulejch výtvarníků a současnejch? Cítíš 
nějaký spříznění?
K: Mám ráda spoustu lidí, ale čím jsem starší, tak se to všechno mění. 
Nejdřív je člověk strašně ze všeho překvapenej, pak už ho to už tak moc 
nepřekvapuje a vrací se ke starejm věcem. Teď se mně začly líbit úplně 
starý věci, středověk, starý sochy a úplně klasický věci. Ty mě fascinujou. 
H: Pro úplný laiky, z čeho ty koláže vlastně děláš?
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K: Já sbírám úplně všechno. Ne, všechno ne, všechno ne. Sbírám sa-
mozřejmě časopisy. Ty jsou základ, tím jsem začla. Takovejma blbejma, 
který byly dostupný. Pak jsem zjistila, že nejsou dobrý, takže jsem je za-
čla vyhledávat a pak to už kamarádi věděli, tak mi vozili nebo nechávali 
lepší časopisy, takže jsem zničila asi docela kultovní věci, který jsem 
asi neměla zničit. Mam pár starejch Maxů a možná nějaký starý Inter-
view. To by asi neměli žádný grafi ci vědět. No a pak mi jednou přivezl 
kamarád – otevřel kufr od auta a měl ho plnej starejch Vogue od 60. 
do začátku 90. let. Říkal: Moje babička měla kamarádku v západním 
Německu a ona jí to posílala každej měsíc, teď jsme to měli na chalupě 
a nevíme, co s tím… Mám toho krabice plný. Já jsem nejdřív myslela, že 
sedmdesátky, že se jich zbavím, protože už jsem to neměla kam dát, ale 
je to výborný. Zjistila jsem, že se dá použít úplně všechno. (smích) Pak 
kupuju odpadový knížky, který se vyprodávají po deseti korunách a jsou 
to starý fotografi cký, pro většinu lidí bezcenný knihy, ale pro mě to cen-
ný je. Jednak mě baví si to prohlížet, i tisk je jinej, papír je jinej. I když ve 
výsledku to možná na těch kolážích, když se to vytiskne, není moc vidět. 
Mě s tím baví pracovat. Takže pro mě horší papír… horší je vlastně lepší. 
Já nejsem schopná dělat na klasickou bílou plochu. H: Ty vždycky seš 
dost citlivá a k čemu se vždycky vyjadřuješ, je barevnost. Mám pocit, 
že jsi citlivá na barvy. Znám to i od studentů, často komentuješ, když 
je to disharmonický nebo jsou tam hnusný zelený, tak tě to opravdu 
zvedne ze židle. Takže to je možná pro tebe podstatný.
K: Asi jsem… já vlastně nevím. Myslím, že jsem to nějak… že jsem to nemě-
la… Ale já jsem kdysi – nejzásadnější pro mě byla černá tuš a tužka a já 
jsem to vlastně jenom tak dokolorovávala. A měla jsem dojem, že mně 
to fakt nejde, takže jsem měla dvě barevný tuše z východního Německa 
a do těch nějakejch jinejch barev jsem se nepouštěla. Většinou to i strašně 
dlouho řeším. Než vyberu ty správný dva papíry k sobě… a vím, že tam ně-
který barvy vůbec nedávám a nemusím. Nerada s nima pracuju, třeba se 
zelenou a s oranžovou. Ale jinak vlastně mám ráda všechny barvy. Petřín 
byl třeba zelenej, protože jsem si vymyslela, že bude v létě. V Praze. Ale 
jinak, když třeba projdu Komína s Budíkem, všechno je to fi alovo-mod-
rý. Na kolážích mě baví, že jsou nějak omezený, že si to nemůžu úplně 
vymyslet. Baví mě na tom, když něco objevím, co nemám naplánovaný. 
Snažím se to třeba někdy rozkreslit, ale nejdřív si třeba nashromáždím 

materiál… A pak si i něco trochu naskicnu, ale ten výsledek třeba vypadá 
pak úplně jinak. Málokdy to vlastně udělám podle tý skici. Jo? Že někdo je 
tak jako precizní a fakt tu skicu má dokonalou a fakt to úplně… a to teda… 
H: No a to samozřejmě souvisí s tím, že evidentně ráda
improvizuješ. A když si uděláš dokonalou skicu a pak podle ní 
dokonale jedeš, tak je to nuda.
K: To nejde, no. Ale nezpochybňuju to, že to je jako úplně samozřejmě, 
že to někdo takhle má, že si to nakreslí.
Č: Já to chápu, protože to není žádný dobrodružství, když už víš, 
jak to dopadne.
K: Mě by to určitě nebavilo. A vlastně by mě nebavilo dělat furt stejně. To 
jako obdivuju, že to někdo ustojí a dělá takhle. Furt je to dobrý a takhle 
dělá celej život. Až pak jsem z toho taková jako špatná… Pak mě ješ-
tě baví zpracovávat odpad. To, co mi zbyde, jsem si začla ukládat do 
bedýnek. Z toho zase někdy dělám – je mi to líto vyhodit, takže když 
jako skončím s něčím a mám zase plnej stůl, tak to všechno probírám. 
Třídím to a vyhodím jen, co nejde, a zase tohle si schovávám. (smích) 
H: Máš ráda, že už něco je hotový a tobě to nabízí nějakou novou 
cestu. Ať jasně barevný, nebo to můžeš proměnit v něco úplně
jinýho. 
K: Přesně tak.
H: Je to ponožka, ale promění se to v čepici.
K: Tak takhle to začlo. V Baterce.
H: Je to Baterka. Ty seš ale dost městskej člověk teda. 
K: Už ne. Můj sen teď je, že budu žít někde v dosahu města kvůli práci a budu 
ji střídat s prací na zahradě, protože jsem zjistila, že to je pro mě strašně 
důležitý. Já jsem byla dítě z domku se zahradou, byla jsem z toho trochu 
vykolejená, když jsem se přestěhovala do centra Prahy. Trvalo nějakej čas, 
než jsem si na to zvykla. Dlouho to trvalo, byla jsem trochu nešťastná. Ale 
teď se zase vracím. Robert má zahradu, takže tam jezdíme… Hlína je skvělá. 
H: Budeš mít na Tabooku výstavu s Joëlle Jolivet. Je něco 
z Francie, co je ti blízký? Pro nás je samozřejmý, že v Čechách 
jakoby sdílíme nějakej základ… máme rádi v ilustraci Šalamouna 
a Štěpánka… Je něco takovýho ve Francii, co na tebe dejchne?
K: Mám spoustu knížek, který jsem před pár lety nakupovala, když jsem 
to viděla poprvý, podruhý. Teď, když to člověk víc zná, tak už si vybírám… 
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A mě vlastně máloco… Nechci, aby to znělo nafoukaně, to vůbec ne. Ale 
mám teď pocit, že čerpám z něčeho jinýho. Furt si knížky ráda prohlížím…
H: Chceš říct, že pro tebe nějaká stará francouzská mapa 
z 20. let má větší význam…
K: Víc mě to nadchne.
H: …než něco, co je… co bude v encyklopedii.
K: Samozřejmě. Malý francouzský nakladatelství… nebo ty, co znám, 
dělají skvělý knížky, Rouergue a tak. 
H: Ty jsi říkala, že se stejně obklopuješ víc tim obyčejnym, 
bezvýznamnym než něčím, co něco reprezentuje nebo má nějakej 
hotovej výtvarnej tvar. 
Č: Že tam jsou stále ty možnosti?
K: Je to uzavřený, je to pěkný…
H: A je to hotový. 
K: Francouzi mají krásný knížky. Teď se hodně začly… nevím, jak dlouho, 
ale už to nějakej čas trvá, znova inspirace 20. létama, třicátejma, i re-
printy a tak… Teď mě baví Seveřani, který taky známe všichni, že jo, Jo-
ckum Nordström. Je to takový lehčí a je to trošku jiný. Tak to je pro mě 
příjemný překvapení poslední doby, dvou tří let. Spíš než Francie, kde to 
je takový dokonalý anebo úplně minimalistický. Ale fakt je, že tam pak 
radši jdu do nějakýho antikvariátu a něco bezcennýho si tam vytáhnu.
H: Ten Groch, ten ti zavařil teda, ten antikvář…
K: No, je to blbý…
H: V těch antikvariátech je minimálně dvě stě let, kdežto v těch 
současnejch knihkupectvích máš tak dvacet let?
K: Je toho čím dál tím míň, protože drahý knížky – to mě nebaví, když 
to tam mají už vystavený ve vitríně. Nekoupím si Dášenku za dvanáct 
stovek. Mám asi nějaký míň ceněný vydání. Teď jsem našla takovou 
úplně zvláštní knížečku, ale to tady nemám. 
H: A popíšeš to čtenářům?
K: Je to v pouzdýrku, jenom kresby, a to pouzdýrko už je vyšisovaný, krásný, 
lehce fi alkový a vevnitř je knížečka, brožovaná. A ta má taky takovou už 
zatuchlou, jetou barvu a jsou tam takový miniaturní obrázky. Je to z 30. let 
a je to v němčině a je to úplně neuvěřitelný. Jsou to dobrodružství nějaký-
ho kluka. Obálka je dokonalá – je tam jenom klukova hlava v lince, ve dvou 
barvách. Tak jsem na to zírala, prostě poklad. Tohle, tak to mě baví. (smích)
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JOËLLE JOLIVET — BIO

Joëlle Jolivet
*1965, Charenton
začala studovat roční přípravku na École supérieure d‘arts 
graphiques Penninghen (ESAG Penninghen), ve studiu
pokračovala ilustrace a grafi ky na École nationale supérieure des 
arts appliqués (ENSAAMA) v Paříži. Zaujaly ji tiskové techniky 
a grafi ka, rok studovala na École nationale supérieure des 
beaux-arts (ENSBA) tamtéž, kde se věnovala litografi i. Záliba 
v grafi ckých technikách ji přivedla k linorytu, kterému se věnuje
doteď. Kromě autorských knih vytvořila množství obálek pro 
beletrii, příležitostně publikuje v tisku. Žije a pracuje v Ivry-sur-
Seine, blízko Paříže.

Výběrová literatura:
À Paris, Ramona Bădescu, 2014, 24 pingouins avant noël, 
Jean-Luc Fromental, 2007; Vues d’ici, Fani Marceau, 2007;
Costumes, 2007; La très petite Zébuline, Véronique Ovaldé, 
2006; 365 pingouins, Jean-Luc Fromental, 2006; Les contes de
Shakespeare, Charles a Mary Lamb, 2005; Presque tout, 2004; 
Zoo logique, 2002
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Čumlivski: Asi začneme úplně trapně. Co je Regula Pragensis?
Řeholník 1: Regula je pochopitelně řeholní řád, je to obsažený už v názvu, 
Řeholní řád pražský. Ta myšlenka vznikla někdy v polovině osmdesá-
tejch let, kdy pár lidí, včetně mě – to není tak důležitý – se domluvilo, že 
Lázeňský host, časopis, nestačí.
Vy jste vydávali Lázeňský host už před tím?
1: Vycházel od roku 1977, nejdřív čtyři kusy, pak dokonce dvanáct vý-
tisků ročně…
Č: A ten vychází do dneška.
1: Časopis už ne, ale sborník. Tehdy vznikl z přetlaku, protože lidi, co tam 
byli zaměstnaný – nebo nebyli –, se setkávali po hospodách a vymejšleli 
hovadiny, byli tam lidi, co měli trošku básnickýho ducha, literárního du-
cha a chtěli psát, psali do šuplíku. Najednou jsme si uvědomili, že to je 
určitá platforma a že by se to mělo dát dohromady. Takže první tři čtyři 
roky to vytahovali ze šuplíků, tam toho bylo spoustu. Pak se to trošku 
samozřejmě rozmělnilo, zůstali nám ti, co opravdu chtěj psát, ti, co se 
vypsali, se odmlčeli. Tak to asi běžně je.
Č: A to znamená, že…
1: … je to nejstarší dosud vycházející časopis, který se původně objevil 
a vycházel v samizdatu. Vydávala ho parta lidí, co se motali kolem Vod-
ních zdrojů – ale ani to nebylo nejdůležitější –, byli to lidi, co znali třeba 

REP REGULA PRAGENSIS — ANOTACE, ROZHOVOR
PROČ BYS VOZIL ODPAD NA SKLÁDKU, KDYŽ Z TOHO MŮŽEŠ UDĚLAT 
KRÁSNEJ PAHOREK, NA KTERÝM JSI NECHAL RUCE

Proč bys vozil odpad 
na skládku, když z toho 
můžeš udělat krásnej pahorek,
na kterým jsi nechal ruce.

Rozhovor s řeholníky 
Reguly Pragensis

Regula Pragensis
je tajný duchovní řád založený v 80. letech 20. století, který 
od roku 1989 funguje jako nadace. Od roku 1977 vydávají jeho
členové původně samizdatový časopis-sborník Lázeňský host, 
kde uveřejňují řeholní deníky a zápisky z řeholních poutí. Regula
Pragensis vlastní soukromou veřejnou knihovnu, která sídlila 
dlouhá léta na pražském Hládkově, dnes je k nalezení na adrese 
V podbabě 4, Praha 6. Regula vydává i příležitostné publikace.

Výběrová literatura:
Breviář Regule Pragensis, 2014
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Zlatou Prahu. Spojoval je životní styl, který u Vodních zdrojů získal jistý 
kontury. Mít co nejvíc volnýho času, kterej mohl člověk věnovat sám sobě 
a práci, která tě vůbec nevzrušovala. Buďs ji udělal, nebo neudělal. A ke 
všemu práce v přírodě, kde jsi čtrnáct dní dělal a čtrnáct dní měl volno. 
To bylo neuvěřitelný, dneska by ti to nikdo nevěřil, žes měl takovou práci.
Č: A jak jste ten Lázeňskej host tenkrát v samizdatu vydávali?
1: Psací stroj v maringotce, maximálně 11 kopií na leteckym papíře, bez 
pásky, protože ta bránila průrazu. Ten první originál jsi vyhodil, tam ti 
vypadly písmena, o p, d, a tak jsi prosekl, zbylo těch 11 průklepů a tys 
pak moh použít. Všelijak se to prohazovalo, abys neměl jenom tu jede-
náctou kopii, téměř nečitelnou.
Řeholník 2: To mi připomnělo tu obálku sítotiskem…
1: My jsme dělali jednou na tý chalupě celý číslo sítotiskem, teda tím 
strašlivým rámečkem…
Č: A rámeček se udělal jak?
2: Tam byla blána do cyklostylu.
1: A rámeček byla taková základna, dals tam papíry, byla tam natažená 
ta blána. A tu blánu jsi předtím projel jehličkovou tiskárnou připojenou 
na počítač značky Atari, kterou nám sem propašovali kamarádi ze Zá-
padu, ty dírky po jehličkách dělaly tu šablonu. A hrnuls tam tu barvu, 
která neschla, měli jsme ji od nějakejch senzačních tiskařů, který řikali, 
že to je ta nejlepší barva…
Č: Takže to fungovalo jako cyklostyl?
1: Zaklopils to, přetáhl stěrkou na okna, odklopil a měls to vytištěný. Sa-
mozřejmě že ty senzační fotky, kde bylo hodně černý, tak to vypadlo, 
museli jsme to upravovat, byly s tím strašlivý šachy – a hlavně ta barva 
neschla, všechno jsme to vynášeli ven a věšeli na šňůry. A dodneška 
to špiní. 
2: Pak byly ty ormigy, na tom se tisklo lihovou barvou, a pak přístroje, 
vyráběla to fi rma Lex Rotary, dodávali k tomu takovou tekutou barvu, 
která byla na bázi fermeže a hrozně řídká. Dodávalo se to v plechov-
kách s patentním uzávěrem a nalejvalo se to do stroje. Ten ji vlastně 
protlačoval skrz tu šablonu.
Č: Jak jste to pak distribuovali?
1: Pochopitelně kamarádům, nejbližším přátelům, občas se našel někdo, 
kdo to přepsal a poslal to dál. Byli i tací, kteří měli přístup ke xeroxu…

Č: Lázeňák pokračuje doteď…
2: Kdy vyšel poslední?
1: Chceš po mě vročení?
2: 2012?
1: Nějak tak.
2: Teď mlčíme.
1: Je to tím, že je nedostatek materiálu, lidi nepíšou, nemají čas nebo 
si řeší svoje vztahové záležitosti. Nicméně teď materiál je, Lázeňský 
host vyjde – dobře víš, čemu se věnujeme – poutě… Netradiční poutě, 
máme třeba materiál z pouti po sopkách Český republiky, po větrných 
mlýnech, deníky, obřady, naléhavá sdělení…
Č: Deníky jsou tam uveřejňovaný anonymně?
1: Všechny zápisy jsou anonymní. Kdo se chce zúčastnit pouti nebo 
pobytu v maringotce – teď jsme teda maringotku trošku zanedbali, 
bohužel nám vichřice na Vlčí hoře sebrala střechu. Nějak se to tam 
otočilo, přestože jsme ji měli v závětří, ale zafoukalo z jihu, hřebíčky 
v tý plechový střeše už vylejzaly. Musel bejt hroznej vichr, ta zmačkaná 
střecha zůstala viset jenom na komínku. Letos jsme to dali konečně do 
pořádku, jenom v ní celou dobu bydlely myši, všechno tam zlikvidovaly, 
co se dalo sežrat, sežraly, co se nedalo, sežraly taky. Už je to vyklizený, 
spálili jsme to. 
Č: Takže jste tenkrát dělali čtrnáctidenní turnusy v maringotkách.
1: No, měřiči vody… A tyhle lidi se samozřejmě scházeli po pražskejch 
hospodách, nejčastěji Zvonička, U Hvězdy, U Holečka, U Český koru-
ny nebo jak to pojmenovali, a v dalších putykách po Starým a Novým 
Městě, a vymejšleli hovadiny. Protože nás nejvíc zajímaly nesmysly, 
věci, který se nedaj nijak použít a nedají se nijak zneužít. Nejlepší bylo 
nesloužit ničemu, vést si svou a bejt neprůstřelnej. Naučit se ty nejhlou-
pější stereotypy, který můžeš na úřadě použít. Voni, aby se tě zbavili, 
tak tě vobsloužej.
Č: Mně to teda připadá příliš hravý na to, aby to byla jenom obrana.
1: Když se vrátím k řeholnímu řádu Reguly Pragensis – řeholí se stala 
hravost, pozornost a nezištnost. Abys moh vést hravě a pozorně, tak 
to nemůžeš dělat pro prachy. To je jasný. Na tom se třeba podílel – což 
je zajímavý – Jirka Schelinger, kterej taky zřejmě úpěl ve svým kolotoči 
slávy a popový prostituce, kterou vlastně nechtěl dělat.
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Č: Regula Pragensis, řád hloupějších bratří…
1: To vzniklo už za současnýho režimu, předtím jsme ještě nebyli hlou-
pější bratři, ale nějak to z toho vyplývá… Neexistující zeď konventu 
jsme nahrazovali psaným projevem, abychom byli v kontaktu. My jsme 
nebyli, každej byl někde jinde, někdo dělal topiče, jinej vrátnýho. Psa-
li jsme si, posílali jsme si vzájemně deníky, který se psaly v několika 
kopiích, abys je mohl poslat spolubratřím. Pochopitelně že člověk ta-
kový zápřah dlouho nevydrží. Musí čas od času vypadnout, ohlídnout 
se, podívat se sám na sebe a říct si: Tak todle ne, na to kašlu, teď se 
budu chvilku flákat.
2: Eman s Viktorem popisovali, že to vzniklo zcela banálně… Existoval 
Čerpačskej deník, do kterýho jsi zapisoval průtoky a ostatní měření. 
K tomu pak každej připsal: Byl jsem v támhletý hospodě, je to tam vý-
borný. A přidal nějakou historku, která se v tý hospodě odehrála, nebo 
Vařej tam blbě. Tam nechoďte, maj tam blbý pivo. A tak to získalo literární 
formu. Bylo to absolutně anonymní. A Čerpačskej deník byl popsanej 
v jedný části těmahle textama. A právě Schelinger – ty ho zmiňuješ jen 
okrajově – byl kamarád s Komturem kvůli jeho ségře, byl jedním z těch, 
který říkali, že by se tomu měl dát jakýsi řád. Následovala ta hra Hledání 
krále českého, na kterou jste zapomněli, protože to byla jedna z prvních.
1: Těch her byla spousta…
2: A protože tam dělali lidi, co byli vyhozený z redakcí… Nevím, jestli 
zrovna u vás dělal Hora-Hořejš, Karel Pecka…
1: …oba, Pecka tam byl jeden čas zaměstnanej, nevím jestli v tý plzeň-
ský části Vodních zdrojů, ono se to dělilo do různejch sekcí… Já jsem 
byl v pražský. Když se tě chtěli opravdu zbavit, tak dělali všecko pro 
to, abys opustil Prahu. Když nebyli důsledný, tak vnitrákum stačilo, že 
děláš u Vodních zdrojů, máš plat dvanáct set korun hrubýho. Ale už jim 
ten podnik zase – z nějakýho mně neznámýho důvodu – neřekl, že máš 
diety. Jseš na odloučeným pracovišti a podle zákoníku bereš diety, od-
lučný, dopravný. Ono se to nakonec vyšplhalo na průměrnej plat a dalo 
se z toho docela dobře vyžít. A hlavně nikde nezmiňovali, že tam nejseš 
pořád. V maringotce, když jsou dva, je za chvilku ponorka. Praktikovalo 
se to tak, že místo dvou lidí tam byl jeden a další dva odpočívali. Samo-
zřejmě doma u svejch milenek a manželek nebo popíjeli po pražskejch 
hospodách a těšili se do práce.

Č: Mám si představit, že Měřičskej deník je ten základní řád? A ty 
ten řád narušuješ tím, že tam píšeš, kdes byl v hospodě.
1: Jestli do toho můžu vstoupit – tak to úplně nebylo, to jsme si nemohli 
dovolit. Vycházelo to z nějaký takový úřední knihy, kde jsi musel napsat: 
Porucha čerpadla na vrtu číslo 2, oprava, přijel elektrikář, kterýho jsem 
zavolal na účet volanýho, to se všechno muselo vyplnit. Anebo jsi napsal: 
Vše OK. Podpis. Ale zřejmě nás to dovedlo k tomu, že jsme si založili nepra-
covní deník a k akci se tam psalo – ne všichni, pochopitelně, někdo nepsal, 
tak jsme ho nenutili – ale většina lidí se na tom začala podílet a psali do něj 
praktický věci nebo výjimečnosti nebo paradoxy nebo směšný věci. Začí-
nalo to od kolika do kolika má otevříno krám, kdy je zavírací den v hospodě…
2: Nasbíral jsem dvacet litrů malin, zasadil jsem víno, že jo.
Č: Jak se z toho podhoubí zrodila v 80. letech Regula?
1: Regula vznikla z nedostatku řádu. V chaosu jsi nikoho nemohl nu-
tit, aby psal, aby plnil nějaký redaktorský termíny. Přispělo k tomu, že 
společnost byla směšná, ale napodobovala ji i katolická církev, kde by 
člověk ten řád hledal, kde by ho předpokládal. Kostely byly zavřený, na 
venkově přijels ke kostelu a ten byl beznadějně zavřenej, jedna mše 
za víkend nebo za tejden. Dobře, když ten řád není, tak ho založíme. 
Po vzoru starých středověkých řádů – já jsem dokonce kvůli tomu byl 
v Arcibiskupský knihovně, kam smrtelníkovi byl přístup zapovězen. Se-
tkal jsem se ale s jedním upozaděným páterem a ten mi říkal: No co, co 
by ses koho ptal? Jdi tam a řekni, že já tě posílám. Opravdu to takhle 
fungovalo, já jsem přišel a řekl jsem: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus 
a voni: Dobrý den, co byste chtěl? Posílá mě páter tenaten. Tak pojď-
te dál, chcete do knihovny – dobrá. Jenže průser byl ten, že knihy byly 
psaný německy a latinsky. Tam jsme skončili. Museli jsme pátrat jinde.
2: Ale zapomínáš, že maringotka – když tam byl člověk dlouhý noci sám 
– byla docela dobře zásobená literaturou, která byla naprosto nedostat-
ková. Vymetaly se antikvariáty, nakupovaly se knížky do maringotky, 
kde byly fi lozofi cké spisy vedle lehčího žánru…
1: … a učebnic cizích jazyků, který byly založený na stránce číslo tři, dál 
se člověk nedostal.
Č: Mám si představit pod lehčími žánry pornografi i?
1: V tý době to byla spíš taková detektivka. Největším, fanatickým sbě-
ratelem knih byl Viktor Faktor, ten se na založení Reguly podílel valnou 
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měrou a přispěl valným dílem k tomu, že to podivný společenství vydalo 
historický spisek – nebo pseudohistorický spisek – Kalendář Království 
českého po vzoru Jakuba Adama z Veleslavína…
2: … nekonečnej kalendář…
1: … nekonečnej kalendář – univerzální. Ten otevřeš ten kterej den a je 
tam historická zpráva. Nebo aspoň historizující – vybrané kuriozity, žád-
ný notoricky známý události. Jedna jediná je vymyšlená a je právě ke 
dni, kdy zemřel Jirka Schelinger. Stojí tam, že nějaký nešťastník spadl 
v Prešpurku z mostu a utopil se. To je jediný vymyšlený, jinak jsou to 
všechno seriózní zprávy. 
Č: A ta navíc není vymyšlená. 
1: Bohužel to nevzbudilo žádnou odezvu.
Č: Kdy vyšel Kalendář?
1: Ještě za komunistů v nějakým minimálním nákladu. Psal to Jirka Kabeš, 
kterej byl tehdy grafi k, napsal to historizujícím písmem, z toho byly ma-
trice… Ofi ciálně jsme to vydali na začátku 90. let třítisícovym nákladem. 
Dnes tady mám už jen pár kousků. Některý vzaly za svý při vyplavení 
protiatomovýho krytu na Hládkově, kde jsme měli uskladněnejch iks 
set kusů, který jsme drželi pro někoho, kdo si je koupil, ale už se nikdy 
neobjevil, tak jsme je zase prodávali. To jsme ale odbočili hodně daleko 
– když jsme u Reguly –, po převratu se to všechno nějak…
2: Vodní zdroje skončily…
1: … vytunelovánim, jako většina podezřelejch hospodářskejch společ-
ností. Všechno to bylo postavený na hříších našich otců, znečistili hno-
jůvkou spodní vody, pak i povrchový vody, ve vesnicích nebyly studny, 
ze kterejch by se dala pít voda, tak zavolali Vodní zdroje a ty si naúčto-
valy půl milionu, pak tam vrtaly dva tři roky, aby se tam mohla postavit 
vodárna. Tenhle kolos se zhroutil, celý se to rozkradlo, my jsme tam 
s Emanem ještě dva roky čerpali, zatímco ostatní prodávali v krámě.
Č: Jak jste prožívali začátek devadesátejch let?
1: Devadesátky byly samozřejmě strašlivý, my jsme je přežili možná díky 
Regule. Neoddali jsme se úplně tomu bezuzdnýmu podnikání a chlastá-
ní a tak. Chtěli jsme se postavit na vlastní nohy a chtěli jsme to dělat 
společně, tak jsme si řekli, že Regula bude dělat věci, který ji udržej nad 
vodou, a budeme nadace. Máme knihovnu – Viktor do toho dal celou 
svoji knihovnu, kterou nashromáždil, když měl volno, tak denně chodil 

po sběrnejch surovinách, antikvariátech. Měl asi dvacet tisíc svazků 
doma v polovlhkým baráčku na Břevnově. Něco se cestou bohužel 
vyhodilo, bylo to úplně plesnivý. Knihovna byla na Hládkově – což bylo 
původně agitační středisko Národní fronty, získali jsme ho, protože o to 
neměl nikdo zájem. Nemělo to bohužel samostatnej vchod a na to jsme 
po dvaceti letech dojeli. Stížnosti nájemníků…
Č: K tomu je třeba podotknout, že teď jsme v knihovně Regule 
na Podbabě, kam jste se uchýlili, když vás vyštvali nájemníci
z Hládkova.
1: A Praha 6. Dušovali se, že nám pomůžou se přestěhovat do odpoví-
dajících prostor, a pak od toho odstoupili.
Č: Il Grande Paolo?
1: Ten už u toho nebyl, to byl někdo z jeho následovníků. My jsme nako-
nec byli rádi, že se po dvaceti letech vydáme někam jinam.
2: Ta klubovna, co jsme tam měli, tu kotelnu pod knihovnou…
1: Tu nikdo nechtěl, byla úplně černá, obalená mourem, zbytky uhlí všude, 
kam se podíváš, to jsme museli umejt. My jako starý čerpači jsme napl-
nili padesátku horkou vodou, čerpadlo – a naštěstí tam byl odtokovej 
žlábek a tam bylo usazený čerpadlo, v suterénu, pod podlahou, protože 
Brusnice byla zatrubkovaná, dodneška ještě zčásti je.
Č: To byl pánskej klub se všim všudy.
2: Odehrávaly se tam koncerty, obřady…
1: …divadlo, fi lmy se tam promítaly, semináře tam končily po ofi ciální 
části, která byla v knihovně…
2: Potom taky hospoda bez hostinského – kamarádi při čerpání totiž 
zjistili, že hospoda v tamní vesnici není, ale místní chlapi si udělali ze 
zastávky autobusu hospůdku. Byl tam sud, pivo a tři-štyry půllitry. Kaž-
dej, kdo si tam natočil pivo, tam nechal dvě koruny. Tahle myšlenka po 
letech vykrystalizovala v Regule. Ovšem my jsme to měli s takovými 
výkyvy. Jednou tam bylo 3000 minus, pak 1200 plus. Většinou se na 
tom prodělávalo.
Nakousli jste obřady. Tomu bysme se měli věnovat.
1: Obřady byly další věcí, kterou jsme bytostně postrádali. Společenství 
– dejme tomu řeholníků – ač to zní trošku absurdně – musí mít nějaký 
obřady. Ne doslova řeholní, obřady k tomu, aby se člověk uměl ztišit, 
zapomenout na to, co ho celej den pronásleduje a chce to sdělit všem. 
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Což jsou ty věčný stereotypy – auťáky, prachy, ženský, kariéra, bydlení. 
A obřady jsou proto, aby se ztišil, zapomněl na to a dokázal se věnovat 
nějakýmu tématu, ať už literárnímu, existenčnímu, nebo hospodářský-
mu. Regula se pyšnila tím, že si na svý aktivity umí vydělat. Dostali jsme 
sice pár grantíků v řádu tisíců na podporu seminářů, který v knihovně 
probíhaly, na vybavení dílny, kde – hlavně Eman – vytvářel prototypy 
dráčků, respektive kadluby, aby je pak mohli vyrábět lidi z Fokusu, který 
nebyli tak úplně šikovný. 
Č: Já vím, že jste tehdy měli různý projekty, krám a klub v Jilský…
1: Měli jsme trochu štěstí, všechno to byla vlastně náhoda. Oslovili nás 
Havlovi kvůli kavárně Lucerna, to přišlo pozdějc, předtím to byl Filoso-
fi ckej ústav, kterej tam potřeboval, když to teď vidím z nadhledu, nějakou 
stafáž, že oni přece nebyli ti, co spolupracovali s režimem, my tady teda 
teďka budeme mít krám, kterej budou provozovat chlapi z toho disentu. 
To už byla Jilská, otevřelo se to brzo, hned snad v devadesátým roce. 
Díky hladu po knihách a turistickýmu ruchu, kterej tehdy zasahoval 
i odtažitý uličky. V 90. letech lidi koupili všechno, prodávali jsme fi lozo-
fi ckou literaturu z ústavu, knihy z dalších nakladatelství, byl tam malej 
antikvariát a prodávali jsme tam i všelijaký nesmysly. Jilská prospero-
vala, mohli jsme si pořídit Hládkov a platit tam nájem, pak tu kotelnu…
Č: A klub?
1: Jilská 22, to byla samostatná kapitola, tam jsme si v 90. letech šáhli 
na dno. Zastavil se čas, všichni strašlivě kalili, jako by měl nastat konec 
světa, přišla svoboda, aniž by se kdokoli jakkoli přičinil, těch pár ran 
na záda v těch pohnutejch dnech… Zkrátka dařilo se, měli jsme peníze 
navíc a mohli jsme se věnovat svejm blbostem, obřadum, hrám, semi-
nářum. Pořídili jsme si maringotku jako poustevnu, abychom navázali 
na předchozí období. Člověk nutně musí aspoň jednou za rok vodjet 
na týden do naprostý samoty, kde nemusíš nic dělat, koupíš si nějaký 
potraviny, základ tam je. Jediná povinnost je vést deník. Je třeba, abys 
měl nějakej náhled, jaks to tam strávil. Bylo to jedno z krásnejch období, 
poustevna se stěhovala z místa na místo, procestovali jsme kus Čech, 
bylo to protkaný všelijakými obřady a venkovními slavnostmi… Pak jsme 
dospěli k předělu, kdy jsme si řekli, že si budeme vést jako skuteční ře-
holníci, založíme si jakýsi kalendář, Řeholní rok, který bude naplněný 
slavnostmi, hrami, pozorností – prázdniny a další a další věci. Pak jsme 

se samozřejmě dostali do hospodářských potíží, z Jilský nás vyfakovali 
se sliby, který se nenaplnily. Dostavila se únava z kramářství… Hromady 
knih, nesplacený faktury… Tenkrát nás zachránily čepice, vybírali jsme 
vodu z potápějící se lodi dík švejkovskejm čepicím, který jsme od začátku 
90. let prodávali. Ve Fokusu to šili, my jsme kupovali látku a nitě a vozili 
jsme to po Praze. Töpfer to nechtěl, museli jsme ho přemluvit, a pak se 
prodalo třeba 300 čepic za měsíc. My jsme si nedovedli představit, jak 
se to prodá. A já to pak viděl. To už tady byli Rusové – Němci to kupovali 
tak nějak normálně – ale Rusové, ty byli takoví, že tam přijela výprava, 
všichni měli čepice na hlavách se štítkama s vorlíčkem a s nápisem Vi-
ribus Unitis, o čemž Töpfer tvrdil, že to znamená Chceme radar a – ve-
čeřeli. Čepice měli na úzkejch plochejch hlavách – panoptikum. Jejich 
děžurnej řikal: Čepice? Pro všechny! Jenže to nemělo dlouhýho trvání. 
Č: A jak funguje vaše knihovna tady v Podbabě?
2: Podivej se, knihy tady jsou…
Č: Já je vidím.
1: Tim, že jsme se přestěhovali z Hládkova sem, na Podbabu, tak pohodl-
nější čtenáři odpadli. Bylo pár čtenářů, co přečetli skoro celou knihovnu, 
to můžu dokumentovat. Někteří nevrátili to, co si vypůjčili, využili toho, 
že jsme se přestěhovali, a dělaj mrtvý brouky.
Č: Takže soukromá knihovna?
1: Pořád soukromá veřejná knihovna, čas od času se najde i někdo, kdo 
přijde. Spíš knihovna funguje jako místo setkávání lidí, který si sem najdou 
cestu, kterejm je to příjemný. Když sem přijdou cizí lidi, tak často zíraj, ale 
pak už se nikdy neukážou. Nevím, čím to je. Možná je to tu nabitý energií, 
která je odrazuje… Nebo jsou to plachý lidi. Tady nejsou zastrčený stoly, 
u kterejch by si studovali. Tady je stůl jenom jeden. Smysl to neztrácí – 
často posíláme knihy jinejm knihovnám v republice, kuriozity, který nikdo 
jinej nemá. Jsme ve SKAT – Sdružení knihoven a katalogů, to se teda týká 
jenom odborný literatury, ne prózy. Což i nám vyhovuje, protože nemá-
me zdaleka všechno, a tak si můžeme vypůjčit, co zrovna potřebujeme.
Č: Ke konci Reguly na Hládkově jste si pořídili vesnickou usedlost…
1: Komendu jsme pořídili při prvnim náznaku, že nás chce městskej úřad 
v součinnosti s nájemníkama vystěhovat…
2: … jako nouzovej sklad, kdybychom museli do měsíce opustit knihov-
nu, aby se knihy nevyhodily do kontejneru, aby se měly kam odvést. 
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Knihovna je slušně vedená! Tak jsme pořídili domek, který se musel 
celý zrekonstruovat.
1: Nebylo moc peněz a byli jsme pod tlakem, tak jsme si řikali: Musí to bejt 
v opuštěným kraji, kterej je turisticky nezajímavej. My tam přece bude-
me dělat osvětu, ať z toho taky něco maj. Nebudeme přece konkurovat 
nějaký městský knihovně někde na periferii. Proto Děkov v rakovnickým 
okrese, ve vnitřních Sudetech, chmelařskej kraj. Dům kupodivu vlastnily 
předtím nějaký sestry Štípilovy, takže jsme nekupovali něco kradenýho. 
To nás potěšilo. Pak jsme se zpětně dozvěděli, že polovina tý vesnice 
zmizela, byly to německý domy, kde se kopalo, bouraly zdi a hledaly se 
poklady. Baráček jsme postupně opravili, díky partě Moldavanů, který 
nám dohodil kamarád, když se nemoh koukat, jak se snažíme furt pře-
mluvit nějakýho českýho řemeslníka, aby tam něco udělal. S tím jsme se 
po čtrnácti dnech rozloučili. V podstatě tam neudělal nic, že jo?
2: Zůstal tam po něm vercajk.
1: Asi po roce se ozval, jestli ještě máme ten jeho kalfas. Mezitím tam ti 
kluci udělali obrovskou spoustu práce, zbořili stropy až do štítů, to se 
muselo celý udělat znova, krovy vyměnit, protože byly sežraný broukem, 
podlahy… Za ten tucet let, co to máme, se tam udělala spousta práce.
2: Postavila se věž…
1: Mezi stodolou a tím baráčkem vznikla čtyřmetrová proluka, kde byly 
zborcený chlívky, tak jsme si řikali: Tady musí stát věž, rozhledna! Kde 
jinde než na dně údolí. Pozvali jsme si toho nejlepšího tesaře, co tady 
byl – toho, co postavil repliku gotickýho jeřábu.
2: Dokonce nám o tom v knihovně držel přednášku.
1: Tak jsme si řikali: To je odborník, ten by nám moh postavit tu věž. 
Spočítal to a jenom ta hrázděná stavba by stála tři miliony, že to bude 
jen z toho dřeva, co sám vybere, všechno ručně opracuje. Nám to při-
šlo nějak moc, to bychom nezaplatili, tak slevil na jeden a půl milionu 
a my jsme ji postavili za čtyři sta tisíc. Sice tam úplně všude nejsou ruč-
ní zádlaby, občas je tam nějakej šroub, co není vidět, ale jinak to nešlo.
2: Pepa Štogr to rozměřil, prodlabal…
1: … ručně jsme to zvedali…
2: … celou tu stěnu.
1: Přízemí je zděný – tam je kabinet hrůz – a nad tím jsme stavěli rukama 
šest metrů vysoký stěny spojený jenom nahoře. Řikal jsem si: Proboha, 

co tam děláme? Šli jsme po trámech budoucího stropu, pět chlápků 
nebo šest, zvedali jsme to klackama…
2: Kluci moldavský byly šikovný. A hlavně Voloďa, všeuměl. Když tam 
bydleli ještě při hrubý stavbě, tak tam byla jedna místnost, kde přespá-
vali. Voloďa geniálně postavil ze sudu a z nějakýho prádelního kotle, 
kterej tam našel, kamna.
1: Kamna, který neměly rošt, ale dalo se tam naházet všechno – kusy 
trámů, komín vyvedl stěnou a v zimě se tam dalo přežít.
2: Televizi opravil… A strašlivá věc – na karbofl exku si přidělal kotou-
ček vod pily a přiřezával si tím. My jsme mu říkali: Ty vole, ty se nesmíš 
zranit, ty nejseš pojištěnej! K tomu pozemku vedle chalupy patřil zcela 
zanesenej rybník…
1: … jenom čtvrtina patřila k domu. Pochopitelně jsme se o to zajímali, 
protože co s bahnem, který bylo až po vrch hráze, ani jsme nevěděli, že je 
to celý vyzděný. Kdysi tam byl předehřívací rybníček a ten pak přetejkal 
do dalšího rybníka. Ze starejch německejch map jsme zjistili, že tam byl 
velký rybník, zbytek hráze je tam pořád vidět. Teď už tam stojí baráky.
2: Tenhle rybník byl na plavení koní, protože je tam takovej pozvolnej 
vyzděnej nájezd, aby se koně mohli po práci vykoupat.
1: Taky jsme se pokoušeli jít cestou grantu. A zjistili jsme, že je to naprosto 
slepá ulička. Nažene tě to do situace, kdy nevíš, jestli to vůbec přežiješ 
fi nančně. Kamarád na ministerstvu životního prostředí ti to spočítá na tři 
miliony. A díky tomu, že dostaneš grant, tak zaplatíš jenom projekt, což 
může bejt sto tisíc. Ale nejistotu, že ten grant nedostaneš, nezvládneš. 
Pak jsme si řekli: Kašleme na to, půjdeme do toho za svoje peníze. Za-
platili jsme tři sta tisíc. To bylo těch tři sta tater plnejch bahna, co nám 
rozvozili po pozemku, kterej byl jenom navážkou, každej tam vozil to, 
čeho se chtěl zbavit. Bylo to krutý, protože v zimě to vždycky zmrzlo, 
pak to povolilo a oni nemohli vyjet. Tatru musel tlačit bagr, aby mohla 
vyjet. A to není rybník, kterej můžeš vypustit, předehřívací má jenom 
přepad. Byl tam metr vody a bagr to nemoh vybrat. Ale povedlo se to.
2: Pak jsme začali podnikat, koupili jsme kapry….
1: Podnikat… Poradili jsme se s rybníkářem, kolik kaprů to uživí,
1000 m2, to není veliký. Vejde se tam tak padesát kaprů a nějaká ta štika. 
Bohužel sousedi nám tam hodili, co je napadlo, tam bylo pět nebo patnáct 
štik, karasi z jejich zahradních nádržek, to je samozřejmě plevel, to se 
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ti vytře s kaprama a jsou z toho jenom karasové. Štiky to sice vymlátily, 
ale jak teď bylo sucho, tak jich pár vychcípalo, štiky jsou zřejmě na tu 
tekoucí vodu, ale kapři přežili. Někdo to spočítal, máme tam asi 23 kaprů. 
A ledňáček tam přiletěl, vodoměrky a malí kapříčci na hladině, krása. 
Odpar byl ale letos velikej, i když je to stíněný vrbama, dvacet dní bez 
jediný kapky se projeví. Přítok slábl a slábl, až z něj byl jenom čurůček, 
voda teplá a odpar 10 centimetrů vody najednou. Tři dny za sebou tam 
byla mrtvá štika, ty jsme museli zakopat. A pak konečně přišel déšť.
2: Obnova kapličky…
1: … to se nám podařil krásnej kousek… Vůbec jsme o ní nevěděli, ani 
nepatří do katastru Děkova. Chodili jsme na procházky po okolí a na 
okraji lesa, už na katastru Hořoviček, kousek od karlovarský – když bylo 
spadaný listí – koukáme, barokní kaplička. Prasklá pobořená stříška, 
byla složená z řezanejch úzkejch cihel – naprosto raritní. Pak jsme zjis-
tili, že je to na místě budoucí dálnice, ovšem pak odešel ten Napoleon, 
ministr dopravy…
Č: Vít Bárta…
1: … takže starostové byli samosebou zklamáni, on jim sliboval, že za pět 
let tam bude dálnice, která se vyhne všem obcím, a starosta, kterej to 
měl v kompetenci, za náma přišel a řek: Tak jo, mohu vám přispět ně-
jakým stavebním materiálem, vy to zafi nancujete a obnovíme to. Pak, 
jestli tu jednou povede dálnice, tak se budou muset postarat. Já teda 
doufám, že tam ta dálnice nebude, protože dálnice vedoucí jenom do 
Karlovejch Varů, to je holej nesmysl. 
Byla to velká sláva, Česká Koruna přispěla tím, že pan inženýr architekt 
Bárta, starej pán, šikovnej, přispěl omítkama, a protože je člen Koruny 
Český, tak střelci – nastoupila tam jednotka polních myslivců – vypá-
lili čestnou salvu. Kaplička je zasvěcená Karlu I. Habsburskýmu, kterej 
ještě není svatej, ale je blahoslavenej. Povedlo se to, kaplička září na ta-
kovým zvláštním ostrohu, kterej vypadá, že se každou chvíli zřítí, ale je 
to zmýlená, ten drží. Kolem jsou duby a všelijaký nálety, tak to stříháme 
a upravujeme, aby to bylo vidět.
Č: Zdá se mi, že jste poslední dobou díky komendě vynesli aktivity 
z knihovny.
2: Znáš to, když máš chalupu a přijedeš, tak první, co uděláš, že vytáh-
neš sekačku.

1: Koupili jsme skoro tři hektary lesa, aby bylo dříví, jenomže ten les je 
takovej terasovitej, na tom místě byly sady, chmelnice, to všechno vzalo 
za svý. Ale je to utěšenej kout, kluci se tam snažej, Aleš jako milovník 
a znalec lesa tam zapíchá tisíce žaludů nebo bukvic, chce to všechno 
čas. Měla by tam být původní acidofi lní doubrava, žádný smrky, pomalý 
zvelebování. Příroda si do jistý míry poradí sama, ale zvěř to okusuje. 
Kdybys to chtěl pěstovat po vzoru lesů v oplocenkách, to je jiná. Chce-
me tam na pozemku, kde skončilo těch tři sta tater bahna – dneska 
už bys to nepoznal – udělat arboretum vzácných dřevin. Jde to samo-
zřejmě pomalu, ale už je tam březovej háj, kde je jemná zelená travička, 
můžeš – ale nemusíš – to sekat, vysadili jsme sad asi dvaatřiceti ovoc-
ných stromků v domnění že z toho budeme mít nějakej užitek a ve věži 
se bude pálit nějaká ušlechtilá lihovina… Je tam francouzská zahrada…
2: … japonská meditační zahrada…
1: … tři nádherný lísky a taková ledvina, ve který se skrejvá rum z celýho 
toho baráku. Pochopitelně proč bys vozil odpad na skládku, když z toho 
můžeš udělat krásnej pahorek, na kterým jsi nechal ruce. Tři roky za se-
bou jsi tam musel zakleknout a vytrhat rukama všechno to bejlí a bodláky.
Č: To je po berlínským vzoru – berlínskej Teufelsberg je navršenej 
z trosek zničenýho Berlína.
1: Mým snem je tu zahradu nechat pořádně zarůst, aby tam byly jenom 
chodbičky a meditační plácky, sweat lodge jsme neopomněli a pomalu 
to tam připravujeme na knihovnu.
Č: Z čeho je Regula živa?
1: Možná jsem neřekl, že všechny ty věci, co děláme v prostorách, který 
máme pronajatý, musej bejt z něčeho živý, někdo to musí živit. Už řadu 
let nežádáme o žádný granty – z principu, protože ty tě doženou do slepý 
uličky. Když máš totiž hotovo, máš něco připravenýho, a žádáš o grant, 
abys to mohl vydat, octneš se ve slepý uličce a žene tě čas. Regula žije 
díky náhodě, že Národní knihovna přestala v 90. letech posílat český 
knížky do zahraničí v rámci výměnný služby. Opustili to, už to neměl 
kdo dělat, tak nás oslovil prof. Procházka z Univerzity v Pensylvánii, že 
ty knížky nemaj a že je chtěj. A že by nám sehnal seznam těch univer-
zit, co chtějí český knížky. Tenkrát samozřejmě byly ty adresy vytištěný 
na kusu papíru, ty univerzity jsme oslovili písemně, některý se ozvaly, 
některý ne. Bylo to v malým rozměru, uživilo to jednoho člověka na půl 
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úvazku – Jarmilu, naši knihovnici. Byl to zkrátka přínos do nadace, spolu 
s těmi dalšími aktivitami. Postupem času se to rozrostlo do takových 
rozměrů, že to pokryje dva lidi plus brigádníka a ještě peníze zůstanou. 
Mě to baví, i když to dělám patnáct let, protože práce je to pestrá, pro-
jdou ti rukama knížky, k jakým by ses normálně v tom shonu a zmatku 
nedostal. Knížku si otevřeš, něco si přečteš – ano, přečtu si ji a pak ji 
teprve pošlu. Už všechnu tu prózu a poezii nechceš mít doma. Ale je to 
zajímavý a ještě to přináší zisk, a ten není zanedbatelnej. Díky tomu jsme 
si mohli koupit kus lesa, baráček, auto. Můžu s čistým svědomím říct, že 
jsme se k tomu dostali vlastní pracovitostí, bez nějakých úhybných ma-
névrů a podlízání. Jsme nezávislí a můžeme si dovolit vydat svou vlastní 
knížku. Na druhý straně to zase přináší odstředivý tendence – když jsou 
peníze, tak lidi zlenivějí. Když je neměl nikdo, byl společnej duch. Lidi 
investovali svou energii. Prachy teď někdo má a někdo nemá, ten má 
pak prdel v kalupu, někdo má rodinu a musí se ohánět, dělají pak u fi rmy, 
která je vlastní na sto procent, a my je vidíme jednou za půl roku. Ale 
furt ta loď někam pluje, furt je to cesta bez cíle. My nemáme nějakej cíl…
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ILUSTRAČNÍ FOTO:
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Jaká je podle vás role obrazových knih při výchově?
S ilustrovanou knihou se dítě především naučí vidět. A po-
jmenovat to, co vidí. Drží v rukou „svět“ před svýma očima 
a čerpá z něj slovní zásobu, volně přikládá slova k obrázkům. 
Obrázková kniha poskytuje malému čtenáři velkou svobodu, 
v níž se rozvíjí. 

Proč by rodiče měli dětem kupovat obrazové knihy?
Aby jim poskytli různost pohledů a názorů na svět. Kvalitní ob-
rázky, originální tvorbu, nad níž se mohou zasnít, vyprávět si 
příběhy. Zkrátka vybudovat si představivost. A taky proto, že 
v každé takové knize, která není učebnice, se jiným způsobem 
naučí něco o sobě.

Proč jste použila ve své poslední knize Bláznivý slovník těla
slovo bláznivý? Co je na slovníku těla bláznivého?
Slovo „bláznivý“ mi zároveň umožňuje říct, že ten slovník je bláz-
nivý, že je celý poblázněný svým tématem, tělem! Je to skutečný 
slovník, ale přitom velmi subjektivní… Bohužel je to asi nepřelo-
žitelný název. 

Rozhovor 
s Katy Couprie

KATY COUPRIE — ROZHOVOR
AKROBATICOU
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Může vaše kniha uspokojit zvědavost dítěte, které je tolik 
přitahováno lidským tělem?
Opravdu doufám, že ano. Obsahuje spoustu informací, poznatků 
o těle, ale podaných fantaskní formou.

Proslavila vás kniha Celý svět (Tout un monde). Můžete t
popsat, jak ta kniha funguje, v čem tkví její kouzlo?
Angličané tomu říkají „a train of thoughts“, cesta myšlenek. Jsou 
to hry významů nebo tvarů, svobodného výkladu asociací mezi 
všemi obrázky.

Proč jste si ke spolupráci zvolila malého nakladatele nebo 
proč si naopak váš nakladatel zvolil vás?
Ten nápad vzešel už na počátku mé spolupráce s Antoninem 
Louchardem. Vyložili jsme svůj projekt Thierrymu Magnierovi, 
který se do celého toho dobrodružství pustil, když ho správní 
rada Val de Marne vyzvala, aby v rámci podpory svého nedávno 
založeného nakladatelství sepsal projekt na vydání naší knihy 
v roce 2000.

Co pro vás bylo první inspirací k vytvoření Bláznivého
slovníku těla?
Slovníky jako takové, staré lékařské slovníky a Nadbytečný slov-
ník (Dictionnaire superfl u) od Pierra Desprojese.

Máte ještě nějaké jiné téma, z kterého byste chtěla vytvořit 
slovník?
Myslím, že ne.

Na čem pracujete teď?
Na knize pro starší a dospívající děti, jakémsi „grafi ckém románu“, 
který fi ktivně směšuje otázku žánrů a blízké utopie.

COU172
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Horváthová: Byl jsi zahradník. Jak jsi se stal nakladatelem?
Magnier: Vystudoval jsem zemědělku, bylo to v půlce sedmdesátých let, 
ve Francii jsme tehdy bojovali za návrat k přírodě, peace and love, nor-
mální život mimo město a tak dál a tak dál… V té době jsem si koupil metr 
čtverečný půdy v Larzacu, abych zabránil výstavbě vojenských prostorů, 
ale pak jsem si uvědomil, že nemám rodiče zemědělce a nemám na co na-
vazovat. Stal jsem se vedoucím technikem v zahradnictví, dokonce jsem 
začal studovat psychologii a prodej zahradnických potřeb. No a uvědomil 
jsem si, že psychologie je strašně zajímavá, tak jsem dostudoval obor psy-
chopedagogika. A díky tomu jsem mohl začít učit na zemědělském lyceu. 
Tam jsem hodně pracoval interdisciplinárně, poznal jsem spoustu učitelů 
a to mě zavedlo do knihkupectví. Nakonec jsme založili dvě knihkupectví, 
ale potom, protože jsem se na venkově dost nudil, jsem se přestěhoval 
do Paříže. Pracoval jsem pak pro knihkupecké spolky, v té době jsem 
dělal „animátora“, vymýšlel jsem kulturní pořady pro téměř sto padesát 
knihkupectví po celé Francii, nakonec jsem nastoupil do Gallimardu, kde 
v té době působil Pierre Marchand. Takže takto jsem opustil svět zeleně…
H: Jak se z malého nakladatelství stalo nakladatelství, které zná
každý knihkupec a učitel?
M: Měl jsem obrovské štěstí: protože jsem pracoval pro knihkupectví, znal 
jsem hodně francouzských knihkupců. Ale když říkám hodně, myslím tím 

TMA

Můžeš si představovat, co chceš, 
můžeš klidně číst zakázaný 
knihy.

Rozhovor 
s Thierrym Magnierem

Thierry Magnier 
*1956
začínal jako zahradník, vystudoval psychologii, učil na
zemědělské škole, založil knihkupectví, stal se redaktorem 
literárního časopisu a později Gallimardu, založil vlastní 
nakladatelství, pod křídly Actes Sud junior se stal ředitelem čtyř 
skvělých malých nakladatelství (Actes Sud, Thierry Magnier ed., 
Helium, Le Rouergue), začal psát knihy. Thierry Magnier édition je 
jedno z nejprogresivnějších malých nakladatelství, spolupracuje 
s řadou skvělých autorů: spisovatelů, ilustrátorů i současných 
umělců. Autorské obrazové knihy z jeho nakladatelství jsou 
známé svou živou a svobodnou strukturou a hravostí. Proslavená 
a čtená je i jeho ediční řada románů pro dospívající, které se 
věnují zásadním problémům naší doby a vyhýbají se přitom všem
klišé o dětské literatuře.

Katy Couprie
*1966, Fontenay-aux-Roses
absolvovala École nationale supérieure des arts décoratifs 
(ENSAD) v Paříži a na School of the Art Institute (SAIC) 
v Chicagu vystudovala fotografi i. Věnuje se malbě, grafi ce, 
ilustraci a fotografi i. Své autorské knihy tvoří často v tandemu 
se spisovatelem (původně malířem) Antoninem Louchardem. 
Jejich nejúspěšnější knihou je Tout un monde, intuitivní sekvence
obrazů. Většinu knih dnes vydává v nakladatelství Thierry 
Magnier. Žije v Saint-Dizier.

Výběrová literatura:
Dictionnaire fou du corps (2012); Tout un Louvre, Antonin 
Louchard, 2005; Tout un monde, Antonin Louchard, 1999;
Des milliards des étoiles, Antonin Louchard, 1998
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opravdu obrovské množství. Jako se říká o námořnících, že mají ženu v kaž-
dém přístavu, tak já mám knihkupce v každém městě… Když jsem založil 
nakladatelství a nemohl jsem se rozhodnout, jak se bude jmenovat, měl 
jsem nejmíň 350 názvů, říkali mi, seš blbej, vždyť tě všichni známe pod tvým 
jménem… říkej si Thierry Magnier édition. Takže mě hned od začátku sledo-
vala spousta knihkupců, a jelikož knihkupci spolupracovali s knihovníky, i to 
mi opravdu pomohlo. Takže práce, kterou jsem dělal předtím, mi pomohla 
velice rychle. Je samozřejmě třeba říct, že jsme vydávali dobré knížky. Je 
ale pravda, že jsou nakladatelé, kteří vydávají dobré knížky, a nikdo je ne-
zná. Občas člověk narazí na nádhernou knížku u nějakého malého vyda-
vatele, a protože knížka není distribuovaná, nikdo ji nezná. Taky je pravda, 
že jsem si hned pořídil distributora. Někteří malí nakladatelé si ze začátku 
neplatí distributory, aby netratili moc peněz. Rozesílají knížky napravo 
nalevo sami, ale samozřejmě neproniknou do všech knihkupectví… Když 
máš distributora, tak máš knížky v každém francouzském knihkupectví.
H: Ale malých nakladatelů a dobrých knih je ve Francii strašně
moc. Jak si knihkupci a zákazníci vyberou právě tvoje knihy?
M: Dostat knížku do oběhu a prodat ji, to už se blíží lobbingu. Ale je fakt, 
že já jsem neustále v terénu. Přednáším pro knihovníky, objíždím fakulty… 
biju se za své knihy, vysvětluju lidem, jak s nimi pracovat. Takže když to 
děláš, lidi jsou ti za to samozřejmě vděční, pamatujou si tě, a pak taky ve 
Francii je málo nakladatelů, kteří se přemisťují a jezdí jako já. 
H: Jaká kniha z tebe udělala toho známého „Thierryho Magniera“?
M: Myslím, že moje emblematická kniha je Tout un Monde (Celý svět). 
Nechci, aby to vyznělo nafoukaně, ale byla to malá revoluce, do té doby 
nebyly obrazové knihy tak úplně svobodné. Samozřejmě za tím byla 
velká práce Katy a Antonina: pro mě to byla největší knížka, kterou 
jsem do té doby udělal, ale tahle knížka nás opravdu nastartovala… Ale 
nebylo to hned. Půl roku se nic neprodalo, nikdo o ní nepsal, vůbec nic… 
a teď je to jedna z mých nejprodávanějších knih. A taky jsem ji prodal 
po celým světě… Takže lidi se začali zajímat, Val de Marne nakoupil 25 
tisíc výtisků pro nově narozené děti, bylo to něco jako druhý začátek.
H: Kdo z nakladatelů tě inspiruje nebo inspiroval?
M: Pokud jde o fungování nakladatelství, tak rozhodně Pierre Marchand 
(zakladatel Gallimard Jeunesse, pozn. překl.). I když jsem už byl nalo-
mený, on mě inspiroval svým nadšením, chutí do práce a způsobem 

práce, na něj často myslím. Nebo třeba dnes už taky nežijící Jean Marc 
Roberts; ze současníků mě neinspirují ani tolik samotní nakladatelé jako 
spíš současní umělci a současní spisovatelé…
H: Mám pocit, že čtenáři se často vracejí k modelu 19. století 
(dobrodružné nebo fantastické příběhy, málo humoru, žádná 
práce s jazykem, spíš velké příběhy). Moderní hravost, vynalézavý 
jazyk, obrazná poezie je zajímají stále méně. Je to u vás taky tak? 
Jaké knihy vydáváš ty? 
M: Tak především, já vydávám knihy, které mám chuť vydávat, knihy, 
které se mi líbí. Mnoho z mých přátel-nakladatelů dělá věci, které se 
po nich žádají, já nabízím. Chtějí se po nich tradiční ilustrované pohád-
ky, i já je dělám, ale vždycky trochu jinak, než je poptávka… Nedělám si 
marketingové průzkumy, jestli holky chtějí číst spíš milostné románky, 
nebo horory o upírech. Když vydám knížku, tak riskuji (spolu s autorem, 
samozřejmě). A jsou samozřejmě knihy, které se nikdy nechytí, i když 
jim věřím, a jsou jiné, které si musí na úspěch dva tři roky počkat, anebo 
ještě jiné, které se zpočátku skvěle prodávají a pak nic, a taky ty, které 
jsem si vydával jen tak pro radost a jsou z nich nakonec bestsellery. No, 
a nenabízím dětem, co chtějí ony, protože děti chtějí většinou pitomosti, 
který jim rodiče pouštějí v televizi… a pak to chtějí, protože jim rodiče 
nic jiného neukážou.
Ve všech čtyřech nakladatelských domech vydáváme romány hluboce 
usazené v současné společnosti, v sociálních problémech dneška, jsou 
to moderní romány. A dost často se stává, že je spíš „blokují“ rodiče. Ptají 
se, proč by děti měly číst o tak těžkých věcech, o problémech, říkají, je to 
moc černé a těžké, že se o tom hrozném černém světě nemůže mluvit, 
je snadnější utéct se do fantazie, číst pohádky, přitom v tom vysněném 
světě teď bývá možná i víc násilí. Jenže to násilí čteš s distancí, zdálky, 
kdežto v mých současných románech je té distance míň, spadneš úplně 
doprostřed, dovnitř. Já jim nenabízím násilí, ale realitu a myslím si, že děti 
mají žít v realitě. Není potřeba jim namlouvat, že žijeme v nějakém plyšá-
kovém, vyvatovaném a roztomilém světě. Já věřím, že dětem je třeba říkat 
pravdu o světě, ve kterém žijeme, a vyprávět to pomocí dobrých příběhů. 
Děti mají schopnost rozeznat, co je za hranou. Když dáte puberťákovi 
číst román a on se bojí, tak ho většinou odloží. Já vždycky říkám, že když 
v románu hoří dům, můžete prostě zavřít knížku nebo vytrhnout stránku.

THIERRY MAGNIER
ROZHOVORTMA
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H: Pracují učitelé hodně s tvými knihami?
M: Ano… tedy vlastně podle mě ne dost. Záleží to zase na učitelích, 
jsou učitelé, kteří jsou spíš avantgardní a riskují, chtějí dělat věci jinak, 
a pak jsou spíš „tradiční“ učitelé… Možná že dnes se s mými knížkami 
pracuje míň než před pár lety. Existuje spousta fundamentalistických 
spolků, především muslimských a katolických, kterým se ve Francii dalo 
dost prostoru a mají ho čím dál víc (ke škodě těch skutečných katolíků 
a muslimů, kteří rozhodně nemají na věc stejný názor) a které otravují 
učitele, píšou petice a chtějí kontrolovat, s jakými texty učitelé pracují. 
A tak si někteří učitelé prostě rovnou berou bezproblémové texty, aby 
předešli problémům. A samozřejmě ve Francii ubývá peněz, subvence 
na nákup knížek jsou pořád menší…
H: Kdo ze současných autorů přežije?
M: To je těžká otázka. Většinou se uvádějí ti, co už zemřeli, a zapomíná 
se na ty, co se právě rodí… a já bych chtěl, aby přežili všichni moji auto-
ři. Ale myslím, že spíš zůstanou všichni ti, co své knihy a ilustrace tvoří, 
než ti, co jen doprovázejí. V každém případě, až zemřu, tak už mě to asi 
zajímat nebude, ale přeju si samozřejmě, aby všichni autoři, se kterými 
pracuji, mohli vydávat dál. Lidi jako my, kteří máme tvůrčí povolání, chtějí, 
aby po nich něco zůstalo… tedy něco inteligentního. Nejsem samozřejmě 
z těch nakladatelů, co dělají knížky na krátkou dobu, na čtrnáct dní. Když 
děláš na nějaký knížce, tak se snažíš, doufáš, že vydrží dlouho, jinak bys 
ji prostě nedělal, chceš, aby ta knížka nechala nějakou stopu, doufáš, že 
s něčím pohne, něco vyvolá reakci, ať už bude politická, nebo poetická. 
Chci, aby moje knížky něco přinášely a zanechávaly stopu.
H: Poznala jsem tě jako malého nakladatele, teď pro změnu řídíš tři
malé a jeden docela velký nakladatelský dům. Jaké to má výhody 
a nevýhody? 
M: Tak především jsem to nikdy nechtěl. Prostě se to stalo. Nejdřív, když 
mě z Actes Sud oslovili, abych se stal šéfem Actes Sud Junior, dlouho 
jsem odolával, neměl jsem chuť, ale pak jsem si řekl, nakonec, není to 
špatný, mít o trochu větší nakladatelství, dělat zase o trochu jiné věci, 
takže jsem na to kývl… i s tou myšlenkou, že budu mít lepší fi nanční zá-
zemí. Znám malé nakladatele, kteří byli v rozkvětu, prodávali, živili se 
a najednou nic… nemohli si dovolit reedice, neměli dost peněz v zásobě, 
aby mohli pracovat na nových knížkách. Takže pokaždé, když jednám 

s bankou, vystupuju jako Actes Sud, nicméně všichni nakladatelé (Heli-
um, Le Rouergue, Thierry Magnier ed.) zůstávají nakladatelsky nezávislí, 
na tom jsem vždycky trval. A tak máme všichni trochu peněz, abychom 
mohli riskovat. Ale chci taky, aby se naše katalogy doplňovaly. Minulý 
týden za mnou přišli dva malí nakladatelé, že by se rádi připojili, ale mu-
sel jsem je odmítnout, pak už by mi to přestalo dávat smysl.
H: Znamená to, že tvé domy mají svobodu, ale ty se staráš 
o všechny čtyři…
M: Jo, něco jako svoboda s limity.
H: A ty máš poslední slovo při výběru knih?
M: U Magniera a Actes Sud ano, ale Rouergue a Helium jsou v tomhle 
dost nezávislí, dost jim důvěřuji. Já spíš dávám zpětnou vazbu, je to spíš 
diskuse… od edičního plánu po výrobu. A občas něco zamítnu. Když jsi 
nakladatel, občas potřebuješ někoho, kdo se na to podívá jinýma očima.
H: Co se stane s dětskými knihami za padesát let? Přestanou 
existovat, jak předpovídají někteří lidé?
M: Za padesát let už tady nebudu, ale udělám všechno pro to, aby knihy 
pro děti zůstaly. Myslím, že knihy se nikdy neztratí, je to přece jen základ 
celé civilizace. Kromě toho, představ si, že praktikuješ nějaké nábožen-
ství bez knihy. Myslím, že to je pro každého základ. Tedy aspoň pro mě. 
Já mám velkou knihovnu a mám pocit, že mě v jistém smyslu chrání.
Jsme zodpovědní za to, abychom vydávali dobré a taky hezké knihy. Ti 
lidé, co říkají, že kniha je mrtvá, ti, co tak vynášejí e-booky atd., ti větši-
nou knihy ani nikdy nečetli, čtou noviny a časopisy, ne knihy. V nich své 
čtenáře neztrácíme. Takže to nám může být ukradený. Kniha je skvělá, 
intimní věc, můžeme si ji dát pod polštář, do kapsy, donést si ji na záchod, 
a když chceme, knihu zavřeme, můžeme číst tam a zpátky, vracet se, 
přeskočit tři nebo deset stran a zase se vrátit. A pak: když čteš, můžeš 
si představovat, co chceš, můžeš klidně číst zakázaný knihy, předsta-
vovat si, co chceš ty, a nikdy se to nikdo nedozví, prostě knihu zavřeš. 
Na obrazovce, v paměti počítače všechno vidíš, všechno zůstává. Ro-
mány, příběhy v knihách, to musí přežít. Ve „fi ction“ máš právo někoho 
zabít i vzkřísit, nechat trpět i milovat, bez „fi ction“ bychom se podle mě 
všichni zbláznili…

THIERRY MAGNIER
ROZHOVORTMA
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ČEJKA KLEPOCH ČUMLIVSKI
ANOTACE, KNIHAKZM

1 Krajina oplývala 
bohatstvím, žírná pole se
táhla od obzoru k obzoru.
2 Starožitné hrady a busty
slavných osobností si lidé 
připomínali především na
bankovkách.
3 Vyšlechtili mnoho plemen
zábavných psů.
4 Plně automatizované 
továrny pracovaly na plný 
výkon a prosperovaly.
5 Země byla protkána 
inženýrskými sítěmi.
6 Dekadence, nuda 
z bohatství a otrokářství 
byly na denním pořádku.

7 V laboratořích přibývaly 
vzorky obvyklých 
i prapodivných matérií.
8 Nástroje na jejich 
zkoumání se zlepšovaly 
a zpřesňovaly.
9 Na operačních sálech se 
významně experimentovalo.
10 Lidé v kápích procházeli
stíny a sbírali informace.
11 Věda se zajímala 
o propojení živých
organismů se stroji.
12 Lidé v kápích – neviděni – 
zaznamenávali data pomocí 
nejvyspělejších technologií.
13 Natáčeli na kamery 
zabudované do oblečení. (…)

Klyzma
Úvod k pozemským metódam

Čejka—Klepoch—Čumlivski
na Banskej Stanici
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186 187FRANTIŠEK ČUŇAS STÁREK
BIO, ROZHOVOR
HAPPY END A VOKNO HOTOVÝFČS

Čuňas: Ničí se tím psací stroj. Ale funguje to, když se tam dá ten úplně 
nejjemnější šmirglpapír, na to alobal a píše se do alobalu. A šmirglpa-
pír protluče ty dírky. Alobal se pak dá nad sejto a pak se skrz to tiskne.
Čumlivski: Jednoduchá šablona. 
Čňs: No, šablona, dá se prostě dělat i bez cyklostylový blány. Teď jsme 
měli z Technickýho muzea půjčenej cyklostyl pro fi lm Underground. Ale 
to vlastně nebyl cyklostyl, ale Ormig, to je jiná technologie.
Čsk: Ten je lihovej.
Čňs: Do psacího stroje se dá nějakej papír s vysokou gramáží a musí 
mít lesklej povrch. Když se vám stane, že obrátíte kopírák, vznikne tam 
zrcadlovej otisk. A právě tímhle způsobem se tam dá speciální kopírák, 
kterej k tomu je uzpůsobenej: aby se na tý lesklý ploše papíru otiskl ze 
sebe. Má na sobě hodně barvy, ta zrcadlová kopie se potom upne na vá-
lec a do mašiny se dávají přírodní papíry. Je tam fi lc, je napuštěnej lihem 
a vždycky musí jen lehce potřít papír. Líh rozpouští barvu z toho kopíráku.
Čsk: To je ta fi alová.
Čňs: To je ta fi alová – tím pádem se dělají otisky. Ale barva na tom 
ubejvá… 
Čsk: Kolik se dá udělat kopií?
Čňs: Takovejch 120. Já jsem tenhle Ormig měl kradenej, na něm jsme 
začínali. To byly ty fi alový Vokna.

Happy end 
a Vokno hotový

Rozhovor 
s Františkem Čuňasem 
Stárkem

František Čuňas Stárek
*1952, Plzeň
pochází ze sedlácké rodiny z východních Čech, vyrůstal
v Teplicích, absolvoval Střední průmyslovou školu hornickou 
v Duchcově. V roce 1976 byl zatčen v procesu s Plastic People
of the Universe a byl v Plzni odsouzen k podmníněnému trestu, 
půl roku však strávil ve vazbě. Byl činný v Chartě 77 a Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných. Od roku 1979 vydával
samizdatový časopis Vokno, za což byl odsouzen ke dvěma 
letům vězení, v roce 1989 byl naposledy odsouzen k odnětí 
svobody na dva a půl roku, byl amnestován 26. listopadu 1989. 
Mezi lety 1990–2007 pracoval v BIS, od roku 2008 pracuje 
v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Výběrová literatura:
Vokno 1–14, 1979–1989
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Čsk: My jsme si je dneska prohlíželi v pdf na vons.cz.
Čňs: Jo, jo, tam jsou ty fi alový.
Čsk: Tam jsou vytištěný dokonce i obrázky…
Čňs: Dá se na to taky normálně kreslit.
Čsk: Mívali jsme to v ředitelně na oběžníky v 87. roce. Smrdělo to
strašně.
Čňs: Ano, strašně to smrdí, to je pravda… A cyklostyl – blána vydrží 
třeba 500 kusů, na něm jsme dělali Voknoviny. Mám tady takovou po-
hotovostní tašku, jak dělám ve školách přednášky, tak aby nekoukali 
jenom na mě, abych jim něco ukázal. Takhle vypadaly Vokna. Tohle je 
cenný i tím, že to prošlo domovní prohlídkou. Tohle jsou známky, který 
si tam nalepila StB.
Čsk: Vypadá to jako z knihovny.
Čňs: Ano, ano. Voken jsme dělali 380 kusů, asi tak jednou za půl roku. 
Jednou za měsíc jsme dělali deset cyklostylovejch stran – Voknoviny. 
To bylo 500 kusů.
Čsk: Tohle je teda cyklostyl, protože je to černý.
Čňs: To je cyklostyl. Tady jsme udělali xeroxem první stránku, ale zezadu 
jsme ji už potiskli cyklostylem….
Čsk: Měli jste přístup ke kopírkám?
Čňs: To byl naprostej unikát. V celý Praze bylo jen pár veřejnejch ko-
pírek, který patřily pod komunální fi rmu Fotografi a. Ty provozovaly ko-
pírku jako službu. Byly asi tři Fotografi e, kam se mohlo jít, zaplatit a oni 
vám na počkání udělali kopii, ale jen v jednom kuse. Když jste tam měli 
známou, tak vám jich udělala třeba pět. Mně jich dělala taky někdy sto. 
Čsk: Státní podniky kopírky určitě měly.
Čňs: Tenkrát ještě ne. 
Čsk: Vůbec?
Čňs: Xeroxy ještě ne, to byla tenkrát ještě moc drahá věc. Rozjelo se 
to až v 90. letech, na konci 80. let, ale v 70., 80. letech kopírky vůbec 
nebyly. Byly ty hektografy, lihový… Ještě byla další metoda, na bázi par 
čpavku, jakoby fotografi ckej papír, kterej se vyvolával párama čpavku. 
Na tom se dělaly plány.
Čsk: Planografi e. To bylo taky fi alový?
Čňs: No, takový modrý.
Čsk: Modrý. A ten papír byl rezavej.

Čňs: A ten byl drahej, ten nebyl k sehnání, prodával se ve velkejch ro-
lích. To jsem neměl.
Čsk: Je to tak, že Vokno mělo furt stejnou obálku?
Čňs: V druhý fázi mělo pořád tuhle a jenom na zadní straně bylo číslovaný. 
Čsk: Nedávno jsem sháněl cyklostylovou blánu. Nakonec jsem ji 
sehnal, jen byla předražená, ale přemejšlel jsem, jakým způsobem 
se dá nahradit – kromě toho alobalu. Existovala ještě nějaká 
možnost?
Čňs: Jedině pak klasickým sítem, prostě tak, jak si dělají výtvarníci síta.
Čsk: Já to dělal přes záclonu vykrejvanou akrylem. A na to 
tempera se škrobem. 
Čňs: Těch metod je hodně, ale strojopis je poměrně přesnej, to těmahle 
metodama těžko uděláte.
Čsk: A nějaká náhrada za cyklostylovou blánu?
Čňs: Jedině ten alobal. Nic jinýho nebylo. Ta blána je napuštěná speci-
álnim voskem, je to vlastně tkanina. Jak do ní tluče litera psacího stroje, 
tak vytluče dírky, vytluče z tý tkaniny vosk. 
Čsk: To by šlo vlastně obejít tak, že by si člověk udělal voskovanou 
tkaninu.
Čňs: Ten vosk musí bejt nažehlenej. Tenkrát jsme se na to taky zaměřili, ale 
brzy jsme rezignovali. Zrovna včera jsem měl v Městský knihovně večer o Vi-
deomagazínu Vokna, tak jsme se k tomu dostali taky. Tam byl Anténa – Pavel 
Lašák – já jsem ho tehdy používal jako výzkumný ústav samizdatový, vymej-
šleli jsme různý metody. Ale že bysme si sami dělali blány, to nebyla cesta.
Čsk: Příliš pracný a nejistý. Jakým způsobem se sháněly blány? To
nebylo monitorovaný?
Čňs: Žádnej zákaz prodeje cyklostylovejch blan nebyl. Oni měli dopo-
ručení prodávat to jenom organizacím, ale když jim je dodali, tak kdo 
přišel, tomu to dali. Pak to nějak vždycky na někoho napsali. V každý 
Narpě nakupovaly nějaký organizace a oni si napsali, že to koupila nějaká 
organizace. Já jsem prostě koupil bednu, krabici těch blan, bez potíží. 
Horší bylo shánět dřevitej papír, tenhle dřevák. Balík bylo 500 kusů, stál 
18 korun, ale dávali jenom 5 kusů, víc ne. To bylo striktní, pět kusů a dost.
Čsk: Vy jste tam chodili postupně.
Čňs: Jednak tam chodilo víc lidí a hlavně – já tenkrát dělal v Geofyzice 
a jezdili jsme. Jeli jsme do Varů a cestou jsem nakoupil v Lounech, pak 
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ve Slaným… (smích) Všude jsme zastavili a vykoupili Narpy. Než jsem 
dojel tam a zpátky z Varů, měl jsem plný auto papírů. 
Čsk: Teď jsem viděl Host na rok 1988, na léto.
Čňs: To bylo jak telefonní seznam.
Čsk: Má to třeba osmicentimetrovej hřbet?
Čňs: Takovej špalek, no. To byl špalek. Je to dobrý, ale rozumíte, pak se 
ztrácí efekt časopisu. Časopis potřebuje čtenáře, stálý čtenáře, který 
ho čtou… My jsme byli třeba schopný dávat na pokračování četbu. Tady 
máme řadu… Bondyho Bratři Ramazovi, ty šli na tři části. Linhartovou 
jsme dělali na pokračování, protože vydat to by bylo tlustý, ale na po-
kračování v tý literární příloze to šlo. Ale proto musela bejt jistota, že za 
půl roku to zase pude, že máme distribuční síť.
Čsk: Zajímavá je u Vokna speciálně distribuce, zdálo se mi, že jste 
jí měli nejpropracovanější.
Čňs: Já si skutečně myslím, že byla nejlepší, protože třeba Uhl mi dá-
val Infochy, abych je do tý sítě pouštěl. No protože ta vznikala léta 
tím, když jsme třeba zvali lidi na Plastiky – museli jsme mít síť, která 
se aktivovala, když se něco dělo. V každým okresním městě měli ta-
kovýho dealera, kterej kolem sebe měl třeba zase 20 lidí. V průměru 
to bylo tak 20 lidí. V Brně jich bylo víc, nejenom proto, že je to velký 
město, ale protože tam byly skupiny, který se vzájemně nenáviděly… 
(smích). Takže Cibulka nemluvil s Šabatovejma. A Skála zase nemluvil 
s někym jinym. Tam šly asi tři nebo čtyři Vokna, ale to bylo v pohodě. 
A když jsme dělali těch 380 kusů, tak dejme tomu těch 30, to byly ta-
kový – dneska bychom řekli povinný výtisky. To byl byt u Havla, byt 
u Bendů, byt Ječná, že jo. A zbytek, těch 350 – my jsme měli tak 7 tisíc 
čtenářů v první fázi. A to byli naši kmenoví čtenáři, ke kterejm jsme se 
obraceli. Právě proto jsme měli Voknoviny, měsíčník, abychom s nima 
nikdy neztráceli kontakt.
Čsk: I když nevycházelo Vokno, tak vycházely Voknoviny.
Čňs: Aspoň, když nebylo zrovna Vokno.
Čsk: Protože byly fáze, kdy Vokno nevycházelo?
Čňs: No v době, kdy vycházely Voknoviny, tak žádná díra nebyla. Díra 
byla, když jsme seděli s Magorem oba v base, dva a půl roku. Já jsem 
dostal dva a půl roku, asi tak tři roky byla díra.
Čsk: Jasně. A to vycházely Voknoviny nebo…

Čňs: On se na to Kostúr vysral. Dokonce ve Fenoménu Underground 
říká, že – přijede Čuňas a rozbije mi držku. (smích) On to psal – je jaro 
a já už se bojím, protože v květnu se vrací Čuňas z basy a rozbije mi 
držku, protože jsem nedělal Vokno.
Čsk: Zpátky k distribuci. Normálně se to pak rozváželo autem?
Čňs: No, to bylo poprvé… Měl jsem už řadu adres, řadu známejch právě 
z těch dob manažerování koncertů Plastiků. Sháněli jsme lidi vždycky 
dohromady, aby se sešli na koncert. Plakáty nebyly, nikde jsme to ne-
měli… žádnej Facebook nebyl. Takže jsme to museli dávat vědět kore-
sponďákama a tak. Ale první jsme v 78. roce udělali distribuční cestu. 
Úplně první číslo Vokna jsme nacpali do embéčka a v létě jsme objeli 
celou republiku až do Košic. A se všema těma dealerama, který jsme 
tehdy měli k dispozici, jsme se chtěli face to face setkat a dohodnout se, 
jakým způsobem jim to budeme posílat. Někdo to chtěl na adresu, měl 
třeba babičku, ke který se to posílalo – a jemu se poslal jenom pohled. 
Pohled z Prahy. A on věděl, že u babičky je Vokno. Jiný zas měli študáky, 
který dělali vysokou školu třeba v Praze a který to prostě dovezli. Nebo 
lidi, co dělali na montážích.
Čsk: Pendlovali.
Čňs: Byli schopný to přivézt z ruky do ruky. Pošta byla dost nebez-
pečná. Jednou jsme měli zpoždění s Voknovinama a já jich asi 130 dal 
na poštu tady na Praze 3 – všechny je sebrali. Žádnej z těch 130 kusů 
nedošel. Já jsem tenkrát bydlel v Český Třebový a topil jsem v Praze, 
takže jsem jezdil v noci a věděl, kde jsou při cestě poštovní schránky. 
Nejel jsem samozřejmě po hlavních tazích. Za noc jsem po pěti kusech 
dal do poštovních schránek asi 300 kusů. Tím, že byly po pěti kusech, 
tak to vždycky vyšlo.
Čsk: 60 schránek. V rozhovoru s váma na guerillarecords jsem četl 
o digitalizování těch kontaktů…
Čňs: No v poslední fázi už jsem na to opravdu nestačil. Toho pavouka 
už jsem měl v počítači. Včera jsem ho v Městský knihovně zrovna uka-
zoval, Sinclair Spectrum počítač, to musíte vidět…
Čsk: Show.
Čňs: Show tam byla, ano. Tak tohle je prosím počítač Sinclair Spectrum.
Čsk: Je krásnej.
Čňs: To je celý, to není, že by to byla jenom klávesnice.
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Čsk: Já vím.
Čňs: Počítač je vevnitř, ten šváb je v tom. K tomu se připojila televize, 
normálně do anténní zdířky, to byl monitor. A tady se připojil dvěma ba-
nánkama kazetovej magneťák, to byla paměť. Na kazetách byly nahraný 
programy, žádnej hard disk to nemá.
Čsk: No hard disky jsou na kazetě, počítač je jenom RAMka. Mě 
zaujalo, že ty distribuční adresy byly nahraný mezi jednotlivejma 
fl ákama na kazetě.
Čňs: To bylo nejlepší… na kazetě jela muzika, že jo. A najednou „prrr“. To 
si ani policajti nevšimli. Nikdy mi to nenašli při domovních prohlídkách.
Čsk: To jste vymysleli vy?
Čňs: No, to bylo takový… bylo to nasnadě. Podnět k tomu vlastně dal Vác-
lav Havel. On si kupoval nahraný kazety – tenkrát prodávali v Supraphonu 
normálně nahraný kazety. Pamatuju si, že Audienci měl na Prodaný nevěs-
tě. To začínalo (zpívá), pak to běželo kousek a pak pik. A už – huá, huá… 
(smích) Ty policajti, když to zkoušeli, tak na tom bylo napsaný Prodaná 
nevěsta a Prodaná nevěsta běžela… Z druhý strany to už ani nezkoušeli. 
Čsk: Ještě se vrátím k těm technologiím. Ofset nebyl možnej?
Čňs: Ne, ne, ne. Poláci dělali ofset.
Čsk: Já vím, ale Poláci měli stokrát větší náklad.
Čňs: Poláci, to byla samizdatová velmoc, po stawu wojennym… Tam měli 
kláštery, to všechno se dělo v Polsku v klášterech, protože žádnej polskej 
„ubek“, estébák, nikdy nevstoupil do kláštera. To bylo v Polsku prostě tabu.
Čsk: Velká výhoda.
Čňs: Měli místo, kam policajti nepřišli, což tady nebylo. Svědci Jeho-
vovi měli v rodinným domku vyhloubenou místnost, prostě ji vykopali, 
hlínu odnosili v taškách. A tam dělali ofset, Strážnou věž, udělali asi 
dva nebo tři výtisky. Měli tam ale agenta, kterej je udal, a estébáci tam 
vletěli a sebrali všechno. 
Čsk: A proč se nepoužíval knihtisk?
Čňs: To nebylo možný prostě, to byl podnik, rozumíte? Všechno byly 
podniky, že jo. A v každým podniku byl takzvanej pracovník pro zvláštní 
úkoly. A ten byl vždycky s estébákama v nějaký koexistenci.
Čsk: Za první republiky byli tiskaři-soukromníci, stačily dvě kasy 
a člověk mohl tisknout, co chtěl. A to muselo zůstat někde, ne?
Všechno v osmačtyřicátym nezabavili.

Čňs: No znárodnili. Prostě žádná soukromá tiskárna neexistovala. 
Čsk: Já vím, že ne, ale že to někdo mohl mít třeba po dědovi.
Čňs: Nepamatuju si, že by byl někdo schopnej udělat doma tisk z vejšky. 
Čsk: Ty litery se pak rozházej a sazba se nedá najít. 
Čňs: Ne, to nikdo neměl. Potom – k tomu je potřeba lis. Helejte, dělali to… 
myslím si, že jeden samizdat, ten klímovskej, nevím, jak ho udělali, ale to 
je někde na pomezí mezi bibliofi lií a samizdatem. Je to tištěný z vejšky 
a jsou tam ofotografovaný Kolářovy koláže. Já nevím, jak to udělali, ale 
taky byly tištěný. Ale to byla bibliofi lie.
Čsk: Tisknout samizdat teda znamenalo mít cyklostyl.
Čňs: Srdce každýho časopisu byl ten stroj. A po tom taky nejvíc šli, že 
jo, to bylo jak kulomet.
Čsk: Vypadá to skoro jako vysílačka za války…
Čňs: Asi tak, nebo těžkej kulomet. V Nový Vísce chodili s minohledačkou 
po zahradě a hledali centimetr po centimetru. Věděli, že to tam máme, 
ale nevěděli kde. Mysleli si, že to je někde zakopaný, a chodili, a když 
to začalo pípat, tak na místo si dali kolík. Pak přišli mladí příslušníci 
s novejma lopatama a krompáčema a kopali. Vyndali řetěz a kus rádla. 
Rutová: Kde jste to měli schovaný?
Čňs: Takhle jak byly schody do sklepa, tam se to sbíhá, že jo, tam to dělá 
takovej prostůrek malej. A náš kamarád Kečup, už je taky na nebi, byl 
zedník. Tak on ten cyklostyl vždycky zazdil. Když jsme dodělali nějakou 
várku, číslo, tak jsme ho namastili, namazali, zabalili a dali jsme ho pod 
schody. On to normálně zazdil, nahodil zeď a do čerstvý omítky obráce-
ným luxem foukal prach. Vyluxoval půl baráku a potom to obrátil a fúú 
do toho… A ta zeď vypadala, že tam stojí dýl než barák. V těch schodech 
bylo železný zábradlí a ještě jiný kovový věci… Takže tam si s tou mino-
hledačkou mohli políbit prdel. Nikdy ho nenašli. Mně našli až v 89., ale to 
už jsem ani neschovával, už jsem neměl takovej problém s cyklostylama, 
to už jich bylo daleko víc, první mi sebrali v únoru 1989. A to jsem s cyklo-
stylama skutečně hospodařil. Když jsme byli v New Yorku u Rychlíkova 
bráchy, tak říkal – my jsme dělali, tys nám dal dva cyklostyly, vole… Brno, 
dva cyklostyly, že jo. (smích) Tigrid nám koupil, to vám musím říct…
Čsk: Tady nebyly jen československý cyklostyly…
Čňs: Byly ty, který byly tady vyrobený, potom takový starý prvorepub-
likový cyklostyly, ty se motaly mezi lidma. Prostě jsem zahájil jejich hle-
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dání, potom byly ty propašovaný ze zahraničí, kde je někdo z exilu koupil 
a pašoval nějakým způsobem sem. A to vám právě chci říct, story toho 
jednoho. Tigrid nám koupil cyklostyl, a aby nám udělal radost, tak nám 
koupil elektrickej. Byla to taková bedna, veliká. Ale jak ho dostat sem? 
Přednášel na Sorbonně, tam měl nějaký studenty a ty mu řekli – jo, my 
tam v létě pojedeme a přepravíme ho tam, to by v tom byl čert. A tak 
jeli obytňákem, dva kluci a dvě holky. Přijeli na hranice a měli ho zadě-
lanej takhle, jak bylo to lůžko, tak v tom byl takovej sic na věci. A v tom 
ho měli zapuštěnej, zahrabanej hadrama, akorát se tam vešel. Přijeli na 
hranice a – ty kluci byli vlasatý. Tady jak viděj nějaký máničky, tak to 
je jako byste říkali – prosím vás, zkontrolujte nás. Tak hned na stranu. 
A už si říkali – je to v prdeli, no. Sjeli na stranu a žene se k nim kohorta 
policajtů. A první, ten nejaktivnější, otevřel vzadu dveře a na lůžku ležela 
nahá holka. A on zavřel a prej: „Jeďte.“ (smích) U Berouna jsem s nima 
měl sraz, tam jsme to přeložili do našeho auta, bezva, všechno proběhlo 
samozřejmě v noci. My jsme byli nadšený z toho, jak jim připadalo, že 
konspirujou, jak jsou partyzáni, ty vole.
Čsk: To jim nepřipadalo, to byli.
Čňs: No jo, ale jim nic nehrozilo, akorát vyhoštění. Když jsme dělali v Pra-
ze, pokaždý musel bejt novej byt, aby o něm estébáci nevěděli. Za víkend 
jsme to vždycky ve čtyřech udělali.
Čsk: To je rychlovka.
Čňs: No to muselo frčet. Hlavně snášení – to byla největší práce. Šílená 
práce. Jeden kluk chodil s nějakou holkou z fi ldy a říkal – hele, nebydlí 
u svejch rodičů, je s nima rozhádaná a bydlí u svý babičky. Ale má klí-
če od jejich bytu a oni jezděj každej víkend na chalupu. Od pátku od 
odpoledne do neděle do večera můžeme. Ona byla do něj zamilovaná, 
tak souhlasila. Embéčko sedělo na pérech, protože tam byl v krabicích 
od banánů všechen ten papír, stroj, blány, barvy, hadry, prostě všech-
no, co k tomu bylo potřeba, celá manufaktura. Ona dala květináč do 
okna – rodiče odjeli. Pink, pink, pink, běhali jsme s krabicema, uklidili 
embéčko, aby ta espézetka nestála u baráku. Měli jsme tam cyklostyl, 
ten z Berouna, konečně jsme otevřeli krabici… No a vypadl návod ve 
francouzštině. (smích) To jsme si moc nepočetli. Takže pokus omyl… 
Problém byl v tom, že česká barva byla řidší než ta, co dělali na západě, 
ta byla pastózní. Potřebovali jsme barvy několik kilo, takže jsme museli 

používat tu českou. Nandali jsme ji do zásobníku, upnuli blánu – a jak 
to bylo elektrický, tak jsme to prostě zapnuli. A ono to bylo nastavený 
na největší otáčky. Rozjelo se to, začalo to metat papíry, podavač tam 
tu barvu cpal, blána se okamžitě nacucla. A jak to lítalo, tak ta blána se 
vzadu utrhla. A černá barva – brbrbrbrbr… (smích) A kapky lítaly. Ta 
holka říkala – než jsme začali – hlavně to rodiče nesměj poznat. A teď 
tam byl souvislej pás černejch kapek přes záclony, koberec, obytnou 
stěnu, strop – takhle širokej začerněnej pás.
Ona se na to podívala a omdlela. Nejdřív jsme ji křísili a potom jsme říkali 
– tak teď jsme defi nitivně v prdeli. Tak jsem říkal – ne, musíme se z toho 
dostat. Vypadnul jsem votamtud, žádný mobily, na křižovatku do budky, 
házet koruny. Volal jsem kamarádovi Martinovi Fryntovi, což byl výtvarnej 
redaktor Vokna, dělal ale akádu, restaurátořinu. Říkal jsem mu – hele, 
my jsme ve velkým průseru, okamžitě sem přijď… Rande jsme si dali na 
nějaký křižovatce. Do telefonu jsem mu neřek, kam má jet. Přijeď sem 
okamžitě. A on říkal – ty vole, já dělám… mám tady melouch v kostele, 
ty vole. – Ty vole, ser na to, ty vole, teď tady jde o život, vole, dělej. Tak 
přijel. Kouknul na to a – no tě prdel, vy jste to tady zrychtovali, to bude 
trvat tak čtrnáct dní. Já jsem říkal – ne, to bude do neděle do večera. 
Ta holka by nás už byla ráda viděla ve dveřích. Já jsem říkal – když už 
to tady máme nastěhovaný… Ale tu šňůru jsem z toho utrhl, ono to mělo 
i kliku. A jedeme. A todle celý jsme najeli na kliku. On tam zatím v obý-
váku se špachtličkou, nějakým rozpouštědlem pral záclony a vytíral 
koberec. Trochu zůstaly mapy na lazuře tý nábytkový stěny, ale nebylo 
to na první pohled vidět. No a ta holka se trochu uklidnila. Já jsem se 
taky uklidnil, protože to frčelo. On dělal v jedný místnosti, my jsme dělali 
v druhý místnosti. Holka nám vařila, byl to víkend…
Čsk: Idylickej víkend.
Čňs: Idylka… Vokna „ťťť“, přibývaly, takže všechno dobrý. Vždycky bednu, 
odvézt, kdyby tam vletěli estébáci, aby neměli všecko. No a paradoxně 
to mělo ještě dohru, velice pozitivní. Ona ta holka nějak fetovala, proto 
byla s rodičema na kordy. Říkala mi pak, že to později tátovi celý řekla, 
proč jsou mapy na nábytku, jak se to stalo. A on řekl, že konečně dělá 
něco pozitivního. Jejich vztahy se narovnaly. 
Čsk: Návrat ztracený dcery, to je skvělý..
Čňs: Happy end a Vokno hotový.
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R: Ten elektrickej už jste nikdy pak nezkoušeli?
Čňs: Už jsme ho nikdy nepoužili. Todleto byl 88. rok, to už bylo ke konci, 
a pak už jsme nedělali… Potom jsme dělali jiný experimenty, Sinclairem 
– to já už jsem byl zase v base – ale ta IT sekce byla už tehdy silná – An-
téna, Včelák, to byli už na tu dobu opravdu vyspělý ajťáci, bratři Kame-
nický tady udělali kód na českou diakritiku, byli slavný, v časopisech se 
psalo Kamenických kód a tak. A psali s diakritikou. Tím jsme titulkovali 
Videomagazín. Hlavně se tím dalo sázet, byl tam textovej editor, ten se 
jmenoval D text. Tam šlo prostě vyměnit odstavec a tak, to s psacím 
strojem nešlo, že jo. Jehličkovou tiskárnou, kterou jsme si pujčovali od 
Havla, devítijehličkovou tiskárnu. Ta byla tak drahá, že jsme ji neměli 
vůbec. My jsme měli tiskárnu na půl A4 na vejšku, takže jsme to dělali 
ve dvou sloupcích. Ale Havel měl už normálně tiskárnu na plnou šířku 
A4, devítijehličkovou, která vysekala blánu. 
Čsk: A přes to se pak tisklo normálně? 
Čňs: A přes to se pak už normálně cyklostylovalo.
Čsk: Já jsem se chtěl ještě vrátit k tý distribuci, nebylo to tak, že si 
člověk ten časopis nechal, on ho dával dál… 
Čňs: Jak jsem říkal, každej měl těch 20 kusů, a ostatní věděli, že to má. 
Už s ním třásli, aby se to točilo.
Čsk: A to znamená, že byly stabilní posloupnosti?
Čňs: Teprve potom, když to prošlo lidma, který byli stálý, teprve pak se 
to nekontrolovatelně šířilo. To mi teďka říkají třeba různý pedagogové, 
když přednáším na školách – my jsme byli na fakultě na kolejích a měli 
jsme na to jeden večer na pokoji. Ale distribuci jsem považoval za nej-
důležitější, protože tím jsme měli stabilní publikum.
Čsk: To je sociální funkce časopisu…
Čňs: Ano, to je od nás k vám, obousměrná silnice jako. My jsme to tam 
taky psali – cestami, kterými jste to dostali, tak to zase pošlete – pří-
spěvky, všecko… Takže Voknoviny jsou plný dopisů čtenářů. Oni napsali 
o nějakým koncertu nebo výstavě, a jak to napsali, tak zase na druhým 
konci republiky si říkali – když tam to šlo udělat takhle, tak proč bysme 
to nemohli mít taky. 
R: Bylo něco, co bylo zvlášť žádaný?
Čňs: Diskuse byla zajímavá. Vlastně Charta byla zárodkem pluralitní de-
mokracie. Tam byly různý proudy, bývalý komunisti, bigotní katolíci. Už 

probíhalo to, co dneska známe jako normální politickou a společenskou 
diskusi. A underground se do toho nehodil, takže nás napadali právě 
třeba bývalý komunisti za to, že jsme pravý a že jsme prostě nemož-
ný. A zase zprava ortodoxní katolíci, že nemáme mravnost. Celý se to 
koncentrovalo do Pelcovy knihy A bude hůř. Začala diskuse, proto se to 
jmenuje Ohlasy, stálá rubrika, ty probíhaly asi po čtyři Vokna. Všechno 
se to týkalo Pelce. Pelce jsme vydali v 85., no čtyři roky trvala ta dis-
kuse. A to psali: katolická spisovatelka z Brna Kotrlá, pak zase bývalé 
komunistky Marvanová, ne tahle Hanka Marvanová – mimochodem 
Hanka Marvanová psala jako písařka. Ale Anna Marvanová, a další ještě 
dvě, bývalé komunistky, byly v ústředním výboru strany v 68. A Sviták, 
ten psal – šmejd z undergroundu. Magor. (smích) A my jsme poctivě 
na všecko odpovídali, buďto Bondy, nebo Magor, nebo já. A pořádně, 
třeba Magor na Svitáka – jdi do hajzlu, ty sajrajte. (smích) A byl článek.
Pelcova kniha byla zástupnej problém. Celý to bylo o morálce underg-
roundu, která se do těch a těch vzorců nevešla. V českých politických 
a společenských diskusích je každá jinakost špatně. A my jsme byli příliš 
jiní a tehdy se společnost teprve učila diskusi. Dneska už to není tak, že 
by si mohl někdo dovolit říct – ty seš jinej, tak jdi do hajzlu.
Čsk: Je tam ještě samozřejmě problém v pozici. Když je člověk 
jinej, tak ví, že je jinej, a ty ostatní sere. Řekl bych, že i věkem se 
člověk dostává do pozice, kdy jinej není a stává se tím ostatním.
Pak je už složitý poznat, kdo je jinej.
Čňs: No, to je pravda.
Čsk: Kdo sere a kdo je jinej.
Čňs: Fakt je ten, že underground je pořád paralelní strukturou, která je 
trochu mimo mainstreamovej běh. Mainstream má byznys, že jo, a ten 
má prostě jinej běh. Teďka jsou víc od sebe, než byly tehdy. 
Čsk: Mně teda přijde, že část toho undergroundu vlastně 
mainstream regulérně pohltil.
Čňs: Jako Hlavsa s Půlnocí, to bylo typický, nasypali mu do korýtka 
a on to sežral.
Čsk: Ale jeho výsledky v devadesátkách s Vozárym byly skvělý.
Čňs: To je pravda, ano. Já vím, řemeslo je prostě nějaký… A někdo umí 
to řemeslo. Ale v undergroundu nejde tak o řemeslo, jestli ho umí nebo 
ne, ale o to, jak to cítí. Duch, kterej tam je.
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R: A co posloucháte dneska?
Čňs: Já neposlouchám nic moc. Já poslouchám starý bluesovky, černo-
chy. Co hrajou na plechovou kytaru a maj bubny z barelů.
Čsk: Ještě naposledy k technologii – když člověk dneska chce
tisknout samizdat, jakej je podle vás nejjednodušší způsob?
Čňs: Laser printer. Já bych se už nikdy nevrátil k cyklostylu. Je ana-
chronismus vracet se k něčemu, co tady bylo. Teďka tady zrovna bude 
konference o tom, že v Rusku začíná normalizace. Oni chtějí taky slyšet, 
co mají dělat. A já jim řeknu – používejte to, co dneska je. Dneska se má 
dělat samizdat na CD, na fl eškách, já bych vůbec žádnej papír nepoužíval.
Čsk: A internet?
Čňs: Oni internet mají, ale ten je státní. Ale fl eška ne. Papír je zbytečnej 
risk. Zbytečný přidělávání si práce. Jestliže chtějí šířit myšlenku, tak je 
jedno, na jakym nosiči to bude.
Čsk: To znamená, že to, co je důležitý, je šířit myšlenku, a ne 
vlastnit artefakt.
Čňs: A ne mít artefakt.
Čsk: Který zatěžuje.
Čňs: Který zatěžuje. 
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Č: Co je knihovna Libri prohibiti?
G: Obávám se, že kdybych měl vysvětlit, co je knihovna, tak už se pak 
nepohneme dál… Libri Prohibiti je dnes v podstatě takové dokumentační 
středisko, které sbírá a zpracovává materiály o době před listopadem 
89. Což nezahrnuje pouze normalizaci, zahrnuje to 60., 50. léta, urči-
tým způsobem druhou světovou válku, dokonce i první světovou válku, 
první odboj, československé legie. A dostali bychom se až do 19. sto-
letí, protože tady máme z té doby třeba krajanské časopisy, například 
z Rakouska, ze Spojených států. Témat, která knihovna dokumentuje, 
je opravdu hodně. Jedním z nich jsou právě Češi v zahraničí. Krajanská 
tematika; je tam první, druhý, třetí odboj, je tam exilová tematika – to 
znamená druhá světová válka a to, co následovalo po ní. 
Podstatná část se samozřejmě normalizací zabývá. Z té doby tu máme 
knihy, časopisy, dokumenty, sbírky dokumentů, letáky, plakáty, fotografi e, 
mohou to být osobní fondy žijících a zemřelých (to především) disidentů, 
exulantů. Jsou tady kolekce časopisů, novin. Významná je třeba kolekce 
novin a letáků ze srpna 68, z týdne, kdy probíhala invaze. Pak je tady sbírka 
samizdatových publikací, to znamená od roku 48 do roku 89, a to jak kniž-
ních, tak i časopiseckých – a jde o sbírku českých i slovenských publikací, 
protože jsme československá knihovna… Sbírka samizdatových publikací, 
byla před dvěma lety zařazena do speciálního programu UNESCO, který 
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G: No, mezi tou naturální a virtuální podobou je samozřejmě obrovský 
rozdíl. Pokud člověka zajímá informace, kterou časopis nebo kniha nese, 
tak je celkem jedno, jestli je v ruce má nebo nemá, protože čte text. Ale 
pokud to někoho zajímá v celém kontextu, tak samozřejmě originál, který 
dostane do ruky, nese nějaké poselství, není to jenom psaný text. Je to 
rukodělný výrobek, na kterém je vidět nějaká větší nebo menší snaha 
o grafi ckou úpravu, o estetický efekt. A československý samizdat zpravi-
dla takové snahy projevoval. I když jsou tam taky ryze účelové samizdaty, 
kterým šlo jenom o sdělení. Ale většina publikací tuhle nadstavbu má. 
Č: Uvědomil jsem si, že kultura české knihy, jakkoli to samozřejmě 
může znít pejorativně, má určité standardy, od kterých 
neustupovala vlastně nikdy. Detaily, které jsou například ve Francii 
považovány za zbytečnost. Věci typu parchant, vdova jsou ve
francouzských paperbackových sazbách běžné. A jsou to sazby, 
které jsou přetiskované od třicátých let do dneška.
G: No, československý samizdat – na rozdíl od sousedních zemí, kde taky 
samizdat fungoval, byť třeba v jiné míře, v jiném rozsahu a projevoval se 
jinak – je velmi odlišný. Můžeme mluvit o sovětském, o maďarském, polském 
– tam se tomu říkalo druhý oběh. A jejich časopisy nebo knížky přinášely 
v první řadě necenzurované informace, to, co režim nechtěl v běžných 
sdělovacích prostředcích, v běžných publikacích, čtenářům dát, protože 
se mu to z ideologických důvodů nehodilo. Je to jakési obcházení, pro-
rážení, maření cenzury. Kdežto československý samizdat – samozřejmě 
vedle publikování necenzurovaných informací, to u nás bylo také důleži-
té – po roce 69 umožňoval zakázaným spisovatelům publikaci nejenom 
kritických nebo politických textů, ale vůbec textů. U nás se objevil zvláštní 
způsob pomsty režimu: nebyly zakazovány nějaké konkrétní texty nebo 
publikace, ale rovnou autoři. Takový člověk potom nemohl vydat ani po-
hádku, ani povídku, román, i když jaksi po obsahové stránce byl naprosto 
nepolitický a pro režim neškodný. Jeho jméno se prostě nesmělo objevit na 
veřejnosti. A toto, myslím si, je specifi kum českého samizdatu. V naprosté 
většině jde o texty nepolitické, bez kritického tónu – jsou to knížky, které 
by v normálních poměrech – například koncem 60. let – mohly bez pře-
kážek vyjít tiskem. Tady vidím styčné body třeba s 60. lety, kdy tito autoři 
(třeba Vaculík, Klíma, Alexandr Kliment, Josef Topol a spousta dalších) už 
za sebou měli nějaké publikace a najednou se ocitli v situaci, kdy nemohli 
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se jmenuje Paměť světa a stará se o sbírky dokumentů. V České repub-
lice jsou takové sbírky pouze čtyři, a z toho tři jsou v Národní knihovně.
Č: Zdá se mi, že knihovna Libri Prohibiti je veřejnosti prezentována
hlavně jako knihovna samizdatu. Tak jste, předpokládám, začínali.
G: Ano, začalo to jako knihovna samizdatu, a to velmi nenápadně v roce 
90. Měl jsem tehdy sbírku samizdatových a exilových publikací. Byla to 
vlastně moje soukromá knihovna. Půjčoval jsem z ní kamarádům a přáte-
lům. V roce 90 jsem začal přemýšlet, co s tím, poněvadž toho bylo v bytě 
příliš. Vyšla mi z toho jediná možnost – založit si vlastní veřejnou knihov-
nu, poněvadž v knihovnách, které eventuálně připadaly v úvahu, panovaly 
takové poměry, že bych jim svoji sbírku nesvěřil. A z knihovny pro radost, 
kde jsem měl asi tisíc publikací a pár set časopisů, se vyvinul mlýnský ká-
men, který mi visí na krku, tíží, ale na druhé straně přináší radost. Celé to 
nabralo nečekaný vývoj. Je to sněhová koule, na kterou se nabalují další 
a další vrstvy, protože jedno bez druhého nemůže být, ztratil by se kontext.
Č: A máte tady také sbírku tamizdatu?
G: Ano, už jsem to zmiňoval. Česky se tomu říká exilová literatura. Jsou to 
knížky, které vydali Češi a Slováci mimo Československo. Buď česky, nebo 
slovensky, ale samozřejmě i v jiných jazycích, jazykové spektrum je tu po-
měrně široké. Nezmínil jsem, že tu máme i nosiče zvukového a obrazového 
záznamu, což je další obrovská kolekce, je jich několik tisíc. Magnetofonové 
pásky, magnetofonové kazety, CD, DVD, ale třeba i gramofonové desky, 
které bylyvydané mimo Československo. V poslední době se intenzivně 
snažíme záznamy digitalizovat, aby byly dostupné všem zájemcům.
Č: Souvisí digitalizace s programem Paměť světa?
G: Ano, naše sbírka periodik je součástí Paměti světa. Je to soubor velmi 
důležitý pro poznání minulosti. Máme tu důležité časopisy; některé z nich 
jsou digitalizované, dokonce dostupné na internetu, takže řadou titulů 
lze listovat, studovat, aniž by badatel musel chodit k nám. Ale některé 
časopisy digitalizace teprve čeká, namátkou třeba Historické studie, 
což byl velice důležitý a zakázaný časopis historiků. Digitalizována bude 
také Revolver Revue, která vychází do dneška a které v samizdatu vyšlo, 
pokud se nepletu, třináct čísel.
Č: Vzít si knihu nebo časopis z vaší knihovny do ruky na straně
jedné, a studium materiálů na počítači na straně druhé – vidíte 
v tom rozdíl?
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nebo novější stroj, rozsekaný od ostrých typů, takže se nedal číst, musel 
se zahodit. Což ale mělo výhodu, že Státní bezpečnost potom nemoh-
la jednoznačně identifi kovat, na kterém psacím stroji se psalo, protože 
ani znalci si z kopií nebyli jistí a mohli napsat pouze „s velkou dávkou 
pravděpodobnosti“. Takže to určitým způsobem chránilo opisovače.
Č: Psalo se i bez pásky?
G: Bez pásky se psalo taky, ale hlavně na cyklostylové blány, kde to je 
jaksi předpokladem úspěchu. A o tom, že by se psalo na průklepák bez 
pásky, nevím, ale je to samozřejmě možné, protože když se zahodil ori-
ginál, tak všechny ostatní kopie byly funkční.
Č: A nerozšvihal se přes průklepák ten první šmírák?
G: Ano. Ale mohl se použít tužší papír. Čili úvahy o tom, jestli použít 
tužší papír na začátku nebo třeba na konci, ty se taky odvíjely od toho, 
jaký kdo měl psací stroj a jak na něm psal. Ale možné to samozřejmě je.
Č: Už jste to nakousl – existovala databáze psacích strojů?
G: Existovala velmi primitivní estébácká databáze psacích strojů, v níž 
měli na děrných štítcích označeny jednak základní údaje o psacích 
strojích – jakými typy jsou osazeny a jaké rozteče mají písmena, tomu 
se říkalo skupinové znaky. A po obvodu děrného štítku byla písmena 
a ostatní znaky psacího stroje a tam si vyznačovali individuální odchylky, 
pokud bylo nějaké písmeno vychýleno pod řádek, nad řádek, doprava, 
doleva, případně bylo poškozeno, mělo ulomenou patku nebo bylo ně-
jak jinak mechanicky poškozené, takové individuální znaky si na kartě 
vyznačili a potom hledali shodu u zadržených samizdatů. Na to měli dal-
ší podobnou kartu, na které vyznačovali zase skupinové a individuální 
znaky u samizdatů. Jsou reprodukovány v Alanově publikaci, jsou tam 
k vidění karty – myslím, že z akce Satan, což byl právě Čuňas – a tam 
je přesně vidět, jaké odchylky měl jeho psací stroj.
Č: Znamená to, že opisovač obvykle dokázal udělat 
jedenáctikusový nebo patnáctikusový náklad?
G: I na takových těch středně velkých psacích strojích bylo možné udě-
lat jedenáct čitelných kopií.
Č: Pokud člověk chtěl větší náklad, musel to dát více opisovačům…
G: Praktičtější samozřejmě bylo udělat opisy dva. Ovšem někdy se dělalo 
třeba pět, šest opisů. Máme tady knížky, které písařka dokázala přesně 
opsat několikrát. Často trefi la i konce vět.
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vydat ani řádek. Tady se objevuje to, co je specifi cké – krásný samizdat, 
snaha o kvalitní redakci, snaha o dobrou grafi ckou úpravu, o kvalitní tech-
nické provedení, aby knížka vydržela, protože často procházela desítkami, 
i stovkami rukou. Tohle samozřejmě fungovalo i v okolních zemích, ale tam 
to bylo skutečně omezeno na kritický, politicky zaměřený, protirežimní sa-
mizdat. Kdežto u nás to mělo i další funkci, která nikde jinde ve světě není. 
To je zvláštnost českého samizdatu. Dokonce ani na Slovensku to nebylo. 
Většina slovenských autorů, pokud se chovali v intencích režimu, mohla 
fungovat normálně. Pokud měli z osmašedesátého roku nějaký škraloup 
– můžeme mluvit o Dominiku Tatarkovi, Haně Ponické a o pár dalších – za-
kázáni byli, ale zdaleka to nepostihlo většinu spisovatelů jako v Čechách. 
Č: V Polsku byla situace jiná? Tam se nezakazovala jména?
G: V Polsku to bylo zajímavé. Pokud autor nebyl extrémně antikomu-
nistický, nezakazoval se a posuzoval se pouze obsah publikací. Na pol-
ském druhém oběhu je to vidět. Je samozřejmé, že některá jména byla 
pro bolševika červeným hadrem, ale nebylo jich mnoho a u ostatních 
se posuzoval jenom obsah knih.
Č: Jak se knihy vyráběly? Jaký způsob výroby převládal?
G: Knihy se vyráběly na psacích strojích, což byl zcela převládající a zá-
sadní způsob. Kopírovací papír a uhlový papír v nákladu, co psací stroj 
dal. Psacích strojů byla celá řada typů: od kufříkových, které samozřejmě 
neměly tak silný úder, až po relativně moderní elektrické psací stroje, 
které byly vybaveny elektrickým posilovačem úderu. Takže písařka 
na pravé a levé straně, kde obyčejně používala prsteníčky a malíčky, 
nemusela zesilovat úder těch slabých prstů, protože elektrický stroj 
psal stejnoměrně a na všech klávesách byla síla úderu stejná. Takový 
elektrický stroj mohl propsat třeba patnáct kopií, zatímco mechanické 
stroje se pohybovaly někde mezi sedmi a, řekněme, čtrnácti.
Č: To samozřejmě záleželo na technice a síle písařky.
G: Záleželo na tom, jak měla písařka silné malíčky, ale i na tom, co umož-
ňoval stroj. Já jsem například psal dvěma prsty, nikoliv všemi deseti, 
takže jsem mohl udeřit i na krajích té klávesnice ukazováčkem silně, 
ale profesionální písařky psaly všemi deseti.
Č: A jistě nebyla stejná kvalita první kopie a poslední kopie…
G: Přesně. Odvíjelo se to od síly úderu. Ale ne vždycky byla poslední kopie 
nejslabší a první kopie nejsilnější. Často byl originál, pokud to byl nový 
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lehce krémovou barvu, velmi hezký papír a také savý, takže se na něj 
dalo bez problému tisknout. 
Č: Ta barva tedy byla olejová…
G: Ano. Vznikal tam samozřejmě problém, který někdy řešili tiskaři, 
jak správně barvu naředit, aby měla optimální vlastnosti, aby netekla, 
neprosakovala, nebyla příliš hustá. Obvykle se ředila jakýmkoli běžně 
dostupným olejem, protože byla zpravidla hustší, než bylo třeba.
Č: A zřejmě i vysychá. A cyklostyl – vlastně rámeček – není příliš
daleko od sítotisku?
G: Rámeček funguje na stejném principu, jenomže nám to doklaplo poz-
dě, až v důsledku informací z Polska. A jistě, že se tady pracovalo také 
s klasickým sítotiskem – třeba obálky některých časopisů, knih byly 
dělané sítotiskem nebo kombinací fotografi e a sítotisku. Tahle technika 
se u nás používala taky, ale ne příliš. Přece jenom tu bylo omezení, bylo 
k tomu potřeba nějaké zařízení. 
Č: Ještě by bylo dobrý zmínit ormig nebo lihový hektografy. 
G: Ormig a lihové hektografy se používaly samozřejmě také, ale to mělo 
jednu dost podstatnou nevýhodu: bylo to limitováno množstvím výtis-
ků, zatímco z cyklostylu, když je dobře seřízen, můžete dostat pár set 
kopií, než se blána zničí. A cyklostylový rámeček, tam je neomezený 
počet kopií, protože tam se ta blána nezničí, není na ni žádný tlak, ta 
prostě vydrží tisíce kopií, zatímco z ormigu se jich dalo v lepším případě 
dostat několik desítek, poněvadž ta blána se vlastně vyčerpala. Další 
nevýhodou bylo, že po nějaké době, zvlášť za působení světla, ty texty 
šisovaly, a když se nechal někde na slunci delší dobu, tak zmizel úplně.
Č: A existovala ještě nějaká jiná technika? Opisovalo se třeba 
ručně?
G: Opisovalo se i ručně. Já jsem viděl pár takových opisů, ale to si mys-
lím, že jsou krajnosti, kdy si někdo opisoval něco pro sebe (nebo i třeba 
pro někoho, to znamená s kopírákem). Ale to jsou opravdu krajnosti. Čili 
ruční opisy jsou raritní, jsou to třeba náboženské texty, zpravidla kratší, 
protože je to daleko náročnější než použít nějakou techniku. Ale staří lidé 
byli zvyklí psát rukou, dneska to je těžko pochopitelné, tak jsou i ruční 
opisy nějakých básní nebo náboženských textů. Všechno ostatní je s po-
užitím nějakých technik – třeba ormigy, které jsem tu zmínil, se objevily 
koncem 70. let, kdy tady Franta Stárek tiskl prvních pět čísel Vokna na 
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Č: Dostali jsme se k cyklostylu, k cyklostylové bláně.
Mohl byste popsat, jakým způsobem to funguje?
G: Cyklostylová blána byla v první řadě určená pro cyklostyl a poměrně 
dlouho, až do 80. let, jsem nevěděl, že se dá použít i jinak. Takže jsem 
se snažil opatřit si cyklostyl, což se mi nakonec podařilo. Na něm jsme 
pak dělali některé časopisy, například Informace o Chartě a Jazzstop. 
Ale v druhé půlce 80. let k nám doputovala z Polska zpráva, že se cyk-
lostylové blány dají používat na takzvaném rámečku a že je to téměř 
tak efektivní jako cyklostyl, rámeček se nemůže porouchat a v případě 
zásahu Státní bezpečnosti, ho můžete šoupnout do kotle, pokud tisknete 
v kotelně, což řada topičů dělala. Anebo ho můžete z okna obloukem vy-
hodit na dvůr a máte čistý byt, nemůžou u vás nic najít. Kdežto cyklostyl 
se v bytě neschová. To jsou výhody polského rámečku. Existuje šikovný 
člověk jménem Pavel Lašák a ten, když se k němu tahle informace do-
stala, začal rámečky vyrábět pro každého, kdo měl zájem. Používal na 
to takovou jednoduchou silonovou síťku, která se tenkrát prodávala na 
metry, byl to materiál pro svatební závoje, silonová síťka. A on to lepil 
na rámečky a rozdával kamarádům, takže já jsem od něj dostal několik 
rámečků, které jsem mohl zase dát dalším zájemcům a ten rámeček mi 
vydržel dodnes. Dá se kdykoliv použít, máme tu černou barvu, máme 
cyklostylové blány, které se tenkrát používaly. Když byla v Klementinu 
výstava samizdatu, tak jsme mohli tisknout takové pamětní listy na pů-
vodním samizdatovém rámečku a rozdávat je návštěvníkům.
Č: Jaké složení má cyklostylová barva? Dala se normálně koupit?
G: Barva se běžně kupovala stejně jako blány, přestože v podnicích, kde 
se pracovalo s cyklostylem a s blánami, každou jednotlivou blánu evi-
dovali, číslovali a při jejím poškození zaprotokolovali její poškození. Za 
této situace se v papírnictví blány běžně prodávaly. Nakoupil jsem jich 
tam stovky bez jakékoliv překážky nebo evidence. Ještě jich hromadu 
mám, protože přišel listopad 89 a už jsem je nemohl použít. Cyklosty-
lové blány – pokud byly k dostání – se také daly koupit. Když člověk 
dokázal správně zkorumpovat prodavačky v papírnictví, tak se včas 
dozvěděl, kdy blány přišly nebo přijdou – a bylo vystaráno. A podobně 
to bylo s papírem. Dalo se použít několik typů papíru na rozmnožování, 
a když nebyl cyklostylový papír, dal se koupit dopisní papír, který měl 
podobné vlastnosti. Nebo náčrtový papír chamois, který měl takovou 
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ke kopírování ilustrací do knížek. Ilustrace byly neškodné obrázky, ničím 
nezajímavé pro toho, kdo to rozmnožoval, takže v nějakém počtu dese-
ti, dvanácti kusů pro tu knížku se daly ofi ciálně rozmnožit a používalo 
se to hodně. Ty mašiny fungovaly na různých principech, tenkrát byly 
mechanické kopírky, které pracovaly s optikou, ty se objevily začátkem 
80. let. To, čemu se říká dneska zjednodušeně xerox, elektrografi cké 
rozmnožování, kde se na osvícených plochách pomocí statické elektři-
ny objeví vrstva mleté pryskyřice a sazí, která se potom posune po té 
žehličce, přižehlí, to je konec 70., začátek 80. let. Kopírky se samozřejmě 
postupem času objevovaly i v různých podnicích, kde se rozmnožovaly 
nějaké materiály, potom záleželo na osobních kontaktech a na šarmu 
disidentů, aby se jim podařilo proniknout do takového podniku a omá-
mit sekretářku, aby jim čas od času něco důležitého okopírovala. Nebo 
to fungovalo na obchodním principu. Já jsem třeba chodil do Lazarské 
ulice, kde tehdy sídlilo předsednictvo české vlády (protože jsme měli 
českou vládu a federální), tak na tom předsednictvu vlády byla osoba, 
která měla pevnou taxu. Za rozmnožení Lidových novin dostala deset 
korun. Takže jsem si je odnášel třeba i v pěti a více exemplářích, abych 
je mohl rozdat přátelům . A stálo mě to padesát kaček.
Č: Co třeba risograf? Všiml jsem si, že se tomu tehdy říkalo jinak; 
poprvé jsem to viděl v redakci Respektu. Stroj, který dostal
Informační servis třeba v prosinci 89. Byla to vlastně kopírka
s blánou, něco mezi ofsetem a cyklostylem, jedna barva a mívalo 
to vyměnitelné bubny na různé barvy. A dnes se na tom znova 
tiskne, je to v takové obrodné fázi.
G: S tím zkušenost nemám, ale pravda je, že tady máme třeba exilové 
časopisy z 60. let, které jsou tištěny v různých barvách, třeba zele-
né, modré, růžové, fi alové. To může být risograf, ale sám s tím žádnou 
zkušenost nemám. I když jsem vlastně viděl nějaké kalendáře z konce 
70. let s hnědým tiskem.
Č: Jejich velkou výhodou je, že jsou rychlé jako ofset, mnohem 
rychlejší než kopírka.
G: No ale to už je srovnatelné s ofsetem, což znamená, že se to dělalo 
někde načerno jako melouch v tiskárně, kde ta možnost byla, kde se 
ten člověk nebál.
Č: To šlo?
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ormigu. Pak přišel i o ten ormig i o šesté číslo, které měl rozdělané. Viděl 
jsem dokumenty Charty tištěné na ormigu, viděl jsem sdělení VONSu, 
tištěná na ormigu, ale nebylo jich příliš mnoho, jsou to takové spíš okra-
jové jevy. A časopisy dělané na ormigu – viděl jsem několik čísel Infor-
mací o Chartě a pak samozřejmě knížky, takže celá 70., 80. léta se čas 
od času objevovaly i knihy udělané na ormigu. Máme tady několik titulů, 
třeba od Hrabala, které jsou na ormigu, máme Orwella, takové ty věci, 
o které byl zájem. Černé barony bych asi našel. Dá se říct, že to je jedna 
z používaných technik. Experimentovalo se třeba i s fotografi í. S tím měli 
velké zkušenosti třeba jehovisti, kteří takhle rozmnožovali svoje časopi-
sy a publikace. Měli různé pomocné prostředky, které jim to kopírování 
usnadňovaly, všelijaké technické vychytávky, aby jim to šlo rychleji. I já 
jsem dělal v koupelně jednu Krylovu knížku, která vyšla původně v To-
rontu. Autorské ilustrace nebylo možné pominout, abych ji měl i s obráz-
ky, tak se nafotila a pak kopírovala na fotopapír. Je to ďábelská práce, 
bolely mě záda, a to jsem tu knížku dělal asi v pěti exemplářích. Ačkoli 
to zpočátku vypadá, že to vlastně lze dělat v mnoha kopiích, není tomu 
tak, tělo při tom trpí a navíc každá ta fotka musí projít vývojkou, ustalo-
vačem, musí se vyprat, usušit, vyleštit, vůbec to není legrace. Jsou tady 
fotografi cké publikace… Ale myslím si, že nebyly ve velkých nákladech, že 
byly buď v nákladu jednoho kusu pro člověka, který chtěl vlastnit něco, 
co nemohl normálně získat, anebo v nákladu několika kusů, pěti šesti, 
dokud stačily síly. Jedině jehovisté, kteří pracovali kolektivně a měli ty 
vychytávky, to dokázali využít efektivně.
Č: Celou dobu kroužíme kolem kopírky. Jak to s nimi bylo?
G: Kopírky se objevily v 70. letech, tehdy to ovšem byla dost velká a dost 
drahá zařízení, takže si je mohly dovolit jen ty největší podniky. A potom 
byly kopírky tam, kde se s nimi z podstaty pracovalo. Podnik, který se 
třeba zabýval plány, měl mašiny, které umožňovaly kopie plánu, kde byly 
velké role papíru s šířkou přes metr a používal se světlocitlivý papír, spe-
ciální, který procházel vývojkou, ustalovačem a na posledním bubnu se 
usušil a z mašiny lezly obrázky. Nemusely to být jenom plány, ale mohly 
to být i stránky knížek, takhle si načerno mohli lidé vlastně vyrobit kopie 
knih. Běžně se kopírky objevovaly začátkem 80. let, v Praze již byly první 
rozmnožovny, kam mohl člověk přijít a nechat si okopírovat vysvědčení 
nebo nějaký jiný dokument, který potřeboval, takže se to používalo třeba 
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G: Šlo. Joska Skalník mi před několika dny říkal, že jedna taková tiskárna, 
malá, nenápadná, byla v Oldřichově ulici v Nuslích. Lidová demokracie 
měla takovouhle tiskárničku, kde se zřejmě dělaly menší zakázky, nikoli 
noviny, ale různé tiskopisy. Za bolševika byla obrovská spotřeba všech 
možných tiskopisů a státní tiskárny to samozřejmě nemohly všechno 
stíhat. Podniky to řešily tak, že si je nechávaly tisknout v menších tiskár-
nách. Skalník tak tiskl poslední čísla Revolver Revue, která jsou dělaná 
na ofsetu. A tiskl tak také knížku Jáchyma Topola, která vlastně vyšla 
jako první svazek edice Revolver Revue.
Č: Miluju tě k zbláznění.
G: Miluju tě k zbláznění. Má dokonce barevnou obálku. To byl melouch 
v tiskárně.
Č: Určitě bych ale předpokládal, že monitorovali a evidovali plechy, 
protože to je komodita, bez které nelze tisknout, a zároveň se dají 
spočítat.
G: Je otázka, do jaké míry je monitorovali a evidovali, když jsme u toho 
nebyli. Já si myslím, že české hlavy vymyslí ledacos a úplně nejjedno-
dušší je korupce, že jo. Když někdo dostal láhev něčeho, tak neviděl, 
neslyšel, odfajfk oval, podepsal.
Č: Mně připadá zvláštní, že se nepoužívaly knihtiskový typy, které 
nelze dohledat a které se dají rozmetat…
G: Není pravda, že by se nepoužívaly. Máme tady samozřejmě celou řadu 
takových, řekněme, polobibliofi lií, které jsou tištěné právě knihtiskem.
Č: U knihtisku byl nejspíš problém s literami, ne?
G: Ano, soukromé tiskárny brzy po roce 48 zestátnili a rozmetali, pokud 
možno zničili. Ale přece jenom pár tiskařů 
v 60. letech zvedlo hlavu a dělali – Alois Chvála na Kladně tiskl takové 
polobibliofi lie. Jiné takové tisky jsou už i z 50. let, sice na mizerném pa-
píře, ale skutečně z knihtiskové sazby. Nadšenci ve Sněžném na Moravě 
takhle vytiskli Seiferta. Ale to už jsou věci, které hraničí se samizdatem, 
protože to dělali bez povolení a často velmi anonymně. Podobně se to 
pak dělalo také v 70. a 80. letech. Jsou známy případy z roku 48 a těsně 
po něm: některé knížky se antedatovaly třeba do roku 46 a podobně. 
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MARTIN KRKOŠEK, PAVLA BYRTUSOVÁ KRKOŠKOVÁ
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Kterou z vašich knih považujete za klíčovou?
KABINETBotanika 

A která byla první?
Sborník Mutabox. To byla jedna z vůbec prvních věcí, které se
tiskly v dílně. Dávali jsme ho dohromady s Dorkou Dutkovou,
Martinem Kubátem a dalšími lidmi, nejen z ateliéru ilustrace.

Vaše nejúspěšnější kniha?
Pokud se ptáš na nejúspěšnější v komerčním smyslu, tak to
jsou knihy pro děti, které ilustroval Martin. Papučky nebo y Zo
škrupiny. Nevydali jsme je my, ale Martin na nich měl lví podíl.
Dělal je pro jednu žilinskou spisovatelku, která neměla s vy-
dáváním knih žádnou zkušenost. Ty knihy vydala vlastním
nákladem. Naše knížky nebourají první příčky v prodejnosti.
Jde spíš o okrajové žánry. Úspěchem pro nás je, že kniha
vůbec vznikla. Rád bych tu zmínil například Bojtky, básničky
z Jablunkovska.

Uuterky

Rozhovor 
s Martinem Krkoškem
a Pavlou Krkoškovou Byrtusovou

216

Uuterky
To je Martin Krkošek a Pavla K. Byrtusová a jejich malá 
domácí grafi cká dílna zaměřená na sítotisk. Martin je ilustrátor 
a animátor, Pavla malířka a fotografk a. Uuterky tisknou a vydávají 
knihy, obrazové tabule, příležitostné tisky a věci potřebné. Na
Stanici Žilina-Zárečie organizují výtvarné dílny a exkurze pro děti.

Výběrová bibliografi e
Kabinet botaniky, almanach, 2014; Bojtky, Pavla K. Byrtusová, 
2013; Pozor Vlak!, 2012;!! Mutabox, almanach, 2010
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Kdy nakladatelství vzniklo?
No… nenazýval bych nás nakladatelstvím. Jsme spíš dílna, která 
se zabývá i tiskem a vazbou knih. Za vznik bych označil jeden 
den v lednu 2011, kdy jsme si ve sněhové vánici vezli první síta 
z Bánské Bystrice.

Kde sídlíte?
Bydlíme v Návsí u Jablunkova, ale dílnu a další technické zázemí 
máme momentálně na Stanici v Žilině.

Kolik knih jste udělali?
Osm. Dům, ve kterém nechci bydlet, Listování, Bojtky, íí KABI-
NETBotanika, Pozor vlak!,!!  Cesta vesmírom grafi ky, noviny 736
a Mutabox. A pak další věci na pomezí knihy, Skládačku Zoetrop 
a taky jeden vinyl spolu s Psychedlic umami, dál Naučné tabule, 
Malý album.

Můžete říct, kterým žánrům se věnujete?
Autorským knihám, obrazovým sborníkům, naučným knihám 
(brožurkám) pro děti.

Kam chcete nakladatelství směřovat?
Rádi bychom se nadále pohybovali někde na hranici volného 
umění a rozšířili tisk autorských grafi k. Takže v podstatě chceme 
pokračovat v tom, co jsme dělali dosud, protože tu oblast ješ-
tě nemáme zcela zmapovanou a zdá se nám, že nabízí víc, než 
jsme zatím objevili. A samozřejmostí je pro nás i tvorba pro děti. 

Ale Uutěrky nedělají jen knihy?
Děláme všechno možné. Píšeme, malujeme, kreslíme, ilustrujeme, 
tiskneme, děláme výstavy, doprovodné programy galerií, dětské 
workshopy, workshopy pro dospělé, knihvazbu, trička, anima-
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ce, sdílíme dílnu. Vymysleli jsme si třeba košatý projekt Cvrčko 
a Stano, kde parta zvířátek vysvětluje různé výtvarné techniky 
a umělecké pojmy. Celý koncept je úzce propojený s kulturním 
centrem Stanica Žilina-Záriečie. Se Stanicí spolupracujeme už 
více jak pět let a doufáme, že to bude pokračovat. V současné 
době máme ve spodním staničním ateliéru dílnu.

Co vaše osobní a rodinné zázemí?
Martin: Já jsem z Hanácka. Otec dělník a maminka krejčová. 
Odtud plyne můj vztah k dílně, od malička jsem se pohyboval 
v krejčovské dílně. Od otce jsem si vzal vztah k hudbě a mož-
ná nemainstreamový pohled na svět. Od maminky pak vztah 
k výtvarnému umění. Rád jsem si totiž prohlížel její sešity ze 
střední školy, v němž byly návrhy odívání od dob starého Egypta 
až po současnost. Napadá mě, že vlastně i babička mě ovlivni-
la, protože ráda vyšívala a náruživě pletla. Já jsem pak motivy 
překresloval a taky se je pokoušel vyšívat. Líbily se mi barevné 
nitky, struktury textilií apod. Se sestrou jsem se pak pokoušel 
i o první komiksy – ona je vymýšlela a já kreslil. V tom teď po-
kračuju s Pavlou. V psaní a vymýšlení jsem na tom stejně špat-
ně jako dřív, a tak jsem rád, když můžu s někým spolupracovat, 
je to obohacující.
Pavla je ze Slezska. Táta zabezpečovací technik na dráze, mamin-
ka chemická laborantka. Vyrůstala na statku s velkou zahradou. 
K výtvarnému umění tíhne tak nějak pudově, neumí si představit, 
že by ho nedělala. Talent má nejspíš po dědovi, který byl malíř po-
kojů a krásně maloval. Ale nejspíš ho má v sobě a sama od sebe. 

A jak se vám žije na vesnici a zároveň v Žilině?
M: Oba pocházíme z venkova a žít na venkově je pro nás přiroze-
né. Ideální místo pro nás i pro děti. Žilinu máme na dosah, hodinu 
cesty vlakem. Žilina pro nás není tolik zajímavá jako město, ale 
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spíš místo, kde se nachází Stanica. Stanica je velmi kosmopolitní 
místo, kde je vše, co nás zajímá. Strašně moc nám dala, a jsme 
rádi, když i my jí můžeme něco nabídnout.
Pavla: Žilinu pro sebe cítím jako ideální město. Nejde tady o krá-
su architektury nebo zajímavé řešení staveb atp. Zažívám Žilinu 
jako místo, kde funguje komunikace mezi lidmi. Mluvím teď hlavně 
o lidech kolem Stanice. Je tam vysoké procento akčních jedinců, 
kteří nevidí a neřeší jen své osobní, domácí problémy, ale vyjdou 
na ulici a tam spoluutvářejí prostředí, ve kterém by se jim dobře 
žilo. Spadá tam velké množství nejrůznějších aktivit. A nemluvím 
o nějaké uzavřené komunitě. To je nám sympatické a cítíme se 
tam zkrátka jako mezi svými. Jako, když je vám – náct a máte 
dobrou partu. To, co si člověk vymyslí, se dá realizovat a jediné, 
na co může narazit, jsou limity vlastní fantazie.

Rozhovor vedl Juraj Horváth
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224 225ANKETA PRO ZAHRANIČNÍ NAKLADATELE
OTÁZKY

1.  Klíčová kniha typická pro
vaše nakladatelství

2.  Vaše první kniha
3.  Vaše nejúspěšnější kniha
4.  Kdy nakladatelství vzniklo
5.  Kde sídlí
6.  Kolik knih vydalo
7.  Jaké žánry vydáváte
8.  Plány do budoucna

?
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Artfórum
1.  Jón Kalman Stefánsson: 
Letné svetlo a potom príde
noc

2. Iva Mojžišová: Giacometti-
ho oko

3.+4. Vydavateľstvo Artforum 
vzniklo v roku 2007, keď sme 
sa rozhodli, že ideme naozaj 
niečo spraviť s tým, že nám
na pultoch (najmä našich)
kníhkupectiev chýbajú pre
nás osobne kľúčové knihy.
Vydali sme teda Tracyho tig-
ra, Malý strom, knihy od Chai-
ma Potoka, Salingera alebo 
Tatarku, a pribúdajú. Ak je na-
júspešnejšia tá, ktorú vlastní 
najviac ľudí, tak je to Muž, kto-
rý sadil stromy. Najviac dotla-
čí. Ak najúspešnejšou knihou
je kniha s najväčším počtom
ocenení, tak sú to asi Hlboko-
morské rozprávky.

5. Naše vydavateľstvo síd-
li síce ofi ciálne na Kozej ulici 
20, v suteréne kníhkupectva
Artforum, no žije skôr v obý-
vačke u Michalovcov doma, 

kde sa po uspatí najmlad-
šieho člena  vydavateľského
tímu odohráva 
väčšina práce, stretnutí a roz-
hodnutí.

6.+7. Cez 80 kníh, medzi kto-
rými sú i detské knihy, pár 
titulov non-fi ction a niekoľko 
zbierok poézie, no drvivú väč-
šinu tvorí beletria.

8. Vydávame a naďalej chce-
me vydávať knihy pre roz-
mýšľajúcich ľudí, ktoré ich
budú sprevádzať na ich ces-
tách najväčšieho dobrodruž-
stva – dobrodružstva mys-
lenia. A budeme aj naďalej 
trvať na tom, aby ich design 
a spracovanie bolo také, aké 
si zaslúžia. Ich čitatelia to to-
tiž vedia oceniť. A nám to pri-
náša radosť.

ANKETA PRO ZAHRANIČNÍ NAKLADATELE

Banská Stanica
1. Handbook to the Stars
od Petera Pukluse.

2. Handbook to the Stars
od Petera Pukluse.

3. Nejsme jen nakladatelství. 
Vznikli jsme jako NGO v roce 
2008, o čtyři roky pozdě-
ji jsme začali vydávat knihy,
které vznikaly jako výsledky 
rezidenčních pobytů, které 
organizujeme.

4. V Banskej Štiavnici, malém 
městečku uprostřed Sloven-
ska.

5. Kolem 13.

6. Obrazové knihy/umělecké 
publikace.

7. Prodat všechny knihy ze 
skladu a odjet na prázdniny.

Planeta 
Tangerina
1. Na to nemohu odpovědět,
opravdu nevím.

2. Jmenuje se Let’s go to the 
Circus. Je to kniha beze slov.

3. When I Was Born (2007).

4. 2006.

5. V Carcavelos, blízko
Lisabonu v Portugalsku. 

6. 49.
7. Obrazové knihy pro 
čtenáře všech kategorií.

8. Pracovat míň a dělat lepší 
knihy.
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BIURO LITERACKIE — ARTUR BURSZTA

Biuro 
Literackie
1. Radio Swoboda – antologie
současné ruské poezie

2. Kolejowe dzieci od i
Seamuse Heaneyho.

3. Piosenka o zależnościach
i uzależnieniach od
Eugeniusze Tkaczyszn-
-Dyckého (dostala dvě 
největší polská ocenění: Nike
a Gdyni)

4. Od roku 2000 existuje
jako Biuro Literackie, ale jako
Artur Burszta jsem začal 
v roce 1996.

5. Ve Wrocławi v Polsku. 

6. 500

7. Především poezii, ale také 
uměleckou prózu, drama
a kritické eseje o literatuře.

8. Dvě ediční řady: Nová 
evropská próza a klasická
evropská próza. Oboje nám 
podpořila grantem Kreativní 
Evropa.

Nobrow
1. Série komiksů o Hildě 
od Luka Pearsona: byla 
přeložená do více než deseti 
jazyků. A brzy z ní bude
i animovaný fi lm!

2. Gods & Monsters

3. Shackleton’s Journey
(Shacletonův deník) od
Williama Grilla (letos zvítězil 
v CILIP Kate Greenaway
Award a dostal další ceny)

4. 2008

5. Východní Londýn.

6. V současné době máme na 
trhu 111 knih.

7. Obrazové knihy pro 
děti (fi ction, non-fi ction)
a komiksy, obrazové knihy 
pro dospělé a grafi cké 
romány.

8. Pokračovat ve vydávání 
krásných knih, což je zároveň 
naše živobytí i inspirace…

Thierry 
Magnier
1. Celý svět, Tout un monde. 
Kniha, kterou jsem dělal 
s Katy Couprie a Antoninem 
Louchardem. 

2. Všechny moje knihy jsou 
moje první… Vlastně se nedá
říct, která je první, vydal 
jsem jich najednou 13. Ale 
první kniha, kterou jsem 
napsal pro děti se jmenuje 
Solange et anges (Solange
a andělé).

3. Voutch: Pourquôôââ. 
Vůbec jsem to nečekal. Když
jsme tu knížku dělali, dobře 
jsme se u toho bavili. Ani nás
nenapadlo, že se to bude tak 
dobře prodávat. A myslím, že 
už jsme jí prodali 80 000.

5. Redakci mám v Paříži.
Ale osobně trávím čtyři 
dny v redakci a ve čtvrtek 
odjíždím na jih do Provence.

7. Moderní romány, obrazové 
knihy a alba, fotografi cké 
romány, romány v obrazech, 
příběhy, povídky….

8. Důchod… ale nevím kdy, 
asi až po osmdesátce, jestli 
vůbec. Teď pracuju s Katy 
Couprie na velké knize 
o žánrech. V zimě otevíráme 
malou galerii, kde budou 
vystavovat autoři spojení 
s Thierry Magnier éditions.
Chtěl jsem , aby měli naši 
autoři kde prodávat svoje
volné věci a prostor mi 
velkoryse nabídlo Actes Sud 
naproti své redakci…
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PROJEKTY STUDENTŮ ATELIÉRU 
GRAFICKÉHO DESIGNU 2 JSOU 
ČASTO ZALOŽENÉ NA VELMI 
JEDNODUCHÝCH PROSTŘEDCÍCH
A POSTUPECH. KLASICKÝ FORMÁT 
AUTORSKÉ KNÍŽKY NEBO PERIODICKY 
(TJ. OBČAS) VYCHÁZEJÍCÍHO ZINU 
DÁVÁ PŘIROZENĚ VZNIKNOUT MALÝM 
( ))

SKUPINÁM FANATICKÝCH TVŮRCŮ 
NEBO KUTILŮ A SPOUŠTÍ SE TAK – 
VĚŘÍME TOMU – ŘETĚZOVÁ REAKCE 
KREATIVNÍ KOMUNIKACE MEZI STUDENTY 
ATELIÉRU A ZBYTKEM SVĚTA. IDEALIZMUS 
JE ZDE NA MÍSTĚ, DOKAZOVAT ŽE 
GRAFICKÝ DESIGN NENÍ NORMOVANÝM 
PRŮMYSLEM MÁ VŽDY SMYSL.G
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