Milí čtenáři,
právě držíte v ruce mimořádnou prázdninovou podobu Literky, kterou jsem Vám slibovala
v červnu. I přes všeobecné pochyby o tom, zda
» Editorial
vůbec letos bude nějaké léto, které jsem tak
» Ludvík Kundera
často slýchala v ulicích, jsme se dočkali.
Teploty stoupají a všichni vyhlížíme toužebně
- texty, dokumenty, knihy, obrazy
očekávané dny volna, kdy si řada z nás splní
» Ex libris
své
cestovatelské sny a plány. Také je to čas,
» Rukopisy královny Rejčky
kdy se můžeme více věnovat svým blízkým i
» Blahopřejeme
svým koníčkům a zálibám. V Památníku jsme
» Sochy. Jiří a Martina Netíkovi
se letos rozhodli přispět k prázdninové pohodě
» Skrytá paměť Moravy
a přinést Vám, našim příznivcům a zájemcům
» Kvíz
o literaturu, tipy na výlety nebo knihy. Pokud
jste
se ještě úplně nerozhodli, jak budete trávit
» Kudy chodila liška Bystrouška?
svůj volný čas, pojďte se spolu s námi toulat
» Zmrtvýchvstání
moravskými lesy a háji, např. v kraji bratří
» Neznámí hrdinové
Mrštíků nebo po stezkách, kterými chodila
» Literární toulky světem
legendární liška Bystrouška. Ukázky těch
» Na návštěvě u Mrštíků
nejlepších prací zaslaných do literární soutěže
» Letní pozdrav Jaroslava Ferta
Skrytá paměť Moravy Vás jistě pobaví a
zaujmou. Náš již pravidelný přispěvatel
Jaroslav Fert zaslal všem čtenářům Literky letní pozdrav. Věřím, že i my přispějeme
k prázdninovému lenošení a za všechny své kolegy Vám přeji šťastné návraty z Vašich
dovolených plných zajímavostí a nových podnětů
Vaše Romana Macháčková
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Jaromír Nohavica: Ahoj slunko
Ahoj slunko
ty máš dneska hezké tváře
a kdyby mělo být snad smutno
tak na to já mám svoje opraváře
a tak dál mi sviť
a až zalezeš za mraky jako tečka
vylezeš zase viď
a tu chvilku než to bude tu já přečkám
ahoj
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LUDVÍK KUNDERA –
TEXTY, DOKUMENTY, KNIHY, OBRAZY
Doprovodný katalog k výstavě Ludvík Kundera, kterou v Památníku písemnictví na
Moravě zahájil sám spisovatel pouhý týden před svými devadesátými narozeninami,
obsahuje komentáře k jednotlivým oddílům výstavy
(Ludvík Kundera, Ludvík Kundera spisovatel, Ludvík
Kundera dramatik, Ludvík Kundera výtvarník a Ludvík
Kundera editor a překladatel). Seznamy vystavovaných
exponátů doplňuje řada dobových fotografií především
z osobního archivu spisovatele. Vedle ukázek ze
soukromé korespondence, např. s kritikem, publicistou a
překladatelem Karlem Teigem, výtvarníkem Janem
Rajlichem st. nebo básníkem, esejistou, scenáristou a
režisérem Františkem Listopadem, obsahuje katalog
také text Ludvíka Kundery z PF z roku 1991 ad. Na
společná „báječná léta pod psa“ ve Zlíně zavzpomínal
Miroslav Plešák, režisér a dramaturg. O výtvarný doprovod se postarali výtvarníci a
zároveň Kunderovi přátelé Jan Rajlich st. a Ivan Štrouf.
Připravili: Vojen Drlík a Romana Macháčková
Výstava byla v Památníku otevřena 18. března a potrvá do 26. září 2010.

EX LIBRIS
Téměř současně s výstavou věnovanou devadesátníkovi Ludvíku Kunderovi se menší
prostor severního křídla konventu zaplnil nejmenšími výtvarnými díly – knižními
značkami. Ex libris patří neodmyslitelně ke knize a tedy i k činnosti Památníku. Je proto
samozřejmé, že do své výstavní činnosti zařadil i
přehlídku ex libris, zvláště když ji mohl spojit se jménem
význačného brněnského sběratele a znalce, dalšího
letošního devadesátníka, Mirko Riedla.
Pro návštěvníky Památníku připravil Mirko Riedl
reprezentativní výběr autorů původem či činností
spjatých s Moravou. S ohledem na množství exponátů
a omezený výstavní prostor má expozice dvě části – v
jedné jsou ex libris představena v reálné podobě, ve
druhé na velkoplošné obrazovce. Netradiční řešení se
setkalo s příznivým ohlasem laického publika i
odborníků. Tato dobrá zkušenost nás přivedla k myšlence připravit k výstavě katalog v
elektronické podobě. Díky podpoře našich příznivců z Klubu přátel Památníku vzniklo
CD obsahující reprodukce všech vystavených děl, svého druhu encyklopedický přehled.
Katalog k výstavě Ex libris ze sbírky Mirko Riedla je k dostání u pokladny Památníku a
obsahuje informaci o sběrateli, o historii ex libris u nás a abecedně řazené reprodukce
děl více než 250 autorů.

RUKOPISY KRÁLOVNY REJČKY
… a jejich muzikologický výzkum v díle Františka Pokorného
Ve dnech 20. až 30. května 2010 proběhla v Památníku výstava věnující se souboru osmi
vzácných rukopisů darovaných klášteru cisterciaček na Starém Brně královnou Alžbětou
Rejčkou. Nejstarší datovaný rukopis nese letopočet 1315. Přesná data vzniku všech
rukopisů bohužel známa nejsou, přesto je předpoklad, že musely být dokončeny již
2

v roce 1323, kdy byl klášter založen. Při založení kláštera bývalo zvykem, že mateřský
klášter, který vysílal konvent do nově založeného řádového domu, vybavil svou „dceru“
také nejnutnějšími knihami potřebnými pro vykonávání bohoslužeb.
Z původních knih kláštera na Starém Brně se do dnešní doby
dochovaly patrně všechny rukopisy s výjimkou knihy statut.
Jednotlivým rukopisům se podrobněji věnuje dvojjazyčný (čeština,
angličtina) katalog k výstavě s bohatým obrazovým materiálem.
Návštěvníci výstavy si mohli zalistovat maketami antifonáře a žaltáře,
jejichž originály jsou uloženy v historické benediktinské knihovně
v Rajhradě. Byly zhotoveny z finančních prostředků Jihomoravského
kraje a veřejnosti budou sloužit i nadále. V červenci a srpnu si v nich
ještě mohou zalistovat návštěvníci Památníku, poté se makety vydají
na téměř roční putování. Postupně budou k vidění v Praze a Ostravě,
v rámci výstav pořádaných u příležitosti oslav 700. výročí nástupu
dynastie Lucemburků na český trůn. Po návratu do Rajhradu budou
obě makety návštěvníkům zpřístupněny na prohlídkové trase Památníku.
Připravili: Vojen Drlík a Jindra Pavelková

BLAHOPŘEJEME
Památník písemnictví na Moravě nepečuje pouze o knihovní fondy. Jeho náplní je
moravské písemnictví jako takové. Řada písemností úřední i neoficiální povahy bývala
opatřena také pečetí autora dopisu, listiny. Odborné
knihovnici historické benediktinské knihovny a Knihovny
Muzea Brněnska PhDr. Jindře Pavelkové, která se na
problematiku pečetí ve své badatelské činnosti zaměřuje,
vydalo nakladatelství Moravské zemské knihovny v Brně
knihu Pečeti pánů z Kunštátu (exkurz do sfragistické
problematiky významného moravského rodu). Čtenáři je
předloženo k seznámení sto čtyřicet jedna pečetních typů.
Práce Jindry Pavelkové přináší popisy a typologické zařazení
pečetí sedmdesáti čtyř pánů z Kunštátu. Z toho se zmiňuje o
pečetích pěti žen. Autorka slibuje poukázat i na kunštátské
pečeti, které se běžnému ztvárnění vymykají a které patřily
osobám aktivně se účastnícím politického života. Kniha
přináší bohatou obrazovou přílohu a také přílohu
genealogickou. Jistě zaujme nejen zájemce o písemnictví, ale samozřejmě i milovníky
moravské historie.
Pavelková, Jindra: Pečeti pánů z Kunštátu (exkurz do sfragistické problematiky
významného moravského rodu). Brno: Moravská zemská knihovna, 2009.

SOCHY. JIŘÍ A MARTINA NETÍKOVI
V průběhu léta mohou návštěvníci Památníku zhlédnout v areálu benediktinského
kláštera výstavu Sochy. Jiří a Martina Netíkovi.
Sochař, řezbář, restaurátor a hudebník Jiří Netík je rodákem z Brna. Svá díla vystavuje
od roku 1982 jak v Česku, tak i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko,
Finsko ad.). Své řezbářské umění využívá i při zdobení hlavic hudebních nástrojů pro
houslařské dílny a tvorbu betlémů, mj. v roce 1998 vytvořil betlém v životní velikosti
pro kostel sv. Václava v Břeclavi. Tematika jeho tvorby je různorodá, s Netíkovým dílem
je možné se setkat také např. ve Křtinách u Brna (socha Santiniho) nebo na zámku ve
Slavkově (sochy s tematikou napoleonských bojů). Jiří Netík se věnuje i návrhům
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uměleckého skla. Jako pedagog působil na Fakultě architektury VUT v Brně a na VŠO
uměleckých řemesel v Brně. Působil také na psychosomatické
klinice v Insy v Německu. Pro zájemce z řad široké veřejnosti
každoročně pořádá kurzy řezbářství a sochařství ve
Slavonicích.
Na výstavách Jiřího Netíka se autorsky podílí i jeho manželka.
Martina Netíková vystudovala angličtinu, estetiku a dějiny
umění na Masarykově univerzitě v Brně. Po absolvování
výtvarného oboru (LŠU J. Kvapila v Brně u profesora K.
Šarborta) pokračovala ve studiu sochařství v ateliéru sochaře
Jiřího Netíka v Brně. V letech 2005–2007 se účastnila
mezinárodních sympozií v Rakousku a ve Velké Británii.
Výstava bude pro návštěvníky přístupná do 5. srpna 2010.

IV. ročník literární soutěže SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY
Slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy
proběhlo 18. června ve Slovanském hradišti v Mikulčicích. Z pěti nominovaných v každé
kategorii byl mezi mladšími soutěžícími (12–15 let) prvním místem oceněn Tadeáš
Dohňanský ze ZŠ Pod Skalkou v Rožnově
pod Radhoštěm, mezi staršími (16–19 let)
zvítězil Tomáš Lesa z Gymnázia Hodonín.
V mladší kategorii se na druhém místě
umístila Kristýna Dzapková a na třetím
místě Kamila Loučková. Mezi staršími
soutěžícími získal druhé místo Jan Sítař a
třetí místo Karolína Kolářová. Na
slavnostní finále soutěže byli pozváni
všichni soutěžící i se svými pedagogy a
během pátečního odpoledne se tak měli
možnost setkat všichni, kteří v uplynulých měsících zaslali své literární texty na téma „Z
rodinné kroniky“. Mladí autoři v nich zachytili osudy svých předků, místní historické
události, inspirací a hlavními hrdiny se ale staly i staré odložené věci.
V letošním roce byla po třech letech existence soutěže jmenována nová porota
v následujícím složení:
předseda poroty Mgr. Radek Malý, Ph.D., básník, autor knížek pro děti a překladatel
Mgr. Jan Němec, spisovatel a publicista
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., odborná pracovnice Kabinetu dějin medicíny Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity
PhDr. Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě
Její členové rozhodli o letošních vítězných textech, z nichž Vám přinášíme následující
ukázky. Jejich celé znění si můžete přečíst na webových stránkách
www.muzeumbrnenska.cz nebo v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2010,
který vyjde na podzim.
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Osmisměrka
Tajenkou je příjmení čtyř bratrů a výrazných osobností kulturního života nejen na
Moravě: Viléma, Františka, Aloise a Norberta.
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1. Moravský básník, autor sbírek Krajem táhne prašivec, Šokovaná růže, Čejčí pláč.
2. Dílo Vítězslava Nezvala.
3. Revue pro literaturu, filozofii a jiné.
4. Americký vynálezce.
5. Křestní jméno českého spisovatele, autora děl F.L.Věk nebo Filosofská historie.
6. Poznávací znamení, značka.
7. Umělecký směr počátku 20. století pracující s geometrickými tvary.
8. Moravské město, kde žil T.G.Masaryk.
9. Katolicky orientovaný český spisovatel a překladatel. Rodák z Myslechovic u Litovle.
10. Příloha časopisu Kam v Brně.
11. Pracovním partnerem Jiřího Grossmana byl Miloslav …..
12. Učitel národů.
13. Měsíční ….
14. Jméno hlavní hrdinky nejznámějšího dramatu Vítězslava Nezvala.
15. Místo, kde jsou uloženy sbírky a vzácné předměty.
16. Idea, nápad.
17. Kolem.
26. Rodové znamení
18. Šatní motýl.
27. Ženské jméno.
19. Ženské jméno (11.12.).
28. S černou kouzelnou buřinkou chodil pan …
20. Mýlka.
29. Rozkoš.
21. Plátěný přístřešek.
30. Literární, hudební, výtvarná inspirace.
22. Hlemýžď.
31. Spojka.
23. Elektroda.
24. Mužské jméno (26.4.).
25. Zabíjačková pochoutka.
Nápověda: Aluze, Lea
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Kudy chodila liška Bystrouška?
Bystrouškou to trhlo, jako když jehlou píchne.
„Co bych si já tě nezkusila, jaké ty seš člověk!“ pomyslila si. Počkala, až chodec s nůší přešel,
potom hbitě mu nadběhla a pustila se mu šourem přes cestu. Poskakovala nemotorně
vlekouc zadek, jako by nemohla na všechny čtyři. Dařilo se jí to dobře. Chodec minul právě
záhyb lesní cesty a lišku zahlédl. Nejdříve si protřel obé oči, neboť takto lišky za bílého dne
jakživ nespatřil. Líšeňský občan a liška jsou totiž, jak se ostatně samo sebou rozumí,
úhlavními nepřáteli, protože jsou oba živi z drůbeže. Kdyby líšeňský občan měl čtyři tlapky
a prut, vyrovnal by se úplně lišce, protože čenich má ostrý a vyslídí drůbež všude.
„Haž totu bodo vekládat důma staré, zeptá se v té raně ,Koliks teho vepil, Hypolite?̕ To mně
vona nihdá nehověří, že be liška před líšeňském sósedem z Bodína nehotekla.“
Přestože Rudolf Těsnohlídek umístil děj své rozsáhlé povídky Liška Bystrouška z roku
1920 do myslivny poblíž Bílovic nad Svitavou, inspirací mu
byly příběhy ze střítežské hájovny. Ty vyprávěl
akademickému malíři Stanislavu Lolkovi, který nastoupil
roku 1889 na předškolní lesnickou praxi do Veselí u
Mohelnice, jeho učitel základů myslivosti Gustav Kořínek.
Výtvarníkovi se příběh zalíbil natolik, že vznikl soubor
kreseb, z nichž čerpal námět právě Rudolf Těsnohlídek.
Veselé příhody oslovily i skladatele Leoše Janáčka a liška
Bystrouška se vydala na svou pouť po celém světě i díky jeho
opeře.
Pokud se budete chtít vydat do míst, kudy slavná liška
chodila, je možné projít se přímo po vyznačené Naučné
stezce lišky Bystroušky. Červeně značená trasa začíná ve
Ztracené ulici u synagogy v Lošticích a povede Vás polními a
lesními cestami. Vede kolem rybníků k žádlovickému zámku,
pokračuje přes Líšnici a Svinov, vesničku Veselí a do bouzovské osady Doly. Stezka, která
je dlouhá asi 23 km, Vás samozřejmě zavede i k památné střítežské myslivně.
Připomínku lišky Bystroušky nedávno vytvořil loštický řezbář Jaroslav Beneš. Více než
metr vysoká skulptura je vytvořena z lipového dřeva. Poprvé si ji mohli prohlédnout
účastníci 34. ročníku Putování za loštickým tvarůžkem 29. května 2010. Místní
obyvatelé však tvrdí, že se v okolí stále pohybují pravnučky slavné Bystroušky a jsou
stejně sečtělé a mazané jako jejich prababička. „Když půjdete na procházku do
žádlovického parku nebo do přilehlých lesů a budete se chovat tiše, můžete pravnučku lišky
Bystroušky spatřit na vlastní oči. Poznáte ji podle toho, že sedí na pařezu, pojídá jaternice
nebo tvarůžky a k tomu nasává pravé litovelské ze starobylého loštického poháru, který si,
vypůjčila̕ z místního muzea.“

Zmrtvýchvstání
Tadeáš Dohňanský (1. místo v I. kategorii)
„No a ta paní Labunková, ona byla taká strašně pobožná, viš, Taďo. Ona si
objednávala furt samé ty svaté obrázky, do kostela chodila a na mše všecky, furt na
hroby chodila svíčky rožíňať. No a jednou, ale to nikdo nevěděl, ona si ti nechala, Taďo,
objednat rakev,“ řekla babička a opět se rozchechtala tím havraním skřehotáním. A to
jsem se začal smát i já! Čekal jsem, co z babičky vyleze, ale nečekal jsem rakev.
„Tož rakev si normálně nechala objednat, ogare! Ale takú krásnú, černú, s
krajkama aj s víkem. Ona si ju kúpila asi proto, že si myslela, že brzo už umře, ale to sa
neví. Tak si nechala dovézť tu rakev. A taky šaty pohřební si kúpila aji se závojem
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hedvábným. A jednoho dňa, jak ji tu rakev dovezli, tak sa rozhodla, že do ní zkusí vlézť.
Tož sa oblékla do tých smutečních šatů, všude kolem tej rakve
si dala obrázky svatých, Pannu Marii, Ježíše, svatého Josefa a
dalších, všude po chalupě rozsvítila svíčky a vlezla si do tej
rakve, Taďo, lehla si, nad sebe dala velké zrcadlo, asi se dívala,
jak to vypadá kolem ní. Tož ale, Taďo... Co sa nestalo – do
chalúpky vpadnul starý Dujka! Přes rameno tu svoju pošťáckú
kabelu, asi něco tej Labunčeně nes. No a jak tam vpadl, tak
zostal stať a díval se před sebe, na tu starú Labunčenu v rakvi!
A ona teď nevěděla, co sa děje, tak začala vstávať z tej rakve,
ruky napřažené, v nich zrcadlo, a vstávala z tej rakve pomalu,
aby zjistila, co sa děje. A teď ten pošťák, ten Dujka, sa lek, a jak
rychle tam vpadl, tak rychle z tama vypajdal a běžel z kopca
dolů, a že stará Labunčena vstala z mrtvých, křičel!“ Babička propukla v hlasitý smích a
já měl co dělat, abych v puse udržel kukuřici. To už se začal smát i děda a svůj
sáhodlouhý dopis na stroji málem pokazil několika zbrklými písmeny.
„A Labunčena samozřejmě za nim, že sa nic nestalo! A jak on běžel z teho svahu,
tak tam desik přepadl, teď se mu z tej brašně všecka ta pošta, ty dopisy a papíry, tož
všecko sa mu to vysypalo a větr to rozfúkal po celej lúce a…“ Znovu se do hovoru vložil i
děda: „Některé ty dopisy prý aj dolej v potoce byly, že je voda odnesla,“ řekl se smíchem.
„No, aj v potoku! A tak sa Dujka sebral, utíkal dole po polu, vběhl do kostela, za
nim Labunčena v černých šatoch. Volek, farář, z nich měl málem smrt! Když sa to potem
vysvětlilo, tak Dujka v Žároch praprababičce říkal, že Volek poklekl, začal před oltářem
prosit o odpuštění, že ještě nechce umřiť,“ a babi vyprskla další palbu smíchu, „a začal sa
modliť, protože ta Labunčena asi vypadala jak ta Smrť! Dlúhé šedivé vlasy, černé šaty se
závojem...
Patnáctiletý Tadeáš Dohňanský pochází z Rožnova pod Radhoštěm, mezi jeho záliby patří
hudba, umění, sport, zvířata. Tvůrčímu psaní se věnuje už od první třídy. Účastní se
regionálních i celostátních soutěží, je dvojnásobným vítězem ve valašské soutěži O poklad
strýca Juráša.

Neznámí hrdinové
Tomáš Lesa (1. místo ve II. kategorii)
… Černík leží na studené cestě a slyší přijíždět auto. Cítí se nahý a bezbranný. Zvuk auta
rozrážejícího kapky deště mohutní. Černík téměř cítí těžký přední nárazník na svých
zádech. Přece mě nemůžou přejet!
Vozidlo zastavuje. Černík má zavřené oči a poslouchá hlasy. Jeden z nich něco vykřikuje.
Do plátěné střechy buší voda. Jdou k němu.
Kratochvíla se v příkopu obrátí, aby viděl na silnici. Automobil stojí asi deset metrů před
Černíkem. Jeden voják se k ležícímu pomalu přibližuje. Další stojí opřený o přední dveře.
Zadní dveře jsou pootevřené.
Hájek vidí, že auto zastavilo. Za zády Němců sprintuje příkopem, vysokými botami
rozstřikuje bahno.
Voják už, už sahá na Černíka. Obrací ho. Ticho protne zvuk střílející pistole. Kratochvíla
vyskakuje z příkopu, přesně zamíří a zastřelí vojáka u auta. Mezitím hluk pistole znovu
krájí vzduch. Kratochvíla pálí, ale nestihne se otočit nalevo. Tam je další voják! Padne
výstřel. Tříští se sklo. Kratochvíla se ohlédne. Voják je zasažen přímo do hlavy, právě
když vylézá z auta. To Hájek. Ve zlomku sekundy další střelba. Kratochvíla přebíjí a utíká
k Černíkovi.
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Černík se zvedá a ukazuje na druhou stranu auta. U dveří stojí Fibich a míří puškou do
automobilu. Hájek s Kratochvílou přicházejí k Fibichovi. Stojí
mu tiše za rameny.
Fibich hluboce oddychuje a dívá se na německého vojáka
uvnitř auta. Fašistovy vyděšené oči střídavě přeskakují
z hlavně na Fibicha a zpátky. Němec silně krvácí.
„Udělej to,“ řekne Hájek potichu.
„Ich habe die Kinder…,“ mumlá Němec.
„Hovno máš!“ zařve Hájek. „Všichni máte stejnou výmluvu!“
„Karle, udělej to. Dokaž nám, že se na tebe můžeme
spolehnout a svěřit ti do rukou naše životy,“ řekne
Kratochvíla.
„Rozhodl jsem se lidi léčit, ne jim ubližovat,“ pošeptá si Fibich
pro sebe, načež zavře oči a vypálí.
Později Kratochvíla s Hájkem nasedli do auta, vrátili se ke
hřbitovu, kde sjeli na polní cestu vedoucí do lesa. Černík s Fibichem stáli mezi stromy u
silnice. Oba drželi po jednom pytli na brambory. V jednom z nich ležely čtyři samopaly
MP 40, dvě pistole Luger Parabellum a spousta nábojů. Ve druhém nacistické uniformy,
boty a přilby. Černík pohledem přejížděl silnici a hledal, jestli na něco nezapomněli.
„Ty pistole jsou stylové, co?“ řekl.
„Si vis pacem, para bellum,“ promluvil Fibich, nepřítomně hledící do deště.
„Cože? Proboha, seber se, chlape. Ještě máme práci. Ty nesmíš myslet na to, že jsou to
lidé. Ano, je to hrozné, ale pro tebe to jsou jen nepřátelé. Okupanti, kteří nám všem dost
ublížili.“
Fibich nic neřekl.
Osmnáctiletý Tomáš Lesa žije v Hodoníně, zajímá jej film, hudba, sport a psaní. K tvůrčímu
psaní jej přivedla jedna slohová práce, kterou napsal asi před třemi lety. Od té doby má
potřebu psát, chce nějakým způsobem zaznamenat příběhy, které si vymýšlí.

Literární toulky světem
Pokud Vám při Vašich letošních výletech bude Česká republika malá, rádi bychom jako
inspiraci doporučili knihu Literární toulky světem. Tento Průvodce po literárních
pamětihodnostech od Bathu Jane Austenové po
Key West Ernesta Hemingwaye vznikl díky
spolupráci dvou autorek. Shannon McKenna
Schmidtová žije v Hobokenu v New Jersey,
přispívá do publikací vydavatelství National
Geographic Traveler, New Jersey Monthly,
Arrive a dalších periodik. Joni Rendonová, která
žije v Londýně, píše pro časopisy Traveler,
Continental, Pages, BookPage a The Writer.
Svorně tvrdí: „Uvědomily jsme si totiž, že před
všemi cestami do blízkých i vzdálených končin
čteme díla krásné literatury, abychom svým
budoucím zážitkům daly nový rozměr. A v cíli
svých cest hledáme místa spjatá s tvorbou
oblíbených autorů, abychom lépe pochopily
jejich svět.“
Jejich kniha zdaleka není jen výčtem důležitých
fakt a informací. Nabízí dobové souvislosti,
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citace z osobní korespondence spisovatelů, odkazy ke konkrétním dílům, údaje
k jednotlivým muzeím a památníkům. Vše je doplněno množstvím fotografií.Pokud se
vydáte za literárními pamětihodnostmi osobně, stane se tato kniha jistě cenným rádcem
a pomocníkem. Dotýká se více než pěti set míst v Evropě a ve Spojených státech.
Provede Vás Shakespearovou Anglií, skotským pohraničím sira Waltera Scotta, zavede
do rodného domu Bernarda Shawa, do kraje sester Brontëových, budete se toulat
údolím Jacka Londona, navštívíte dům Anne Frankové a Voltairův zámek de Cirey, na
dobrodružné cesty se vydáte spolu s Alexandrem Dumasem, Rudyardem Kiplingem,
Hermanem Melvillem, poodhalíte tajemství záhadné smrti A.E. Poea a neuniknou Vám
ani velikáni ruské literatury, např. Lev Nikolajevič Tolstoj, Anton Pavlovič Čechov, Boris
Leonidovič Pasternak a Fjodor Michajlovič Dostojevskij.
Pro ty, kteří na žádné cesty letos nevyrazí a budou trávit léto odpočinkem doma nebo na
chalupě, bude zajímavá především druhá část knihy. Je rozdělená do deseti kapitol,
v nichž se autorky podrobněji zaměřily na místa, kde známé osobnosti tvořily svá
literární díla. Vybraly si např. Charlese Dickense, Jane Austenovou, Victora Huga nebo
Johna Steinbecka. Zamířily však také do Prahy, aby sledovaly stopy Franze Kafky.
Schmidtová, Shannon McKenna; Rendonová, Joni: Literární toulky světem. Průvodce po
literárních pamětihodnostech od Bathu Jane Austenové po Key West Ernesta Hemingwaye.
Praha: Knižní klub, 2009.
(z anglického originálu Novel Destinations: Literary Landmarks from Jane Austen̕s Bath to
Ernest Hemingway̕s Key West vydaného nakladatelstvím National Geographic Society ve
Washingtonu v roce 2008).

Na návštěvě u Mrštíků
Na pravidelné akce Klubu přátel navázal 19. června 2010 výlet do kraje bratří Mrštíků.
Začal poněkud netradičně na těšanském hřbitově. Náhrobek rodiny Turkovy kromě
jiných nese i jméno Marie Turková. Rodačka z Těšan, za svobodna Marie Horáková, se
stala předobrazem snad nejznámějšího českého dramatu Maryša. Při svém putování po
stopách bratří Mrštíků jsme tedy postupovali téměř od konce. Postavu Maryši jsme však
potkali v průběhu dne ještě několikrát. Jedním z dalších zastavení byla barokní kovárna,
která patří mezi památky Technického muzea v Brně. Kovářskou dílnu, odpovídající
svým vybavením a uspořádáním podobě dílen druhé poloviny 19. století s množstvím
kovářského nářadí, nám podrobně a vtipně představil místní průvodce. Kovářskou práci
jsme si mohli prohlédnout i v hospodářských budovách, kde jsou instalovány pluhy, části
zemědělských povozů a drobné výrobky. S kovářem vždy úzce spolupracoval kolář.
Názornou ukázku jeho řemesla nám předvedly děti, které si mohly jeho práci vyzkoušet.
V obytných místnostech jsme byli obeznámeni s podrobnostmi ze života Marie Turkové,
jejíž pravou podobu nám přiblížil portrét visící přímo nad dvojími šaty, které jako mladá
nosívala. Abychom obraz jejího života poodhalili ještě více, vydali jsme se k místnímu
kostelu, naproti němuž stojí rodný domek Marie Turkové, č. p. 19.
Naše další kroky vedly do jedné z expozic Regionálního muzea v Mikulově. Památník
bratří Mrštíků v Divákách je umístěn přímo v domku, kde rodina Mrštíků žila. Alois učil
v tamní škole v letech 1889–1924 a toto období se stalo inspirací pro vznik románové
kroniky Rok na vsi, reflektující život hanácko–slovácké vesnice na přelomu 19. a 20.
století. Zasvěcený výklad průvodce nám poodhalil leckteré zajímavosti ze života bratří
Mrštíků. Mezi vystavenými exponáty jsme mohli obdivovat Aloisovu pracovnu, nábytek
vyzdobený Dušanem Jurkovičem nebo přilehlou zahradu s velkolepým včelínem. Ani
tady jsme na postavu, tentokrát již opravdu divadelní, Maryši nezapomněli díky
fotografii z první dramatizace hry, kostýmu první představitelky nebo dopisu ředitele
Národního divadla v Praze svědčícím o nelehké cestě dnes tolik známého dramatu na
prkna českých divadel.
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Vilému Mrštíkovi jsme věnovali tichou vzpomínku na místním hřbitově a vyslechli si
ukázku z knihy Zdeňka Grmolce Divoká bolest Viléma Mrštíka. Pak jsme se již plni dojmů
vydali po červené značce k poslednímu cíli našeho putování, do Klobouk u Brna. Pohled
do krajiny od větrného mlýna, tzv. „větřáku“, byl krásnou odměnou za
několikakilometrovou procházku podmáčeným terénem. Ve mlýně, který byl po
vyhoření v průběhu 2. světové války znovu v letech 1983–85 renovován skupinou
místních nadšenců, nás místo mlynáře písní přivítal zdejší průvodce. Poslední
vzpomínka patřila Vilému Mrštíkovi, jehož kroky často vedly i do těchto míst: „Ty
větřáky, to jsou moje Klobouky. Bez nich by pro mne ani Klobouk nebylo…“

Milou reakci na výlet nám zaslala Alice (8 let) a její sestra Silvie Kresová (5 let).
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