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NÁŠ TIP

Nové knihy členů Obce spisovatelů
Jan Bauer: LEVOBOČEK 
ROŽMBERKŮ, historická detektivka, 
Nakladatelství MOBA
Ladislav Beran: ČETNICKÁ 
PÁTRAČKA VERSUS GALÉRKA, 
Krimi příběhy z dob první republiky, 
Nakladatelství MOBA 
František Niedl: INSPEKTOR 
S VELKÝM MOZKEM, detektivní 
román, Nakladatelství MOBA 
Jan Stejskal : PŘÍBĚH ZE 
ŽELEZNÝCH HOR, próza 
mezi beletrií a literaturou faktu, 
Nakladatelství OFTIS 
František Uher: VSTŘÍCNÝ 
HORIZONT, básnická sbírka, 

Vydavatelství Věra Kopecká, Broumov 
Věra Kopecká: ZRCADLO PANÍ 
BETY, básnická sbírka, Vydavatelství 
Věra Kopecká, Broumov 
Jiří Faltus: BROKOLICE 
PRO BROKA, poezie pro děti, 
Vydavatelství ALFA-OMEGA 
Martin Koreček: ZÁHADY 
A TAJE MLÝNŮ, literatura faktu, 
Nakladatelství Oftis 
HLEDÁNÍ, almanach 2020 Lit. klubu 
Petra Bezruče 
Milan Blahynka: GLOSY K LOSU  
ČLOVĚKA V DOBĚ PROKURÁTORŮ,  
O ČLOVĚKA KUNDERU, Olomouc, 
David Voda 2020

DEKAMERON 2020, almanach 
povídek vzniklých za pandemie, 
Nakladatelství Bondy
Daniela Kovářová, Ladislav Jakl: 
PIVAŘ A BLONDÝNA, kniha o tom, 
jak se pivo dělá i pije, Nakladatelství 
Bondy
Alois Marhoul: STROM, KTERÝ 
SE NECHAL TETOVAT, básnická 
sbírka, Nakladatelství Bondy
Martina Mareček: KOČKY MOLY 

NEVRAŽDÍ, básnická sbírka, 
Nakladatelství Bondy
Vladimír Stibor: A NEŠLAP DO 
LOUŽÍ, povídky, Vydavatelství Věra 
Kopecká, Broumov
Lydie Romanská: KLETBA PODLE 
JUSTINY, román, Nakladatelství 
Pavel Mervart
Bohumil Ždichynec: RUBIKOVA 
KOSTKA ŽIVOTA, povídky, Martin 
Došek, Nakladatelství Aesculapus 

(Pokud chcete, aby se i vaše knížka objevila v této rubrice, napište nám své tipy. Od jednoho autora uvádíme vždy jen jednu knihu)

NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

ÚVODNÍK

Je načase (metafora o papíru)
Naše naděje, že všechno skončí a my se 
vrátíme do času, kdy To všechno ještě 
nebylo, kdy jsme nevěděli, že To začne, 
je podle mne mylná. Žijeme s kovidem, 
a nežije se nám dobře. Ale jen si vzpo-
meňme, kolikrát jsme si při pohledu na 
svět říkali, takhle to přece nemůže jít 
dál, něco se musí stát, a myslelo se tím 
třeba, že udeří světový konflikt. Ale 
vědomí světa se proměňuje. Válka byla 
nahrazena terorismem, ale to pořád 
není ono. Na změnu je obětí málo. Přišel 
coronavirus, ať jakkoli, teorií je mnoho, 
a každá je legitimní, a bude, dokud se 
neprosadí skutečně pravdivá. Možná 
nikdy. Už před krátkým časem mi zatr-
nulo. Šla jsem koupit kuřecí játra, a ne-
měli. Šla jsem příští týden a – už jsou vy-
prodaná… Nestávalo se mi, že by někdy 
něco nebylo k dostání, a najednou je to 
tu. Žila jsem si jako v bavlnce, nemu-

sela jsem všechno mít, naopak, snažila 
jsem se o nejmenší možnou spotřebu, 
ale věděla jsem, že všechno je k mání, až 
se mi zachce… Dneska jsem v rozhlase 
slyšela, že bude chybět jízdních kol…, že 
z ulic mizí káva, další z řetězců končí…, 
že by se v pátek nemuselo chodit do ško-
ly, že Zelení v Německu prosazují zákaz 
stavby rodinných domů, rentabilní je 
stavět do výšky, je nás víc… A něco pro 
zasmání: ve Francii se srazily dva ka-
miony, ukázalo se, že jeden vezl vajíčka 
ze Španělska do Nizozemí a ten druhý 
je vezl z Nizozemí do Španělska. Stačí? 
Budeme muset přemýšlet, jak na život, 
jak na svět. Růst růstu? Kdyby se tím 
myslel (jakože nemyslí) růst zodpověd-
nosti, pak ano. To, co nazýváme restrik-
cemi, stane se spásonosným způsobem, 
jak zachovat planetu, zdroje, hmotu. 
Myslíte, že budou moci do vzduchu 

denně bývalé tisícovky letadel? Myslíte, 
že budou stačit pouhé peníze, aby nám 
na dovolené denně měnili ložní prádlo? 
Myslíte, že se v Buňolu poblíž Valencie 
udrží tradice rajčatové bitvy? Myslím, že 
to v jistém smyslu pochopili v Číně, a už 
začali – s plánováním pohybu obyvatel, 
spotřeby, se zásluhami(!). Smrdí to stát-
ním terorizmem, napadá nás Orwell… 
Ale jak zamezit proměně leteckého ben-
zínu v trvalou otravu atmosféry, v hroz-
bu, že brzy nebude co dýchat? Napadá 
mě například, že dostaneme poukázku 
na jeden rekreační let za rok. Třeba. 
Nebo co dva roky. Budeme se bouřit? 
Kdo nám to může zakázat? Zakáže nám 
to Vědomí naší planety v těsném spojení 
s Vědomím vesmíru. Nepochopíme-li, 
nebudeme. Tak, paní a páni spisovatelé, 
pišme, dokud máme na co. Určitě bude 
na příděl i papír.  Lydie Romanská

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio

č. 1/2021 BŘEZNOVÝ

Čtenář,  
který má NOS 

Lubomír Brabec, kytarový virtuos
Rozhovor o knihách a čtení najdete na str.3

STATISTIKA

Kolik máme členů? 
Kvůli pandemii se v prosinci nemoh-
la uskutečnit ani Valná hromada OS. 
Bohužel jsme tedy přišli o možnost 
popovídat si s přáteli a kolegy – i o pří-
ležitost vyměnit si užitečné informace. 
Třeba o tom. co děláme a co plánuje-
me – a taky kolik nás vlastně, kolik nás 
ubylo – anebo přibylo. Samozřejmě ne-
pochybujeme, že na náhradní setkání 

členů Obce zanedlouho dojde, nicméně 
ta základní fakta si můžeme sdělit ales-
poň takto, prostřednictvím NOSu. 

Máme celkem sto tři platící členy. Za 
rok 2019 jsme jmenovali dvacet sedm 
čestných členů, kteří překročili věk 
osmdesáti pěti let, dva z   nich nás však, 
bohužel, už opustili. Během roku 2020 
jsme jmenovali dalších šestnáct čest-

ných členů. Všichni dostali jmenování 
poštou, zároveň byla tato informace 
součástí blahopřání v aktuálním měsí-
ci. Vzhledem k omezeným možnostem 
osobních kontaktů se od loňského října 
ve výčtu oslavenců věnujeme všem, ne-
jen jubilantům, ať o sobě víme alespoň 
díky internetu. 

Hana Mudrová

STUDENTSKÉ KLÁNÍ

Zajíček zaujal porotu
Odborový svaz novinářů a pracovníků 
médií České republiky vyhlásil v rámci 
středoškolských časopisů pro období 
2019/2020 poprvé soutěž v kategorii 
středoškolské poezie. Byli jsme rádi, že 
se naše výzva setkala s kladným přije-
tím z vaší strany. Dostali jsme řadu bás-
ní, které nebyly vůbec špatné. 

A protože se jedná o historicky první 
ocenění poezie v soutěži, je mi ctí ozná-
mit vítěze, kterým se stal Dominik Za-
jíček, student gymnázia Jiřího Wolkera 
v Prostějově. Přidám také krátké hod-
nocení předsedy poetické poroty Aloise 
Marhoula. „Autor souboru Tři variace 
navazuje na poetiku a obraznost hla-
váčkovskou. Také v jeho krajině se obje-
vují mollové tóny beznaděje a marnosti. 
Kvalita a melodičnost veršů dávají tu-
šit, že se nejedná o ojedinělý pokus, ale 
o autora, který by mohl obohatit českou 
poezii.“ VÁCLAV BRŮŽEK, 

místopředseda OSNPM ČR

Tenhle vztah mě 
jednou zabije!
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FEJETON 

Pět holek na krku a šestá smrt
Pět kamarádek se o mne postaralo, 
když měl mě covid-19, a já s ním ležela 
v několika postelích. Pětkrát za noc 
jsem propotila všechno ložní prádlo, 
oblečení a peřiny. Stěhovala jsem se 
vždy do suché postele. Za každým 
probuzením číhala smrt. – O dalších 
příznacích referovat nebudu, měla 
jsem je všechny, až na jeden, a to vy-
kašlávání krve z plic… Díky Bohu byly 
mé plíce ušetřeny.

Zmíním se o dalších pěti ženách, 
které se v dálavách modlily za mé 
uzdravení. A lhala bych, kdybych 
řekla: nikde žádný mužský samaritán 
a přímluvce...! – Měla jsem čtyři, dva 
„snachy“ a dva syny. Oni ale mi ne-
mohli přinést po týdnu nechuti k jíd-
lu něco k zakousnutí, neb byli daleko 
ve svých izolacích, dokonce v jiných 
zemích. Měla jsem později za poote-
vřenými dveřmi, za nimiž stála v pa-
třičné vzdálenosti vždy jedna z mých 

dobrodějek, položená různá kulinář-
ská překvapení. Obzvláště sladká 
byla ještě horká krupicová kaše, kte-
rou nás všechny v dětství doléčova-
la z různých dětských neduhů naše 
maminka. Měla jsem ji s borůvkami 
i večer před maturitou, s kouzelnými 
borůvkami z Kulatého lesa.

V tomto ohledu mi covid-19 hodně 
dal – podaroval mě opětovným stvrze-
ním víry a víry v lásku a přátelství a po-
skytl mi další náměty k přemýšlení.

Ty viry mi také daly opětovné ujiš-
tění, že nejsme všichni stejní a vrána 
k vráně sedá. Kdo byl dobrý, je nyní 
ještě lepší, a kdo nestál za nic, stojí za 
nic dál, ba dokonce, někteří z nich jsou 
ještě horší a sobečtější, než byli před 
koronou. S nimi raději nekamaraďte.

A co mi ty zlé viry vzaly?
Povím jen to pro mě nejdůležitější. 

Odešlo několik mých přátel, a to tam, 
odkud není návratu.

Vzaly mi také mnoho jen jakoby-
přátel a kamarádů.

Vzaly mi špatné nájemníky v domě, 
kteří se jich zalekli, tak živelně a bez 
rozloučení vzali nohy na ramena 
i s dlužnými nájmy a zmizeli zpět za 
moře. Doufám, že se mi to jejich moře 
dokáže proměnit v Moře zapomně-
ní… Budu na tom pracovat.

Kromě mnoha peněz mně viry vza-
ly také možnost prodávat své dvě nové 
knihy, želím ztráty Autogramiády 
v Luxoru v Praze, ale i všech dalších 
čtení po různých koutech naší vlasti. 
Tři čtvrtě na smrt už není žádnou no-
vinkou, proto (prý) leží ve skladu a na 
pulty stejně zavřených knihkupec-
tví se nedostane. Jejich značná část 
marně čeká na lepší časy v rodném 
nakladatelství. Smůlu mělo i mé po-
slední básnické dílko Vnitřní úsměv 
a já se bojím otevřít svůj účet, neb 
zeje prázdnotou a jsou tam zprávy 

o neproplacených stálých platebních 
příkazech… Ještě že mám ten vnitřní 
úsměv, co se proměňuje ve šklíbnutí 
a často mě i donutí k smíchu nad se-
besamou. Sebesamou, tím zvláštním 
lidským hudebním nástrojem.

Až dneska! – S chvějícím se srd-
cem otevírám účet a hle! Něco se tam 
naprosto neplánované vylíhlo!

Takové menší hejno žlutých klouz-
ků z Kapličky! To pátý nejmenovaný 
mužský samaritán, ten parchant je-
den, z mé milované vísky.

Mám mu za to poslat nějaké své 
knihy básní… A to je velmi krásná 
a překvapivá poslední moje zpráva 
a já mu zatím dlužím poděkování. 
Sedím u starého kuchyňského stolu, 
piju kávu s kardamomem a hladím na 
klíně dvanáctiletou kočku Manciku 
a přemýšlím o tom, jak nejlépe podě-
kovat za všechno, co mi covid-19 vzal 
a dal… Alenka Vávrová

VZPOMÍNKA

Za básníkem Vysočiny
Koncem října, krátce po pětasedm-
desátých narozeninách zemřel cho-
těbořský básník a spisovatel Petr 
Musílek. Svoje literární začátky 
v období popularity malých scén 
a divadel poezie spojil s pražskou 
kavárnou Viola. Koncem šedesá-
tých let se vrátil do rodného města 
a intenzivně působil v kulturní sféře. 
Originální tvář vtiskl amatérskému 
divadlu Sondy, které získalo na Vy-
sočině pozoruhodný ohlas, vydával 
stejnojmenné periodikum, později 
čtvrtletník Klubové listy. Stál u zro-
du zejména mladými autory hojně 
vyhledávané literární soutěže Lite-
rární Vysočina. Jako člen spisovatel-
ských organizací s celostátní působ-
ností se podílel na založení Střediska 
východočeských spisovatelů, stal se 
jeho prvním předsedou. Knižně de-
butoval pozoruhodnou sbírkou Ti-
chý svědek (1961), na niž navázala 
sbírka Věci našeho života (1988). 
Z dalších děl uveďme Cesty k šípku, 
Ztráta tíže, Amorena, Medaile za 
vytrvalost a Epigramy. Poezii i pro-
myšlené úvahy publikoval v řadě 
sdělovacích prostředků. Vyrostl 

v předního básníka Českomoravské 
Vysočiny a stal se vskutku neodmy-
slitelným chotěbořským patriotem. 
Hluboce prožíval nejen všechny kul-
turní činnosti, na nichž se podílel, 
ale i osudy rodného města, do svých 
veršů dokázal vetknout jímavé krásy, 
drobné smutky i procítěná zastavení 
v okolí vyšperkovaném Doubrav-
kou. Ozvěnu mnohých přírodních 

půvabů i umělecké činnosti jiných 
osobností dokázal jako bytostný 
lyrik vtisknout do specificky zamy-
šlené a uvážlivé tvorby. Je charakte-
ristické, že jeho posledním vzkazem 
čtenářům byly verše v publikaci 
Chotěbořské edice, nazvané „Dnes 
ještě nezapadá slunce nad Železný-
mi horami.“ Dovoluji si použít vzhle-
dem k okolnostem zajisté poněkud 

kontroverzního citátu z posledního 
období  jeho tvorby: /…za prázdnem 
nic /. Nejenom za básníkem, ale i za 
člověkem a chotěbořským patriotem 
Petrem Musílkem však nezůstane 
prázdno, nýbrž zřetelná a nezapo-
menutelná stopa. Jako kamarád při-
pojuji za sebe i mnohé členy Středis-
ka: Budeš nám chybět, Petře!

František Uher

Vysvětlivky:
1) Kaplička je jméno lesíka, ve kterém kdysi stála kaplička postavená panem doktorem Hackenbergem, to jsme věděli, vždyť mé sestře jako miminku zachránil v roce 1948 
život léčivým Puškvorcem z Černého rybníka. Pak se svou rodinou najednou nepozorovaně zmizel a my jsme nevěděli kam, a tak jsme na něj na dost dlouho zapomněli.
2) Pátý samaritán žil s maminkou a sourozenci na faře, to jsme věděli a věděli jsme také, že se říkalo, že ty parchanty má ta paní s panem farářem. Až letos jsem se dozvěděla, 
že se té rodiny soucitně pan farář ujal, když jim tatínka v padesátých letech zavřeli, a už ho nikdy nespatřili.

NAD JEDNÍM SBORNÍKEM

Alespoň pousmání...
Sborník humorných povídek a statí 
pod nezvyklým názvem povidky.jcz, 
kterou vydal Jihočeský klub Obce spi-
sovatelů, je již čtrnáctým společným 
knižním projektem tohoto sdružení. 
Jak se ukázalo už při výběru ze zasla-
ných příspěvků i ze slov autorů, hu-
mor není zrovna jednoduchá literární 
disciplína. 

Neexistuje spolehlivý konkrétní 
recept, jak dosáhnout v tomto smě-
ru požadovaného efektu a jak se stát 
úspěšným autorem humoristickým, 
i když se o to pokouší celé zástupy 

literátů. Každý totiž dává přednost 
jinému druhu humoru, jiné formě 
podání. Někdo miluje kouzlo nechtě-
ného, situační nebo suchý anglický 
humor, nezavírá vrátka ani humoru 
lehce černému. Jiní fandí spíše humo-
ru jadrnému, anekdoticky vygrado-
vanému či jednoznačně vystavěnému 
v prvoplánově vyhraněném vtipném 
textu. Svou pozici na tomto poli má 
nesporně i satira. A Češi si dokáza-
li dělat legraci i v těch nejtíživějších 
dobách. Časy a vkus se mění stále 
rychleji, a tak je přirozené, že tvůrci 

slovního humoru tomuto trendu zá-
konitě podléhají. Čemu jsme se smáli 
před desítkami let, nám dneska může 
připadat už kapku vyčpělé, a naopak 
dnešní humor by třeba čtenáře z mi-
nulého století zrovna neoslovil. 

Sborník si však nečiní přehnaně 
vysoké cíle, je jasné že se nerodí každý 
den noví Čapkové, Haškové, Poláč-
kové, Jirotkové... Zadostiučinění by 
autorské desítce přineslo už to, kdyby 
jejich řádky dokázaly zvednout kout-
ky čtenářových úst alespoň k pobave-
nému úsměvu... (hh)
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ROZHOVOR

Noty píšu tužkou
I když je Lubomír Brabec především světoznámý koncertní kytarista, 
rozhodně nepatří k těm hudebníkům, kteří čtou jenom noty.

Na jaké knížky z dětství vzpomínáš?
Když jsem byl malý, četla mně ma-
minka veršované knihy pohádek. 
Uměl jsem je všechny nazpaměť. Teď 
se nedokážu naučit nazpaměť ani je-
den rým. Natož, abych si vzpomněl 
na jména těch knih. Ale jo. Honzíkova 
cesta Bohumila Říhy. Filipka Jarosla-
vy Reitmannové. 

Jsou pro tebe knihy a četba důležité? 
Čtu celý život. Nyní, když jsme nuceně 
zavřeni a vím, že není jiná možnost, je 
pro mne četba vedle hudby i prostřed-
kem, abych se z toho nezbláznil. Navíc 
mám stále větší pocit, že umění je víc 
a víc odstrkováno kamsi do pozadí jako 
cosi zbytného a na co se jen doplácí. 
Přesto věřím, že až se vše uvolní, začne 
vše nové a dobré. V hudbě i v literatuře. 

Dáváš přednost papírovým  knihám 
nebo jsi přešel na e-knihy? ¨
Mám fotografickou paměť, a tak mě 
veškerá média, která se mění, vadí. 
Potřebuji papír. Aby byl třeba otrha-
ný, politý kafem, ale aby byl stále stej-
ný. Každou knihu, kterou vlastním, si 
dovedu představit, jak vypadá. Jak je 
opotřebovaná, jakou má vazbu, jakou 
velikost či barvu.

U e-knihy se vše mění, a je to pro 
mne nezapamatovatelné. Ona vůbec 
ta digitální a počítačová média způ-
sobila, že se mnoho dovedností zapo-
mnělo. Moje maminka byla písařkou, 
a byla zvyklá, že jí vše inženýři diktují. 
Když se diktující spletl, říkala o něm: 
„To je takový blbec, nedokáže ani 
z hlavy nadiktovat třístránkový dopis, 
aby se nespletl.“ Vy znáte někoho, kdo 
to dneska dokáže? Tehdy, a není to tak 
dávno, to uměl každý. 

Jak je to dnes 
s hudebninami   a notovými zápisy.  
Kupuješ si je vytištěné nebo to máš 
většinou v elektronické podobě a jen si 
to vytiskneš na domácí tiskárně? 
To je různé. Něco jde doma vytisk-
nout, ale většinou se musí noty ob-
jednat. Noty totiž mají i specifický 
rozměr papíru. Nedá se nikde koupit, 
a tiskárny v tomto rozměru neexistují. 
Z A 4 se čtou noty špatně. Před počíta-
čovými programy na psaní not dávám 
přednost tužce. Je to totiž jiné myšle-
ní. Když studujete rukopisy Mozarta, 
ale nejenom Mozarta, všech jeho sou-
časníků, a u romantiků je to stejné, 
není tam většinou ani jediná chyba. 
Neměli možnost opravy! Vše museli 
mít v hlavě srovnané a museli se umět 
soustředit. 

Zkoušel jsi někdy sám něco napsat 
(myšleno knihu)?
Napsali jsme se Zdeňkem Šmídem 
společně knihu S kytarou v Antarkti-
dě. Po vydání byla okamžitě rozebrá-
na. 

Jakou máš dnes knihovnu a co v ní 
převládá? 
Mám samozřejmě celého Čapka, Šmí-
da, Werfla, Klostermanna, Váchala, 
Hemingwaye, Shakespeara, Wericha 
i Horníčka, nyní vychází nádherná 
reedice Julesa Verna (objednal jsem 
všechno), Dahla, Vančuru, Otu Pavla, 
všechny Pekařovy dějepisné knihy, 
ale nevyhýbám se ani legraci, jako 
jsou knihy mých kolegů Ivana Mládka 
či Ringo Čecha. Mám rád obrazové 
publikace o malířích, mapy, fotogra-
fické publikace či encyklopedie. Knih 
je pořád málo! 

SLOUPEK

Čeština je nádherný dar

Možná to bude znít staromilsky, ale 
musím znovu prohlásit: miluji 

češtinu! I se všemi jejími náročnostmi, 
výjimečnostmi, komplikovanou gra-
matikou... Žádný jiný jazyk nemá tolik 
výrazových možností, tolik jemných 
nuancí, takovou šíři prostředků pro 
vyjádření pocitů, dojmů, abstraktních 
vjemů, metaforických zpodobnění. 
A takovou libozvučnost! Když o tom 
tak přemýšlím, vlastně bych měla dě-
kovat osudu, že jsem dostala do vínku 
jako rodný jazyk právě češtinu, která 
mne fascinuje stále víc a víc.

Podle pramenů má čeština asi 
300 000 slovních kořenů, nejobsáh-
lejší slovník uvádí okolo 250 000 za-
znamenaných slov. Nikdo zřejmě není 
schopen obsáhnout je v plné šíři. Ale 
jsou mistři slova, kteří naopak dove-
dou svou slovní zásobu využít v jedi-
nečných výrazových sestavách. Při je-
jich čtení nebo poslechu si říkáte: ano, 
přesně tak to cítím a vnímám i já, ale 
nikdy bych tyhle pocity nedokázal ob-
léct do slov tak, jako on nebo ona... Je 
to prostě nádherný a záviděníhodný, 
ale nezřídka i nedoceňovaný dar.

Na druhé straně mne mrzí, že je 
kolem mne spousta lidí, kteří si vy-
stačí s využitím zhruba pár tisícovek 
slov, stále častěji nahrazovaných cizí-
mi, nezřídka komolenými výrazy, že 
ze scény mizí kdysi běžná a výstižná 
česká slova, že používaný slovní rejs-
třík je stále chudší a chudší. Možná 
je na vině i stále se zrychlující tempo, 
modernizace ve všech složkách života 
– možná nutnost ostrouhat výrazo-
vou složku o zbytečná slova – mož-
ná doba, která nahrazuje poetičnost 
a romantiku technikou... Ale pro mne 
je čeština stále spíš barevnou pestrou 
kyticí než strohou šedou klávesnicí...
 Hanka Hosnedlová 

SOUTĚŽ

Jihočeský úsměv se 
neztratil
Literární soutěž Jihočeský úsměv, 
kterou již tradičně pořádala Jiho-
česká vědecká knihovna a Jihočes-
ký klub Obce spisovatelů, vstoupila 
loni do svého 11. ročníku. Byla stej-
ně jako v předchozích letech urče-
ná žákům od 6 do 15 let. Ačkoliv se 
v prvních týdnech po vyhlášení, kdy 
vstupovala do života četná proti-
koronová opatření, zdálo, že bude 
nutné soutěž odpískat, konečný vý-
sledek byl nečekaným překvapením. 
Do konce října totiž přišlo 93 prací, 
z toho téměř polovina v poslední den 
uzávěrky. 

Je to sice méně než v předcho-
zích letech, ale tentokrát se o účast 
v soutěži ucházeli i mladí literáti 
z jiných regionů, což je pro popula-
ritu soutěže nesporným přínosem. 
Většinu prací odeslali žáci základ-
ních škol a gymnázií z jihočeské 
metropole a jejího okolí, ale také 
z dalších měst kraje. Hodnocení 
poroty složené ze členů JčKOS za-
znamenalo nejen žánrovou pestrost 
soutěžních příspěvků – povídky, 
pohádky, fantasy, eseje, básně, 
úvahy či rozbory, ale i slušnou gra-
matickou úroveň. 

Do konečné desítky vítězů se 
propojovali žáci všech věkových ka-
tegorií od 9 do 15 let, ale bylo uděle-
no i šest čestných uznání. Vzhledem 
k situaci nebylo možné realizovat 
obvyklé slavnostní vyhlášení vítězů 
s programem, nicméně vyhodnoce-
ní o ceny nepřijdou. A kromě toho 
všichni účastníci soutěže obdrží 
sborníček se 16 vybranými pracemi, 
tentokrát v elektronické formě. Tě-
šíme se na Jihočeský úsměv s vroče-
ním 2021!  (hh)

Když jsi před lety odjel do Antaktidy, 
vezl sis nějakou knihu? 
Polárník Jaroslav Pavlíček, který 
založil českou antarktickou stanici, 
napsal knihu Přežití v drsné přírodě. 
Vyšla snad ve všech možných jazy-
cích včetně čínštiny. Když jsem po-
prvé odjížděl do Antarktidy, objevila 
se náhodou na pultech knihkupectví 
horolezecká kniha Sex v drsné pří-
rodě. I když jsme měli velice přísné 
příkazy ohledně váhy, tak tomu jsem 
odolat nemohl a knihu jsem tam Jar-
dovi propašoval. Nic neřekl, ale když 
jsem se tam vrátil za dva roky, již na 
stanici nebyla. Jarda z obavy, aby mu 

posádky přes antarktickou zimu ne-
zvlčily, se zřejmě zachoval jako Ko-
niáš. 

Jaká kniha by neměla chybět v žád-
né knihovně muzikanta?
My muzikanti, máme specifický hu-
mor, kterému většina lidí, kteří nejsou 
muzikanti nemůže rozumět. Dokonce 
jsem si zakázal vyprávět ve společ-
nosti muzikantské vtipy. Pokud ale 
někdo hraje v orchestru, tak by si měl 
určitě přečíst knihu Zdeňka Hendry-
cha: Nepřítel číslo jedna. Je to kniha 
o dirigentech a když si ji někdy otevřu, 
doopravdy se válím smíchy.  (ds)
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Obyčejný vrah Adolf Eichmann 
Roman Cílek podstatně doplnil a rozší-
řil svou starší práci Půjdu do pekla spo-
kojen a vznikla nová kniha Eichmann. 
Jméno jistěže nechvalně proslulo a pa-
tří jednomu z podstatných architektů 
holocaustu. Unikl norimberskému 
procesu, ale Peterem Malkinem a dal-
šími agenty izraelského Mosadu byl do-
paden: patnáct let po válce, 11. 5. 1960.

Po dobrodružném útěku z Evropy 
žil totiž vrah v Argentině jako Ricardo 
Klement, aniž v jeho okolí povětšinou 
tušili, že jde o ex-ředitele úřadu pro 
bezpečnost Třetí říše. - Na zlopověstné 
konferenci ve Wannsee svěřili Adolfu 
Eichmannovi dohled nad deportace-
mi Židů do Osvětimi a osobně přišel 
s nápadem na cyklon B: bezostyšně 
ho využít pro masové vyvražďování. 
Po právu byl i za to oběšen 31. 5. 1962, 
ač... Ačkoli nikdy nepřestal opakovat: 
„Jen jsem plnil rozkazy.“ Jistěže je pl-
nil. I své vlastní, vnitřní. Koneckonců, 

všechno je věc názoru. To si Eichmann 
patrně myslil ještě i během popravy, 
a co víc, přesvědčen snad zůstal o tom, 
že také jeho pravda „zdravě“ obstojí. 
Odpovědnost za pět anebo šest milio-
nů mrtvých mu dokonce dělala radost. 
Smál se.

Po útěku z Evropy vedl v Buenos Ai-
res filiálku Mercedesu a byl tedy „Pan 
Mercedes“. Naprosto není přitom 
samozřejmostí jeho následné zajetí 
na území suverénního státu; pečlivě 
naplánovaná akce tajné služby získala 
mnohou podporu. Klapla. Zločinec 
převezen přes hranice, vypovídal; lí-
tost však necítil. „Do hrobu jdu se smí-
chem, s vědomím, že jsem s sebou vzal 
šest milionů duší,“ vyjádřil se.

Jen banální úředník? Jak to? Trvalá 
otázka. I pro Romana Cílka. Kolik lidí 
se mohlo jako Eichmann rovněž stát 
katy, vrahy na jeho místě? Kolik lidí 
s podobně prázdnou podstatou a lidí 

obyčejných, jen kdyby dostali příleži-
tost, kterou jim dá zločinný režim?

Roman Cílek by nikdy nechtěl být 
prvním, kdo o Adolfu Eichmannovi 
vypráví. Ale není ani tím nejhorším 
stát na ramenou předchozích badate-
lů. Již máte odstup a něco lze vynechat, 
jiné sekvence událostí zaměřit a pitvat. 
Stalo se, dobře tomu. Kniha je na urči-
té okolnosti zacílena Cílkem, a právě 
Cílkem. Ten zná slavné dílo Hannah 
Arendtové (věnované právě banalitě 
zla), ale čerpal i od pamětníků, z dobo-
vého tisku, časopisů a mnoha pramenů 
včetně vlastní práce Holocaust – slepá 
kolej dějin (2005). Připomeňme v té 
souvislosti některé další česky vyda-
né publikace a jejich autory: Já, Adolf 
Eichmann (1961, Ladislav Mňačko), 
Únos ze San Fernanda (1968, Věra 
Trochtová, Erich Kulka), Spravedl-
nost, nikoli pomstu (1994, Simon Wie-
senthal), Nacisté pod ochranou (2001, 

Stanislav Motl), Oběti a jejich vrazi 
(2008, dtto), Dům v Garibaldiho ulici 
(2003, Isser Harel), Eichmann (2008, 
David Cesarani), Anatomie zla (2016, 
Joel Dimsdale).

A čtivý Roman Cílek sám? Zbu-
doval vyprávění prostřednictvím 
pouhých deseti kapitol, kdy únos fas-
cinujícím stylem líčí sedmá, s mnoha 
novými podrobnostmi; ale nebylo by 
možná únosu, kdyby si spravedlivě od-
souzený Eichmann v mládí věděl rady 
se životem. Ale podobně jako Adolf 
Hitler si rady v jistých momentech ne-
věděl a skutečně je to jistá prázdnota 
(jak upozorňuje například i Stephen 
King, autor protinacistického bestsel-
leru Nadaný žák), co plodí stvůry. Spá-
nek rozumu je plodí... Nebo... Nebo 
nejen on.

Z Cílkova vylíčení jednoho pa-živo-
ta každopádně vysvítá mnohé.

Ivo Fencl

Šéfredaktor Dušan Spáčil | Grafická úprava Alice Neugebauerová | Korektury Lydie Romanská 
ZDARMA pro Obec spisovatelů tiskne Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o. v Novém Městě nad Metují, www.vhprint.cz

ZAJÍMAVOST

Knížka na střídačku
Během jara tohoto roku se obrátila na 
Obec spisovatelů paní ředitelka základ-
ní školy z jihočeského Boršova s pros-
bou o radu, jak vydat knihu. Projekt se 
dostal do rukou Jihočeského klubu OS, 
a ten nabídl škole nezištnou pomoc. Bě-
hem školních prázdnin děti, jejich rodi-
če a učitelé knihu dokončili, František 
Tylšar provedl sazbu a pomohl s úkony 
potřebnými k vydání. Dnes je již kniha 
vytištěna a k dostání na webu nakla-
datele Nová forma. A co o ní říká její 
gestorka, paní ředitelka Eva Hnudová?

Začala jsem psát jen tak pro sebe 
„do šuplíku“ knihu o skřítkovi, který se 
omylem narodí do kočičí rodiny. Když 
se ale v březnu 2020 uzavřely školy, na-
padlo mě, že by v knize mohli pokračovat 
žáci a zpříjemnit si tak čas, který museli 
trávit doma, a rozvíjet takto své sloho-
vé schopnosti i svou kreativitu. A tak se 
zrodila Knížka na střídačku aneb Sed-
mý skřítek. 

První kapitolu škola umístila na svůj 
web a žáci ji začali postupně rozvíjet. Ně-
kteří přidávali další a další dobrodruž-
ství malých kočičích poutníků, jejich ka-
marádů a malého skřítka. Jiní malovali 
k příběhům ilustrace. K vyprávění a ma-
lování se začali přidávat také rodiče, paní 
učitelky i paní asistentky, a dokonce jejich 
partneři. (ft)

KDO VYHRAJE? 

Co se týká Švandrlíka
Když začátkem léta 2020 vyhla-
šovala Obec spisovatelů další, už 
8. ročník soutěže o  nejlepší  hu-
moristickou  knihu  –  Cenu  Milo-
slava  Švandrlíka, mysleli jsme si, 
že máme kovidovou vlnu už poma-
lu za sebou a je na čase, aby se hu-
mor a smích vrátil do našich tváří 
– a hlavně knihy tohoto oblíbeného 
žánru do rukou čtenářů… 

Ještě v září, kdy byla uzávěrka při-
hlášených knih, kterých přišlo pěta-
dvacet, což je myslím nejvíc v krát-
kých dějinách naší soutěže, vypadala 
situace nadějně. Na podzim a v zimě 
však přituhlo – nejen podle teplomě-
ru, ale i podle zdravotnických uka-
zatelů. Do konce roku proto nebylo 
možné uskutečnit plánované předá-
vání cen, a i teď v únoru je zatím v ne-
dohlednu. Po virtuální oslavě vítězů 
soutěže zatím sáhnout nechceme, je 
přeci jenom něco úplně jiného předá-
vat ocenění osobně autorům, pobavit 
se pak o jejich tvorbě a autenticitu 
slavnostního okamžiku pak stvrdit 
na fotografiích, než prožívat předá-
vání cen distančně u obrazovek na-
šich počítačů…

Loni, jak víme, se stal vítězem 
spisovatel Ivan Kraus, mimochodem 
bratr známého herce a moderátora. 

Kraus žil léta v emigraci, a to promítá 
i do svých literárních děl a osobitého 
humoru. Kdo vyhraje letos? Luděk 
Sobota, Daniela Kovářová, Ivan-
ka Devátá, Lukáš Pavlásek, Martin 
J. Stránský, Markéta Lukášková, 
nebo snad Halina Pawlovská? To už 
tříčlenná porota samozřejmě tuší, 
okruh adeptů zajímavé ceny se zúžil 
na několik autorů, víc ale neprozradí-
me. Nebylo by to překvapení… 

Hlavní cenu obstarává naše ko-
legyně Jaroslava Pechová, která je 

vlastně koordinátorkou celé soutěže, 
a vyrábí ji zručný sklářský výtvarník 
v příhraničním Náchodě. Jde o ar-
tefakt, který by myslím viděl každý 
autor rád na poličce se svými kni-
hami… Předávání cen zajišťují opět 
zástupci Prahy 11, konkrétně radní 
pro kulturu Jan Stárek. V této loka-
litě na okraji Prahy totiž legendární 
humorista Miloslav Švandrlík, autor 
nesmrtelných Černých baronů, po 
léta bydlel. 

Lubor Falteisek, předseda poroty

Na snímku knížek přihlášených do soutěže 
je možná i budoucí vítězné dílo…
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VZPOMÍNKA

Copak já jsem spisovatelka!? 
Každý národ má své kořeny a to nejen v krajině, ale i v lidech. 
A neměli bychom zapomínat na ty, co tady byli před námi, co 
ovlivňovali naše poznání i náš jazyk. Před časem přišel spisovatel 
Václav Dušek s nápadem, napsat takovým osobnostem dopis, 
vzpomínku. A tak jsem vzpomněl na Jarmilu Glazarovou, která by 
měla 8. září už sto devatenácté narozeniny. Roky v kruhu, Chudá 
přadlena či Vlčí jáma patří do literárního dědictví. 

Začal jsem tehdy studovat na lékařské 
fakultě a když jsem měl za sebou prv-
ní prubířský kámen, zkoušku z anato-
mie, padla na mne obrovská euforie. 
Potřeboval jsem o tom někomu říct, 
pochlubit se, jenže komu? Brácha byl 
ve škole, rodiče v práci. Ale doma se-
dět a čekat jsem nevydržel. To nahro-
maděné napětí muselo ven a vyrazil 
jsem se procházet.

Věděl jsem z Literárních novin, že 
asi někde poblíž bydlí spisovatelka 
Jarmila Glazarová. Popisovala v jed-
nom fejetonu stejná místa, která jsem 
tam pozvolna poznával i já! A jak jsem 
tak chodil a pokukoval po plotech a po 
zvoncích, najednou tam byl zvonek 
a na něm jen strohá vizitka : J. Glaza-
rová…

Chvíli jsem si dodával odvahu 
a pak zazvonil. Nic se nedělo, až za 
okamžik se otevřelo okénko a v něm 
se objevila šedivá hlava s krátce stři-
ženými vlasy a kulaté brýličky.

„Copak si přejete?“ zeptala se hla-
va. „Já hledám spisovatelku Jarmilu 
Glazarovou,“ vyrazil jsem. Usmála 
ses. „To jsem já. Tak pojďte dál!“

A tak začalo naše velké přátelství, 
navzdory obrovskému věkovému 
odstupu mezi námi. A byla jsi vlast-
ně vždycky první, kdo se dověděl, že 
mám za sebou nějakou zkoušku na 
fakultě.

V tom lhoteckém domečku se moc 
hezky poslouchalo každé vyprávění, 
byla jsi skvělý vypravěč. Dodnes sly-
ším, s jakou vervou jsi povídala.

„Přijeli jsme s Mináčem do Číny 
jako delegace spisovatelů a já jsem 
prvně viděla celé domy, vesnice vydla-
bané do sprašové půdy…,“ poslouchal 
jsem a v duchu ti záviděl. Vidět dale-
kou Čínu, poznat lidi, žijící pod po-
vrchem země a říkal jsem si, že to se 
mi nikdy nepovede. Povedlo. Byl jsem 
v Číně už jedenáctkrát…

Když jsem napsal nějaké verše 
nebo povídku, spěchal jsem za tebou, 
aby sis ji přečetla, a ty jsi byla tak las-
kavá, že jsi ji nejen přečetla, ale tuž-

kou po straně udělala pár poznámek. 
Třeba jsi změnila slovíčko, ale nikdy 
jsi neřekla, jak jsi mohl takovouhle bl-
bost napsat. Kdepak. A když jsem si já 
pak v klidu přečetl tvoje poznámky, ří-
kal jsem si, jak to, že mě to nenapadlo, 
takhle je to přece lepší! Měla jsi vždyc-
ky veliký cit pro český jazyk a hodně 
jsem se od tebe v tom směru naučil. 

Připravoval jsem v té době svou 
první knížku beletrie. Byla spíš jen 
v hlavě a v hrubých rysech. Seděli 
jsme tak jednou při čaji u tebe v do-
mečku a slovo dalo slovo a ty jsi začala 
vzpomínat na svoji první knížku.

….„Byl to lékař, takový slezský bu-
ditel. Doktor Podivínský. Byl to vdo-
vec a jeho rodina nikdy nepřijala, že 
si vzal takové mladé děvče. Ale pro mě 
žádný věkový rozdíl neexistoval. Víš, 
Honzíku, já jsem ho milovala, dával 
mi pocit jistoty, bezpečí, nahradil mi 
rodinu a já jsem byla nesmírně šťast-
ná. Nechtěla jsem si připustit, že by 
to mohlo jednou skončit. Nevnímala 
jsem čas. Prožívala jsem ho v okouzle-
ní, skoro ve snu. Jenže po osmi letech 
toho krásného života najednou přišel 
šok, můj muž náhle zemřel a mně se 
zhroutil svět. Rekonvalescenci jsem 
trávila u sestry na chatě v Sázavě nad 
Sázavou. Učila jsem se opět vnímat 
les, pole, celý svět. Musela jsem se 
s tím nějak vypořádat. Jenže nebylo 
to tak snadné, začala jsem se bát, že 
všechno to krásné, co jsem zažila, se 
najednou vytrácí, jako by to ztráce-
lo barvu, jasné kontury, jako bych tu 
jasnou vzpomínku najednou ztrácela. 
Ale to jsem nemohla dopustit! Musela 
jsem něco udělat. A tak si představ, že 
jsem šla do obchodu, koupila jsem si 
tajně školní sešit, dvě tužky a ořezá-
vátko a utekla jsem do lesa co nejdál 
od lidí, jako bych se chtěla schovat. 
Tam jsem si sedla na pařez a začala 
vzpomínat a zapisovat. No a pak ty 
stránky přibývaly a přibývaly, se-
šit k sešitu, už se to nedalo utajit… 
A zrovna v tu dobu vyhlásila tři velká 
nakladatelství literární soutěž o nej-

lepší román. Manžel mé sestry Ireny 
se to nějak dozvěděl a uhodil na mě: 
„Měla bys ten svůj rukopis poslat do 
soutěže.“ 

„Proboha, to v žádném případě! 
Copak já jsem nějaká spisovatelka, já, 
ženská od plotny!“ 

„To není pravda, je to moc pěkné,“ 
přesvědčoval mě švagr a k němu se 
přidali i ostatní. Nechala jsem je, aby 
ten svazek, který jsem nazvala Roky 
v kruhu, zabalili, převázali motouzem 
a poslali na adresu soutěže. Děsila 
jsem se však představou, že to bude 
číst někdo cizí. Moje intimní vzpo-
mínky! Říkala jsem si, že se propad-
nu studem…, a dlouho se nic nedělo. 
Uběhlo několik měsíců, přišlo léto 
a celá rodina odcestovala do Chorvat-
ska na dovolenou. Byla jsem v Praze 
sama. A najednou přišel doporučený 
dopis z ředitelství té soutěže. Když 
jsem ho otevřela, myslela jsem, že mi 
srdce vyskočí z těla ven. Ředitel té 
soutěže, pan doktor Rutte, mi sdělo-
vat, že můj rukopis Roky v kruhu zví-
tězil a že vyjde v nakladatelství Druž-
stevní práce!“ 

Schylovalo se tenkrát k mé svatbě 
a já jsem tě požádal, jestli bys byla 
mým svědkem. Přijala jsi. Nezapome-
nu na ten Den, kdy se všechno zadrh-
lo a téměř nic nefungovalo. Nevěstě 
neudělali kytici, nepřijelo objednané 
auto, na radnici nebyl přítomný foto-
graf a když úřednice začala zapisovat 
jména a příjmení, zarazila se u tebe, 
prohlížela tvůj občanský průkaz 
a dost nevrle se zeptala: „Co tam mám 
vlastně napsat, vy jste Glazarová nebo 
Podivínská?“ Všichni kolem zvedli 
udiveně hlavy, ale úřednice zřejmě 
netknuta literaturou, netrpělivě če-
kala na odpověď. Napište tam klidně 
Glazarová, řekla jsi. A je tam opravdu 
napsáno Jarmila Glazarová.

Ve vašem domečku potkával jsem 
se občas s tvým synovcem, také léka-
řem. Byl to vynikající onkolog, který 
pracoval v Onkologickém ústavu na 
Bulovce a napsal i vynikající mono-

grafii o nádorových onemocněních. 
Patřil k té generaci lékařů, které jsme 
jako medici obdivovali. Byl pro tebe 
víc než pouhý synovec, vždyť jsi ho 
z části vychovávala. Právě ty, proto-
že jsi vlastní děti neměla. A tenkrát 
se stalo něco, co významně ovlivnilo 
nejen tvůj život, ale i mou literární 
tvorbu. Primář Vít Dvořák, kterému 
jste říkali familiérně Íta, se vracel 
z návštěvy na Lhotce domů do Ho-
lešovic. Cestou někde v Argentinské 
ulici se mu udělalo nevolno, zastavil 
někde při okraji vozovky a našli ho 
tam až ráno mrtvého. Byl to těžký 
předozadní infarkt myokardu. On, 
který pomohl tolika lidem, se bo-
hužel pomoci nedočkal. Byla to pro 
tebe, má milá Jarmilko, strašlivá 
bolest. A ve mně uzrálo rozhodnu-
tí, že tě něčím překvapím. Hlavní 
hrdina v mé první knížce byl lékař, 
pravda psychiatr, ale v tom okamži-
ku dostal i jasné jméno. Tak se zrodil 
můj doktor Dvořák a knížka, o které 
mluvím, se jmenuje Případy doktora 
Dvořáka. Neřekl jsem ti o tom, tepr-
ve když knížka vyšla, hrdě jsem ti ji 
přinesl. Nemusel jsem nic vysvětlo-
vat. Podal jsem ti ji a viděl jsem, jak 
za skly tvých kulatých brýliček se to 
zalesklo slzami. Vidíš, od té doby je 
doktor Dvořák stále se mnou. Je stále 
se mnou, i když ty už tu s námi dávno 
nejsi.

Když jsem se sevřeným hrdlem 
přišel za tvojí sestrou Irenou, proletěl 
jí mezi nohama stařičký Lalík a ví-
tal mě, jako by čekal, že společně se 
mnou se vrátí jeho panička. Asi nás 
měl nějak spojené. Ale bohužel přišel 
jsem sám a Lalík se na mě chvíli smut-
ně díval a pak se odpotácel smutně 
zpátky do svého pelíšku.

Nedávno jsem byl na Malé Skále. 
Zastavím se tam vždycky, když jedu 
kolem, abych tě pozdravil. Na bráně 
před zámkem bývala prostá malinká 
tabulka „Zde se narodila 7. 9. 1921 
česká spisovatelka Jarmila Glazaro-
vá“. Hledal jsem ji marně, až nějaká 
kolemjdoucí žena mi to vy světlila. 
Nový majitel zámku a přilehlého pan-
ství, jakýsi Belgičan, přikázal, aby 
tuhle tabulku odstranili. Nesnese prý 
pomyšlení, aby na jeho majetku visela 
cedulka nějaké „komunistické“ spiso-
vatelky. Inu, cedulky se odstranit mo-
hou, ale vzpomínka, ta zůstává. Tvůj 
Honza. Jan CIMICKÝ

PŘÍLOHA
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TAJEMNÉ KNIHY

Mayské písmo vydává svá tajemství
Mayové v dobách své rozvinuté civilizace užívali sofistikované (tedy: promyšlené, propracované) písmo 
i kalendář, skládající se z několika cyklů. Odborníci o nich čerpají informace jednak z dochovaných 
kamených stél, pokrytých svérázným „obrázkovým“ písmem, a také ze všeho všudy čtyř knih 
(tzv. „kodexů“), které přežily ničivou španělskou invazi do jejich kvetoucí říše. Konquistadoři 
hledali především zlato, leč jejich duchovní měli i další motivy, jak naložit s překvapivě vyspělým 
národem. Dobový františkánský provinciál Yucatánu jménem Diego de Landa zde vedle prosazování 
nekompromisních krvavých praktik – tak typických pro fanatické evropské inkvizitory(!) – vůči místnímu 
„pohanskému“ obyvatelstvu, také zcela zničil písemné doklady jejich kultury: v roce 1562 nechal spálit 
většinu mayských knih a kodexů – coby ďáblovo dílo. O čem vypovídá zachráněná čtveřice?

Mayské kodexy jsou nositeli „...litera-
tury indiánského etnika Mayů z jihový-
chodního Mexika, Belize, Guatemaly, 
Hondurasu, El Salvadoru,“ poučí nás 
odborníci, kteří cílí i na současnost, 
kdy v dnešní době už „...je psána latin-
kou“. Leč nás zajímají starší časy, kdy 
v „...předkolumbovském období a v do-
bách kolonializmu byla zapisována may-
ským písmem – hieroglyfy“. Jedná se 
o takzvané „logosylabické písmo“, kom-
binující obrázkové znaky zvané „logo-
gramy“ a znaky pro slabiky. V součas-
né době je už známo na 700 různých 
znaků tohoto písma, přičemž nejstarší 
dochované texty byly datovány až do 
3. století před naším letopočtem. A teď 
pozor: téměř do konce 20. století pa-
novalo přesvědčení, že se jedná o ryze 
obrázkové písmo. Teprve po smrti Sira 
Johna Erica Sidney Thompsona, do té 
doby největší světové autority v daném 
oboru, který byl nezvratně přesvědčen 
o teorii (a praxi) ryze obrázkového pís-
ma u Mayů, se znovu otevřela možnost 
učencům vyzkoušet jiné metody. 

Mayské kodexy jsou jakási leporela
Nicméně už roku 1952 vyslovil ruský 
vědec Jurij Knorozov mnohem účin-
nější hypotézu, a to, že mayské písmo 
kombinuje obrázky a slabikové znaky, 
přičemž navíc „...pro tentýž pojem lze 
použít několik různých znaků“. Onen 
odborník získal jeden z mayských ko-
dexů paradoxně díky dobytí Drážďan 
sovětskou armádou. I když byl jeho ob-
jev zpočátku odmítán, nakonec spus-
til doslova revoluci v chápání historie 
Mayů. Další luštění pak díky tomu po-
stupovalo od konce 20. století doslova 
mílovými kroky, takže už kolem roku 

2015 dokázali odborníci přečíst téměř 
90% dochovaných textů. 

A výsledek? „Tato skutečnost pro-
nikavě změnila idealizovaný pohled na 
mayskou civilizaci“, čteme dnes na wi-
kipedii, konkrétně tedy v anglickém 
článku Maya script, „protože většina 
textů jsou kronikářské záznamy, zejmé-
na o válkách“. 

Tak jednoduché to ale není. Pravda 
je, že byla postupně přeložena jména 
panovníků, události významných bi-
tev, ale třeba i založení jednotlivých 
měst. A vzhledem k tomu, že si na těch-
to stránkách primárně povídáme o kni-
hách, připomeňme si ještě jednou, že 
vědci mají k dispozici celkem tři kodexy 
mayského písma a fragment čtvrtého. 
Kodexy jsou skládaná leporela s tex-
tem a obrázky. Jmenují se podle měst 
svého uložení a vystavení: Drážďanský 
(Codex Dresdensis), Madridský (Co-
dex Tro-Cortesianus) a pařížský (Co-
dex Peresianus). Zmíněný fragment 
čtvrtého je v Mexiku, říká se mu „Groli-
erský“. Jeho pravost je občas zpochyb- 
ňována, leč podle většiny znalců je prý 
„pravděpodobně pravý“. 

Zdrojem byl náčelník
Vraťme se však poněkud hlouběji do 
historie těchto výzkumů. „Mayské 
hieroglyfické písmo je jedním z nejstar-
ších příkladů grafického systému,“ píše 
dr. Sylvanus G. Morley ve své obsáhlé, 
pro tehdejší svět klíčové knize „Mayové“ 
z roku 1946, kterou později zrevidoval 
a o moderní výzkumy doplnil jeho ko-
lega dr. George W. Brainerd. Tito znalci 
do jisté míry rehabilitují Diego de Lan-
du, který se kolem roku 1566 pokusil ve 
své „Zprávě“ („Relación de las cosas de 

Yucatan“) podat stručný výklad may-
ského kalendáře a znaků pro různé dny 
a měsíce. Jeho hlavním zdrojem byl 
Nachi Cocom, domorodý náčelník už 
před konkvistou, „...velmi sběhlý v psaní 
hieroglyfů“, neboť „...v době španělské 
konvisty Yucatánu se mayské hierogly-
fické písmo stále ještě užívalo“, zejména 
tedy mezi kněžími a vládnoucí šlechtou. 
Landova „Zpráva“ se tak podle Morleye 
stala jakousi „mayskou rosetskou des-
kou“, kdy sice „..biskup celou věc považo-
val za dílo ďáblovo, ale přece jen se pokusil 
o fonetickou transkripci mayských znaků 
do latinské abecedy a o vysvětlení may-
ského kalendáře. Na základě Landových 
informací můžeme nyní přečíst asi tak 
třetinu hieroglyfů, hlavně skupiny týkající 
se chronologie“.

A co píše o kodexech?
„Ve středním Mexiku se zachovalo více 
než 400 indiánských rukopisů a z nich 
50 pochází z éry předkolumbovské. 
Z Mayských se zachovaly jen tři...“, což 
už také víme: „Bohužel, žádný ze zná-
mých mayských kodexů nepojednává 
o dějinách jako takových. Drážďanský 
kodex je… pojednáním o astronomii. 
Tro-Cortesiánský kodex je v prvé řadě 
příručkou horoskopů pro potřeby kněží 
a věštění. Zlomkovitý Perezánský kodex 
se zabývá v podstatě rituálem“...

A co je důležité: „Ani jeden z may-
ských kodexů nebyl objeven jako ar-
cheologický nález. Podnebí poloostrova 
Yucatánu je totiž tak vlhké a plíseň tak 
zhoubná, že pochybujeme, zda by se tu 
nějaký kodex vůbec zachoval, i kdyby ne-
byl spálen“. To ovšem nijak neosprave-
dlňuje pálení takzvaných „ďábelských 
knih“ osobité kultury, i když Landa 
musel být zjevně vzdělaný člověk.

A jak se tedy kodexy zachránily?
Drážďanský kodex byl objeven ve Vídni 
roku 1739 a jako dar se dostal do zem-
ské knihovny. Jeho předchozí osudy 
nejsou známy. Madridský kodex byl 
objeven v šedesátých letech 19. století 
ve Španělsku; jeho dvě části se nachá-
zely na různých místech. Menší z nich 
získal soukromý majitel José Ignatio 

Miró v Extremaduře, kam ho nejspíše 
přinesl z tehdejšího Yucatánu místně 
příslušný Francisco de Montejo nebo 
některý z jeho vojáků. Pařížský kodex 
byl dokonce nalezen roku 1860 v paříž-
ské národní knihovně – v koši se starými 
papíry v koutě u krbu, zabalený do kusu 
potrhaného papíru s nápisem „Peréz“. 
Odtud jeho název Codex Perezianus, 
k čemuž Morley s Breinerdem dodáva-
jí: „Je však pouze malou částí původního 
kodexu a je v mnohem horším stavu, než 
oba ostatní. Vrstva, na níž se psalo, kolem 
okrajů stran opadala a s ní všechny obráz-
ky a glyfy. Zbyly jenom ty uprostřed stran. 
Je uložen v pařížské národní knihovně.“

Technologie a další parametry výroby
Dosud známé mayské kodexy (a zřejmě 
tedy i všechny ostatní) byly vyrobeny 
z kůry stromu zvaného maysky „copo“ 
(Ficus cotonifolia), jehož kůru drtili 
Mayové na vlákna a ty pak spojovali pří-
rodní gumou. Každý kodex měl podobu 
dlouhého pruhu a skládaly se jako le-
porela. Kodexy Tro-Cortesiánský a Pe-
reziánský mají týž rozměr: listy zhruba 
23 cm vysoké a 13 cm široké. Drážďan-
ský kodex je o něco menší: listy mají 
výšku zhruba 20 cm a šířku skoro 9 cm. 
Tento „papír“ z kůry je po obou stranách 
opatřen vrstvou jemného bílého vápna. 
Na takto získanou hladkou plošku Ma-
yové několika barvami malovali glyfy 
a obrázky božstev a obřadů. Graficky 
pak rozdělili stránky červenými linkami 
na horizontální sloupce; četlo se vždy 
zleva doprava v tomtéž horizontálním 
sloupci až do konce, kdy bylo pojedná-
vané téma vyčerpáno.

„Tyto ´ kapitoly´se někdy táhnou až 
přes osm po sobě jdoucích listů,“ dodává 
odborník, který doplňuje, že tihle vzdě-
laní indiáni nakonec „...kodexy ukládali 
mezi dvě ozdobné destičky.“ 

A snad jen dodejme, že rozloženy 
jsou kodexy značně dlouhé: Tro-Corte-
siánský měří skoro 7,5 metru (56 listů 
čili 112 stran), Drážďanský 3,5 metru 
(39 listů, tj. 78 stran, z toho 4 nepo-
psané). Pereziánský kodex je  fragment 
dlouhý 145 centimetrů o 11 listech 
a tedy 22 stranách. Luboš Y. Koláček

MAYSKÁ FAKTA
Odborníci vymezují Mayskou 
civilizaci zhruba letopočty 
2500 př. n. l. –1520/1697 n. l., při-
čemž je tím poněkud nepřesně mí-
něna jakási mozaika permanentně 
mezi sebou válčících městských 
států na území takzvané „mayské 
říše“, rozlehlé oblasti na celém 

poloostrově Yucatán a přilehlém 
území až po Tichý oceán, konkrét-
ně pak v celé dnešní Guatemale, 
celé Belize, v severozápadním 
Hondurasu a na rozsáhlém území 
Mexika, v dnešních státech Yuca-
tán, Quintana, Roo, Campeche, 
Chiapas a na východě Tabasca. 


