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letošní třináctý ročník festivalu pořádáme v roce 30. vý-
ročí od tzv. sametové revoluce, která nastartovala po 
letech komunistické totalitní nadvlády cestu ke svobo-
dě, k demokracii a k otevřené hranici mezi státy Evropy. 
Domnívám se, že je čas zastavit se a ohlédnout se za tím, 
co se vlastně s námi tehdy i dnes stalo. Jdeme ještě cestou 
ke svobodě, zodpovědnosti a demokracii, kterou mnozí 
z nás na náměstích mnoha českých měst tak nadšeně víta-
li a přáli si ji? Jak se od té doby proměnila naše společnost 
a její očekávání a především její politická reprezentace? 
Kvůli tomu zveme hned v úvodní den přehlídky aktéry 
listopadových událostí, kteří budou diskutovat o konci 
tzv. normalizace a jejích estébácích, o setkání polských 
a českých disidentů ve Vratislavi, o pražském disident-
ském prostředí versus zbytek republiky, o podílu studen-
tů a disidentů na celkové politické změně po listopadu 
1989 a dalších tématech spojených s rokem 1989.

Milí přátelé,
Zkraje 90. let brzy po listopadových událostech nastal zá-
jem o šamanská, spirituální a jiná témata, snad si to mno-
zí z nás, co byli posedlí třeba Castanedou a jeho Učením 
dona Juana, ještě pamatují. Berme proto letošní téma cesty, 
předurčující 13. ročník ProtimluvFestu, také i ve významu 
spirituální, duchovní poutě spojené se šamanským obřa-
dem, berme je jako okénko do prostoru, v němž se má-
lokdo z nás orientuje a dokáže o něm zasvěceně mluvit či 
psát. V této souvislosti mne zaujala před nedávnem zpráva, 
že jakutský šaman Alexandr Gabyšev, který půl roku puto-
val z Jakutsku do Moskvy a vyzýval ke svržení „démona 
Putina“, byl přepaden policejním komandem u Bajkalského 
jezera, zatčen a uvržen do vězení. Na jeho podporu už 
vznikla petice a místní šamani z Jakutsku vyjádřili odhod-
lání vyslat na Putina tolik zaříkávačů, kolik bude potřeba. 
A do Moskvy se údajně začal chystat na pouť další šaman, 
bývalý dopravní policista Alexandr Barčachov...

Kdo vlastně jsou a jakou pozici mají šamani v našem dneš-
ním „moderním“ a na první pohled „civilizovaném“ světě? 
O tom všem budeme ve čtvrtek diskutovat se dvěma zásad-
ními hosty letošního ročníku – Markem Vadasem a Martinem 
Ryšavým, kteří přinášejí jedinečnou zprávu o prostředí, kde 
čáry i kouzla měly nebo, kdo ví, mnohde i mají ještě nějakou 
váhu a někdy dokonce mají i zjevnou sílu léčit a působit na 
lidi. Oba autory jsme pozvali, protože v prvé řadě dokážou 
a jsou schopni o tomto vzdáleném prostředí jako málokdo 
v České nebo Slovenské republice psát výjimečné knihy, za 
něž oba získali ta nejvýznamnější literární ocenění – Marek 
Vadas slovenskou Anasoft literu a Martin Ryšavý tuzemskou  
Magnesii Literu.
Páteční program, stejně jako čtvrteční, bude výsostně ve 
znamení středoevropského prostoru, který byl a je prostou-
pen živlem mnoha národů, a tím pádem i mnohojazyčnos-
tí. Od maďarského Gábora G. Gyukicse, experimentujícího 

a bilingvního tvůrce píšícího maďarsky i anglicky, Anny 
Bolavé a jejího tematizování života na maloměstě, Petera 
Balka a jeho zacílení na město Lučenec-Lošonc na maďar-
sko-slovenských hranicích, se dostaneme do míst ukrajin-
sko-polského pomezí nedaleko slovenských hranic při čtení 
Eugeniusze Tkaczyszyna-Dyckého. V pátek pak vstoupíme 
nejprve do hájemství českého slova Jana Štolby a Natálie 
Paterové, z něhož ovšem podnikneme vzápětí výlety do 
vzdálenější Bosny spolu s Adinem Ljucou a Miloradem Pejićem 
a následně do Německa s básníkem Steffenem Poppem, jehož 
verše spolupřekládal s Evou Markovou i Milan Děžinský, kte-
rý rovněž bude číst při příležitosti projektu VERSschmuggel / 
Překladiště. Mnohovrstevnaté, nejednoduché básně 
(Děžinský, Popp) v konfrontaci s básněmi psanými v emigraci 
a pod vlivem tragických válečných zkušeností (Ljuca, Pejić) 
a mnohé další představí letošní třináctý ročník…

 Vítejte na ProtimluvFestu

                Jiří Macháček



St / 16 / 10 / Čt / 17 / 10 / 

17.00  Protimluvná trachta:  
Tomáš, Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata hýbou světem 
současné literární omladiny! Pořad věnovaný 
mladým ostravským i mimoostravským básníkům 
a prozaikům jako Adam Tomáš, Vasilios Chaleplis, 
Petr Stach, Radek Touš, Kristýna Svidroňová 
a Stanislav Drastík. 
Uvádí Petr Ligocký.

18.30  Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: 
Listopad 1989 po třiceti letech

Debata věnovaná událostem roku 1989. Účast 
přislíbili Andrzej Jagodziński (PL), Petr Placák (CZ), 
Petr Pazdera Payne (CZ) a Ladislav Vrchovský (CZ). 
Diskusi moderuje Libor Magdoň.

20.30  Jan Těsnohlídek: Líp už nebude
Literární pořad s básníkem a nakladatelem 
Janem Těsnohlídkem o jeho uměleckých 
i vydavatelských aktivitách, ale také o směřování 
soudobé společnosti. 
Průvodce večerem Petr Ligocký.

17.00  Gábor G. Gyukics:  
Být poutníkem v Holandsku, Americe i v Maďarsku

Večer významného maďarského básníka 
a performera, který přes Holandsko emigroval do 
USA a nyní žije opět v Maďarsku. Debata a čtení.  
Uvádí i tlumočí Robert Svoboda. Hudební 
doprovod ke čtení Jindra Holubec.

18.00  Marek Vadas a Martin Ryšavý:  
Co najdete, když putujete Afrikou nebo Sibiří?

Diskuse a čtení dvou výrazných autorů- 
-cestovatelů, kteří pravidelně zajíždějí  
do Afriky (Vadas) a na Sibiř (Ryšavý).  
Debatu moderuje Jiří Macháček.

19.30  Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki:  
Poutník ukrajinsko-polského pomezí

Jedinečná možnost setkat se s enfant terrible  
polské poezie, autorem třinácti sbírek, který  
údajně nikdy neposkytl žádný rozhovor a o jehož 
tvorbě se kladně vyslovil laureát Nobelovy ceny 
za literaturu Czesław Miłosz.  
Uvádí Michael Alexa, tlumočí Lucie Zakopalová.

Antikvariát a klub s galerií Fiducia Dům umění v Ostravě
Pá / 18 / 10 / 

17.00  Jan Štolba a Natálie Paterová:  
Výrazné básnické i kritické hlasy své generace

Beseda a čtení spojené s uvedením básnické  
sbírky Co když Natálie Paterové a románu 
Nezastavitelný den Jana Štolby.
Moderuje Roman Polách.

18.00  Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny
Diskuse s bosenskými básníky, kteří po 
válečných událostech v Jugoslávii v 90. letech 
20. století odešli do emigrace. Večer při 
příležitosti uvedení sbírky Stalaktit Adina Ljuci.  
Průvodce večerem Petr Hruška.

19.30  Milan Děžinský a Steffen Popp:  
 Překladiště / VERSschmuggel

Poezie, jež ve svých rozvahách není 
jednoduchá (Děžinský), v kontrastu 
s mnohovrstevnatými básněmi 
nepřeložitelných významů (Popp). Česko-
-německý autorský večer při příležitosti 
projektu Překladiště–VERSschmuggel.  
Uvádí Josef Straka a Jonáš Hájek, tlumočí 
Eva Marková.

Centrum PANT
Doprovodný program:

Off program:

Čt / 17 / 10 / 

So / 19 / 10 / 

17.45  Anna Bolavá: Žít na maloměstě
Moderuje Natálie Flajžíková.

19.00  Peter Balko: Vyrůstat v Lošonci
Moderuje Marek Hudec.

20.30  Koncert Petra Váši a skupiny Ty Syčáci

18.00  Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny

18.00  Protimluvná trachta:  
Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Dům umění v Ostravě

Galerie Věž ve Frýdku-Místku

Klub Dziupla v Českém Těšíně
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17.00  Galerie Dole 
Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, 
Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata 
hýbou světem současné literární 
omladiny! Pořad věnovaný mladým 
ostravským i mimoostravským 
básníkům a prozaikům jako Adam 
Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, 
Radek Touš, Kristýna Svidroňová 
a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký.

Adam Tomáš (*1991)
Narozen v Havířově, poučen Ostravou. 
Toulá se světem a píše, co vidí. 
Občas se vyskytuje v organizačních 
týmech (čtení Harakiri Czurakami, 
literární festival Inverze), pracuje jako 
promítač v kině Cineport, pravidelně 
přispívá do magazínu Legalizace. 
Studuje filozofii.

„Nějak bylo, nějak bude,“ trousilo se tramvají, 
a já pozoroval ta stará ústa, ze kterých se při 
mluvení prášilo. Seděli tam dva, hrozně smrděli, 
měli sypké ruce a byli přehnaně hluční. Ostatní 
dělali, že je nevidí. Náhle jednomu z nich natáhlo 
a vyzvracel zvlhlou hromádku písku. Oči mu 
kmitaly ze strany na stranu. Ten zvlhlý písek 
hrozně smrděl a se syčením vypaloval špínu 
z podlahy. Tramvaje tomu byly přizpůsobeny. 
Z pod sedadla se vynořila tryska a podlahu 
tramvaje proťal malý kanálek. Tryska pak 
spláchla písek do kanálku a ten ústil pod 
soupravou na ulici. Chlapík si oprášil ústa, 
prohrábl mastné šedivé vlasy a pokračoval 
v debatě s tím druhým podobně vyhlížejícím 
chlápkem. Vlastně se vůbec nic nedělo. Lidé se 
sypou denně a na každém rohu. Vystoupil jsem 
ze soupravy a zmizel ve vchodu.

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia
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17.00  Galerie Dole 
Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, 
Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata 
hýbou světem současné literární 
omladiny! Pořad věnovaný mladým 
ostravským i mimoostravským 
básníkům a prozaikům jako Adam 
Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, 
Radek Touš, Kristýna Svidroňová 
a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký.

Vasilios Chaleplis (*1993)
Vystudoval obor Český jazyk 
a literatura na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity, je zakládajícím 
členem skupiny Harakiri Czurakami 
a literárního festivalu Inverze.

8 minut po půlnoci

motám se striemi ulic
prošlapávám to špinavé lůno
věčně březího města

jsem udýchaný jako milování v zatuchlé 2+1
jsem zpocený jako záhyby kůže
jsem otisk papilárních linií na klice od dveří
jsem tkáň 
— pořezaná o všechny ty střepy,
které jako smaragdové vrásky
prorůstají ztrápeným obličejem,
s nímž si neoholení muži
vyříkávají život,
když se v noci
opilí
vrací domů.

Jsem syn
svého města

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia
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17.00  Galerie Dole  
Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, 
Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata 
hýbou světem současné literární 
omladiny! Pořad věnovaný mladým 
ostravským i mimoostravským 
básníkům a prozaikům jako Adam 
Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, 
Radek Touš, Kristýna Svidroňová 
a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký.

Petr Stach (*1996)
Student českého jazyka a literatury 
na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity, vydává informační přehled 
ostravské literární kultury Šlépěj. Od 
roku 2019 je členem redakčního týmu 
nakladatelství Protimluv. Pracuje také 
v Antikvariátu a klubu Fiducia. 

***
Dýchá těžce, rychle, plíce ho pálí. Dlaně 
křečovitě svírají kolena. Druhý běžec se vzdaluje 
v prudkém osvětlení. V jeho plynulém pohybu 
zahlédnul nepatrné zaváhání před volbou směru. 
Jako by se chtěl ohlédnout zpátky a prosit 
o radu — vpravo, vlevo. Zmizí za levým rohem. 
Dusí se a osvojená technika pro zpomalení 
tepové frekvence nepomáhá. Nepřestávej 
nasávat vzduch, přestože cítíš jeho nedostatek 
všude kolem. Jsi ty. Teď je bez ohraničení, bez 
konce. Nepamatuje si začátek běhu, jen pocit, 
že se vše odehrálo příliš rychle. Nebyla možnost 
zaznamenávat podrobnosti, byla pouze dráha 
a zrak upnutý vpřed.
Ticho narušoval jen jeho vlastní dech a sípání, 
uvnitř stoupající vysokým tónem, na který se 
zaměřil. Nechal se unášet, chtěl dosáhnout jeho 
vrcholu, rozpustit se, ale pískání sláblo, ztrácelo 
se ve tmě, hluboko. Už ho slyšel jen v představě, 
která ho nechtěla nechat uniknout.

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia
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17.00  Galerie Dole  
Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, 
Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata 
hýbou světem současné literární 
omladiny! Pořad věnovaný mladým 
ostravským i mimoostravským 
básníkům a prozaikům jako Adam 
Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, 
Radek Touš, Kristýna Svidroňová 
a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký.

Radek Touš (*1993)
Student bohemistiky na Slezské 
univerzitě v Opavě. Rád píše 
o literatuře a literárních akcích pro 
Tvar, Protimluv či Ostravan. Básně 
publikoval zatím časopisecky.

Léto

znavený kejklíř po štaci
odchází na jih
bez rozloučení

Za ním belhá
srpen o holi

***

Na hřebu v kůlně
i po těch letech 
— na duši sjeté kolo

V řetězu vázne
kdysi smích

***

Roztáhne záclony
a všechny je splaší
V noci se
neslyšně snesli
shlíželi jak
kličkujeme ulicí

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia
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17.00  Galerie Dole  
Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, 
Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata 
hýbou světem současné literární 
omladiny! Pořad věnovaný mladým 
ostravským i mimoostravským 
básníkům a prozaikům jako Adam 
Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, 
Radek Touš, Kristýna Svidroňová 
a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký.

Kristýna Svidroňová (*1992)
Publikovala v tištěných periodikách 
Artikl, Weles, Protimluv a na 
internetu (iLeGaLiT, Ostravan, Ravt). 
Je finalistkou 41. ročníku Literární 
soutěže Františka Halase. Věnuje se 
copywritingu a online marketingu. 
Studuje dálkově českou literaturu na 
Slezské univerzitě v Opavě. Organizuje 
ostravské Literární přeháňky. 

***

Jsi zdánlivý parenchym v helofytu ve tvaru 
pěticípé hvězdy
našla jsem tě omylem
za použití mikroskopu šílených úvah
nebýt optiky
nebýt náhod
nález zanést do protokolu by nebylo možné
Parenchym v helofytu ve tvaru pěticípé hvězdy
síť na první pohled připomínající
propojení nebeských těles
do které se nás snaží chytit
ale my dnoví v noci nikdy
nejsme na povrchu
Parenchym v helofytu ve tvaru pěticípé hvězdy
synonymum pro nekonečné otevírání a uzavírání
ukryté do bahenních rostlin
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17.00  Galerie Dole 
Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, 
Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata 
hýbou světem současné literární 
omladiny! Pořad věnovaný mladým 
ostravským i mimoostravským 
básníkům a prozaikům jako Adam 
Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, 
Radek Touš, Kristýna Svidroňová 
a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký.

Stanislav Drastík (*1992)
Středoškolský pedagog, florbalista. 
Vystudoval českou literaturu a historii 
na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity. Publikoval v revue Weles 
a v Ravtu. 

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia Zašel za roh hospody, chvíli zápasil se zapínáním u kalhot 
a pak začal močit. Naproti němu na fasádě domu byla 
vyobrazena podobizna tučného výčepního, jak v ruce drží 
napěněný tuplák piva a směje se. Trošku vypočítavě, ale 
přece jen asi srdečně. Něco jako když se konečně opije 
otec na svatbě své dcery, kterou ke sňatku přes její odpor 
donutil. Červené líce, namalované kdysi malířem, doplňoval 
i červený nos, ten nebyl zamýšlen, to jen odpadlá barva 
odkryla načervenalý cihlový podklad. 
Vedle hospodského byly pod sebou tři nápisy. Ten úplně 
nahoře a největší hlásal: Vítáme Vás! Ten pod ním, který byl 
spíše vymlácen, než oprýskán, zase: Herzliche Wilkommen! 
A ten pod ním polsky: Zapraszamy! Herbert se pokusil na 
něho domočit, pár kapek tam dopadlo, ale na plný proud 
již neměl sílu.
„Kurva, raz jsem dochcal až k tomu českému,“ řekl nově 
příchozímu, který vyšel z hospody za ním a nyní stál vedle 
Herberta a společně s ním hanobil polský vzkaz. „To já jen 
k tomu německému.“ — „Však tys byl vždycky sráč.“

Úryvek z povídky, jejíž pokračování najdete v revue Protimluv 3/2019
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Andrzej Jagodziński (*1954), český a slovenský 
filolog, překladatel, diplomat, publicista a novi-
nář. Absolvoval filologii na Varšavské univerzi-
tě, v tzv. druhém oběhu publikoval pod různými 
pseudonymy. Do Československa zajížděl už jako 
student, pobýval v Praze a v Bratislavě, stýkal se 
s českými disidenty, kteří se v 70. letech scházeli 
v Praze v Ječné ulici, mezi něž patřili Václav Havel, 
Jiří Němec, Pavel Landovský a jiní. V 80. letech se 
podílel na distribuci knih československých exilo-
vých autorů z Polska do Československa a nadále 

18.30  Fotografická galerie Fiducia  
Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: 
Listopad 1989 po třiceti letech

Debata o událostech roku 1989 
v Polsku a v České republice 
z pohledu dneška. Hovořit se 
bude o době normalizace a jejích 
estébácích, o setkání polských 
a českých disidentů ve Vratislavi, 
o pražském disidentském prostředí 
versus zbytek republiky, o podílu 
studentů a disidentů na celkové 
politické změně po listopadu 1989 
a dalších tématech. Vystoupí Andrzej 
Jagodziński (PL), Petr Placák (CZ), 
Petr Pazdera Payne (CZ) a Ladislav 
Vrchovský (CZ). Diskusi moderuje 
Libor Magdoň.

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia byl v úzkém kontaktu s disidenty a aktivisty na 
obou stranách hranice. Po roce 1989 spolupracoval 
s československou sekcí Radia Svobodná Evropa, 
byl dopisovatel deníku Gazeta Wyborcza v Praze 
a v Bratislavě. Stal se také ředitelem Polského in-
stitutu v Praze, později i v Bratislavě, působil ve 
Visegrádském fondu, spolupracoval s nejstarším 
literárním polským časopisem Literatura na Świe-
cie. Získal řadu polských i zahraničních ocenění, 
ještě před rokem 1989 publikoval knihu rozhovo-
rů s českými spisovateli žijícími v emigraci. Pře-
ložil všechny Havlovy hry a tři svazky jeho esejů, 
Škvoreckého Tankový prapor, Příběh inženýra lid-
ských duší a Mirákl, do polštiny převedl také díla 
Bohumila Hrabala, Milana Kundery, Pavla Kohouta 
a dalších českých spisovatelů. 
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Petr Pazdera Payne (*1960) píše poezii, prózu 
a dramatické texty (dramolety). Ještě před listopa-
dem 1989 se účastnil disidentských akcí proti ko-
munistickému režimu, podepsal Chartu 77, spoluza-
ložil Nezávislé mírové hnutí, organizaci vystupující 
např. proti rozmisťování ruských raket na území 
Československa, která v roce 1989 vyzvala k de-
monstracím při příležitosti výročí 21. srpna 1968, 
a také spoluzakládal recesistickou Společnost za 
veselejší současnost. Po studiích na Komenského 
evangelické bohoslovecké fakultě v Praze pro-
šel řadou zaměstnání. V letech 1989–1992 působil 
jako evangelický farář v Kadani a v Chomutově 
a v nedalekých vězeňských zařízeních aj. V roce 
1997 založil nakladatelství Medard. Poezii, prózu 
a dramatické texty (dramolety) publikoval v časo-
pisech jako Host, Iniciály, Modrý květ, Protimluv, 

18.30  Fotografická galerie Fiducia  
Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: 
Listopad 1989 po třiceti letech

Debata o událostech roku 1989 
v Polsku a v České republice 
z pohledu dneška. Hovořit se 
bude o době normalizace a jejích 
estébácích, o setkání polských 
a českých disidentů ve Vratislavi, 
o pražském disidentském prostředí 
versus zbytek republiky, o podílu 
studentů a disidentů na celkové 
politické změně po listopadu 1989 
a dalších tématech. Vystoupí Andrzej 
Jagodziński (PL), Petr Placák (CZ), 
Petr Pazdera Payne (CZ) a Ladislav 
Vrchovský (CZ). Diskusi moderuje 
Libor Magdoň.

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia Souvislosti, Tvar, Psí víno, Listy aj.; je zastoupený 
v řadě sborníků. Od konce 90. let vydal např. kni-
hy Lyonský omnibus (Cherm, 2003), Figury, figurace, 
figuranti a figuríny (Medard, 2005), Slepicmo koňmo 
(Michal Machat, 2007), Maskovaná milost (Kalich, 
2009), Pouti a pouta (Theo, 2011) nebo Předběžná 
ohledání (Cherm, 2014), za kterou byl nominován 
na cenu Magnesia Litera za rok 2014. Je autorem 
dramatických aktovek Dramolety (Větrné mlýny, 
2002) nebo souboru esejisticky laděných kázání. 
V loňském roce vydal v Protimluvu povídkovou 
knihu Děravým dnem do noci, prózu, jež patří do 
proudu české literatury, kde je popisován „ztiše-
ný obraz světa, který je vzdálen své podstatě“. 
V příbězích odehrávajících se na různých místech, 
nejen v Čechách, ale také třeba v Chorvatsku, Itá-
lii a jinde, ale i v různých dobách, kdy se ocitáme 
nejen v současnosti, ale také například ve druhé 
světové válce, nalézáme všechny podstatné znaky 
Paynovy tvorby: zvažování vztahu slova a obrazu, 
téma svobody člověka a umění, jeho vztah k Bohu. 
Autor žije v Praze a v Olešnici na Moravě.
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Petr Placák (*1964) patřil k nejmladší generaci an-
tikomunistické opozice, na konci 80. let byl jed-
ním z organizátorů protirežimních veřejných akcí. 
V letech 1982–1986 hrál na klarinet ve skupině 
The Plastic People of the Universe. Za soustavné 
šikany Státní bezpečnosti pracoval v dělnických 
povoláních, publikoval v samizdatu. V květnu 1988 
stál u zrodu nezávislé iniciativy České děti a sepsal 
její monarchistický manifest. V červnu 1988 organi-
zoval s přáteli letákovou akci proti bourání staré-
ho Žižkova. O dva měsíce později České děti spo-
luvyzvaly občany cyklostylovanými letáky k účasti 
na demonstraci k dvacátému výročí 21. srpna 1968, 
na niž pak přišlo několik tisíc lidí. Následovaly pro-
testy v den výročí založení republiky 28. října 1988. 
V lednu 1989, když se pokusil uctít památku Jana 

18.30  Fotografická galerie Fiducia  
Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: 
Listopad 1989 po třiceti letech

Debata o událostech roku 1989 
v Polsku a v České republice 
z pohledu dneška. Hovořit se 
bude o době normalizace a jejích 
estébácích, o setkání polských 
a českých disidentů ve Vratislavi, 
o pražském disidentském prostředí 
versus zbytek republiky, o podílu 
studentů a disidentů na celkové 
politické změně po listopadu 1989 
a dalších tématech. Vystoupí Andrzej 
Jagodziński (PL), Petr Placák (CZ), 
Petr Pazdera Payne (CZ) a Ladislav 
Vrchovský (CZ). Diskusi moderuje 
Libor Magdoň.

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia Palacha a položit k pomníku sv. Václava květiny, 
byl Placák zatčen. Z policejní cely se mu podařilo 
propašovat moták vyzývající k opakovanému pro-
testu následující den. Na Václavském náměstí se 
tak demonstrovalo několik následujících dnů, při-
čemž většina pokojných shromáždění veřejnosti 
byla policií brutálně rozehnána. Dnes je přesvěd-
čen, že tehdejší manifestace na Václavském náměs-
tí a následné represe bezpečnostních složek zna-
menaly zásadní zlom v cestě české společnosti ke 
svobodě: mj. tím, že do značné míry ovlivnily nebo 
dokonce změnily mentalitu těch, kdo do té doby 
působili v tzv. šedé zóně. Z událostí známých poz-
ději jako tzv. Palachův týden nakonec Petr Placák 
vyvázl s podmíněným trestem. Po roce 1989 Petr 
Placák vystudoval historii na Filozofické fakultě UK, 
vydal několik knih, například prózu Fízl, reflektující 
šikanu, kterou zažíval ze strany Státní bezpečnosti 
v 80. letech. Za knihu dostal cenu Magnesia Litera 
2008. Publikuje v českých denících a řídí studentský 
list Babylon.
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Ladislav Vrchovský (*1948), novinář, prozaik a di-
vadelní kritik. Středoškolská studia nastoupil s cí-
lem věnovat se literární a divadelní vědě. Po svém 
veřejném vystoupení proti vstupu vojsk v srpnu 
1968 si na dvacet let zajistil práci na dolech os-
travsko-karvinského revíru. V listopadu 1989 se 
zde stal předsedou stávkového výboru. V roce 
1990 byl v prvních svobodných volbách zvolen za 
Občanské fórum poslancem Federálního shromáž-
dění. Od roku 1992 pracuje jako novinář. V součas-
nosti se – především jako divadelní kritik – podílí 
na internetovém kulturním deníku Ostravan.cz. 
V roce 2016 vydal jako přílohu revue Protimluv 
drobnou prózu Otřesová sloj Vladimír, kterou poz-
ději publikoval v kompletním rozšířeném vydání 

18.30  Fotografická galerie Fiducia  
Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: 
Listopad 1989 po třiceti letech

Debata o událostech roku 1989 
v Polsku a v České republice 
z pohledu dneška. Hovořit se 
bude o době normalizace a jejích 
estébácích, o setkání polských 
a českých disidentů ve Vratislavi, 
o pražském disidentském prostředí 
versus zbytek republiky, o podílu 
studentů a disidentů na celkové 
politické změně po listopadu 1989 
a dalších tématech. Vystoupí Andrzej 
Jagodziński (PL), Petr Placák (CZ), 
Petr Pazdera Payne (CZ) a Ladislav 
Vrchovský (CZ). Diskusi moderuje 
Libor Magdoň.

 St / 16 / 10 / 

Antikvariát a klub s galerií Fiducia pod názvem Z podzemí ke slunci v brněnském na-
kladatelství CDK. V letošním roce vydá v Protimlu-
vu rozsáhlý román Kdy na slzy není čas, jehož 
hlavní hrdina se potýká po celý život s cejchem 
nedobrovolného spolupracovníka československé 
tajné policie StB. Sledujeme příběh, který začíná 
v normalizačních sedmdesátých letech a končí po 
dvaceti letech ve chvíli, kdy byl vyhlášen a při-
jat v tehdejší federální poslanecké sněmovně tzv. 
lustrační zákon. Během vyprávění se ocitáme 
v ostravských dolech, také třeba v proslulé Heř-
manické věznici, kde je hrdina Cukal několik let 
vězněn spolu s dalšími odpůrci komunistického 
režimu. Pozoruhodností románu je, že v něm vy-
stupují mnohé známé politické osobnosti, včetně 
Václava Havla, Jiřího Dienstbiera, Petra Pitharta aj., 
z jejichž úst zaznívají v autentické podobě úvahy 
o směřování československé, potažmo české spo-
lečnosti.

Fo
to

: V
la

di
m

ír
 Š

ul
c



/ 26 / 27

Další cesta do Krakova. Přes tejden moc pití, moc kouření 
a zbytečný hádání se s Adou o hlouposti.

Všechno je na hovno, všechno se posírá, píšu kamarádovi, 
kterej to dobře ví. Píše mi, že dobře ví, že je všechno 
na hovno a že se všechno posírá, ale že bude líp, že 
brzo přijde jaro. Brzo přijde jaro a zase nás zachrání, 
píše mi, a já bych chtěl, aby měl pravdu, aby přišlo jaro 
a zachránilo nás.
…

Pojedu do Prahy až v pondělí ráno, říkám Adě a Ada má 
radost. Pár piv ve městě, pár cigaret, brzo domů. Ležíme 
v posteli. Objímáme se, usínáme. Hladím Adu po vlasech, 
Ada vrní jako kotě. Ležíme spolu v posteli, usínáme a já si 
říkám, že kdyby to takhle bylo pořád napořád, kéž by to 
takhle bylo pořád napořád. Nevadilo by mi, kdybych umřel 
v tu chvíli, protože jsem zažil všechno, co jsem moh zažít, 
protože jsem zažil to nejvíc, protože nic víc už nikdy nikdy 
nebude, kéž by to takhle bylo napořád, kéž by to takhle 
mohlo bejt napořád.

Úryvek z prózy Ada

20.30  Galerie Dole 
Jan Těsnohlídek: Líp už nebude

Literární pořad s básníkem 
a nakladatelem Janem Těsnohlídkem 
o jeho uměleckých i vydavatelských 
aktivitách, ale také o směřování 
soudobé společnosti. Průvodce večerem 
Petr Ligocký.

Jan Těsnohlídek (*1987)
Český spisovatel, básník, redaktor a nakladatel. 
Je autorem básnických sbírek Násilí bez předsudků 
(2009, Cena Jiřího Ortena), Rakovina (2011), Ještě je 
co ztratit (2013), Hlavně zachraň sebe (2016), Hranice 
a zdi (2018) a románu ADA (2012). V roce 2017 mu 
vyšly sebrané spisy s názvem Básně 2005—2013. Jeho 
texty byly zhudebněny kapelami Umakart, Lesní 
zvěř a Bad karma boy, přeloženy do mnoha jazyků 
a otištěny v českých i zahraničních časopisech 
a antologiích. Je nejmladším členem české sekce 
mezinárodního PEN klubu a organizátorem festivalu 
Ortenova Kutná Hora.

 St / 16 / 10 / 
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před ničím a po něm

zanedlouho
i já budu tam
kam
přede mnou už tolik 
dávných tváří
odběhlo 
navštívit nic
kde zprávě dojde dech   

až se znovu probudím
pak svůj příběh vypovím

do té doby však dělám reálný dojem
hraji si tu mezi bylo a je
blikavé světlo mě oslňuje
je pokažený kontakt
nic tu znamená něco jiného
na spaní budu mít dost času až umřu

Přeložil Robert Svoboda

17.00  Horní sál Domu umění  
Gábor G. Gyukics: Být poutníkem 
v Holandsku, Americe i v Maďarsku

Večer významného maďarského básníka 
a performera, který přes Holandsko 
emigroval do USA a nyní žije opět 
v Maďarsku. Debata a čtení. Uvádí 
i tlumočí Robert Svoboda. Hudební 
doprovod ke čtení Jindra Holubec.

Gábor Gyukics (*1958)
Je překladatel poezie a maďarsko-americký 
básník. Mezi lety 1988 a 2002 žil ve Spojených 
státech, předtím dva roky v Nizozemsku. Čtyři ze 
svých básnických knih vydal v rodné maďarštině, 
pátou (Last Smile) již bilingvně. Jeho díla vycházejí 
v obou jazykových oblastech a na kontě má devět 
překladových sbírek. Momentálně žije v Segedínu, 
pořádá otevřená autorská čtení (open reading) 
a večery džezové poezie. Česky mu vyšla v letoš-
ním roce pod hlavičkou Protimluvu kniha Čí je ta 
tvář & jiné básně v překladu Roberta Svobody. 

 Čt / 17 / 10 / 
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Léčitel

… Zdálo se mu, že kdesi za sebou slyší monotónní hlasy, které 
odříkávají nesrozumitelné modlitby. Cítil se čím dál tím slabší a ani 
si nevšiml, že krev z jeho rány na hlavě kape na lesklou dívčí 
kůži. Mísila se s olejem a on ji roztíral čím dál pomalejšími pohyby. 
Zatmělo se mu před očima a na chvilku se mu zdálo, že se mu mezi 
prsty objevily tenké červené provázky.
Červi pomalu omotávali Ikeho dlaně. Za chvíli už jimi nemohl 
pohnout. Klečel nad bezvládným dívčím tělem uprostřed malého 
prostranství v lese za městem. Viděl jen kouřící oheň a potom ruku 
neviditelného muže, která se zlehka dotkla jeho čela. Pocítil slabost, 
kterou vystřídalo spalující horko. Padl tváří na nahá ženská prsa.
Jeho tělo se zatřáslo v předsmrtné křeči a ústa se z posledních sil 
snažila dopovědět větu. Z pohybu jeho rtů se ještě dala odečíst 
říkanka, která mu tolikrát pomohla a kterou ho jako kluka někdo 
naučil v lese:

Člověče, co nemáš tělo
Dej, aby to nebolelo
Ty, co nás bereš na onen svět
Dej, ať se probudím teď hned

Úryvek z titulní povídky knihy Léčitel přeložil Ondřej Mrázek

18.00  Horní sál Domu umění 
Marek Vadas a Martin Ryšavý: Co najdete, 
když putujete Afrikou nebo Sibiří?

Diskuse a čtení dvou výrazných 
autorů – cestovatelů, kteří pravidelně 
zajíždějí do Afriky (Vadas) a na 
Sibiř (Ryšavý). Debatu moderuje 
Jiří Macháček.

Marek Vadas (*1971)
Pravidelně navštěvuje rovníkovou Afriku, kde 
dokonce získal vedle znalostí místní kultury 
i zvyků důvěru krále jednoho z domorodých 
kmenů. Vystudoval estetiku a slovenský jazyk 
a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě. Věnuje se canisterapii. 
Ve střední i západní části Afriky, v zemích 
jako Kamerun, Čad, Gabon, Nigérie byl dosud 
sedmkrát. Debutoval roku 1994 prózou Malý 
román. Je letošním finalistou Anasoft litera za 
knihu Zlá čtvrť. V češtině publikoval například 
povídkovou knihu Léčitel z roku 2006.
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Pokud si pamatuju, myslel jsem prvních patnáct dvacet metrů 
svého vláčení koněm jen na svou hrůzu a na to, jak vyškubnout 
tu nešťastnou botu ze třmenu. Ale po ráně kopytem jsem se 
kupodivu uklidnil, jestli se to tak dá říct. Najednou jsem věděl, 
že žádné mé pohyby nemůžou mít na situaci vliv. Přestal jsem se 
chytat drnů, přestal jsem sebou škubat, přestal jsem myslet na to, 
že mám a musím rychle něco udělat, a zůstal jsem jen viset, nohou 
nahoru, hlavou dolů, jako ten viselec z tarotu, jen s tím rozdílem, 
že ten při tom spočívá nehybně na větvi, zatímco já byl vlečen 
jednou zběsilou koňskou silou k řece, kde končila tráva a začínaly 
kameny, balvany, skály. Ale já se s tím přestal prát, protože mi 
nějak nedošlo, že nic už nemám ve své moci, a pomyslel jsem na 
smrt. V hlavě se mi v tom mikroookamžiku rozbřesklo poznání, 
že nic jiného teď nemá cenu dělat, že mám čas právě tak na to, 
abych se s ní setkal pohledem a soustředil se jen na její blízkost. 
Jen nedopustit, abych byl v téhle poslední chvíli zase tak trapně 
plachý, nejistý, nerozhodný a roztěkaný jako obvykle. Rychle se 
v duchu omluvit všem, kterým jsem kdy ublížil, a pak už zbývá 
jen jediné: zaostřit. Smrt je blízko. Tak dobře. Vidím. Pozoruju. 
Když umřít, tak pořádně.

Úryvek z románu Cesta na Sibiř, 2. díl

18.00  Horní sál Domu umění  
Marek Vadas a Martin Ryšavý: Co najdete, 
když putujete Afrikou nebo Sibiří?

Diskuse a čtení dvou výrazných 
autorů – cestovatelů, kteří pravidelně 
zajíždějí do Afriky (Vadas) a na 
Sibiř (Ryšavý). Debatu moderuje 
Jiří Macháček.

Martin Ryšavý (*1967)
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK 
a FAMU, kde působí jako pedagog na katedře 
scenáristiky a dramaturgie. Je autorem 
dokumentárních filmů Sibiř – duše v muzeu, 
Afoňka už nechce pást soby, a Kdo mě naučí půl 
znaku aj. Knižně vydal „kapesní ságu“ Lesní 
chodci, v roce 2008 rozsáhlý dvoudílný román 
Cesty na Sibiř, za který dostal cenu Magnesia 
Litera za prózu a v němž autobiograficky 
popisuje své pobyty na Sibiři. Jeho zatím 
poslední autorskou prózou je kniha Vrač (2010).
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L.

Pane Bože jenž schováváš tvář v Mariině
tváři před každým kdo toužil Tě spatřit
a žádal o přímluvu nejpozději
dnešní noci učiň ze mě učiň básníka

Pane Bože nejsladší z místností mého dětství
z komnat mých starosvětských tetiček Hryniawských
a Argašiňských Ilnických a Kwiliňských které sebral
déšť zrána aby je už nikdy nevrátil

světu učiň ze mě učiň básníka
třebaže sám dodnes vyhlížím jejich příchod

19.30  Horní sál Domu umění 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: 
Poutník ukrajinsko-polského pomezí

Jedinečná možnost setkat se s enfant 
terrible polské poezie, autorem třinácti 
sbírek, který údajně nikdy neposkytl 
žádný rozhovor a o jehož tvorbě se 
kladně vyslovil laureát Nobelovy ceny za 
literaturu Czesław Miłosz. Uvádí Michael 
Alexa, tlumočí Lucie Zakopalová.

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (*1962)
Od svého debutu v roce 1990 publikoval přes 
deset knih, z jeho bohaté tvorby vzniklo rovněž 
několik výborů. O autorově poezii se kladně vy-
slovila i skupina mladých literárních vědců a bás-
níků – od roku 2001 tak vyšly hned čtyři mono-
grafie básnického díla Tkaczyszyna-Dyckého. 
Autor za sbírku Píseň o návycích a závislostech 
(Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, 2008), 
která vyšla v loňském roce v Protimluvu, obdržel 
v roce 2009 prestižní ocenění Gdynia a Nike.

 Čt / 17 / 10 / 

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Ze sbírky Píseň o návycích a závislostech

Fo
to

: a
rc

hi
v 

au
to

ra



/ 36 / 37

Kapela Ty Syčáci v čele s básníkem, skladatelem, 
rockerem, výtvarníkem, textařem, performe-
rem a experimentátorem s hlasovým, tělesným 
i výtvarným projevem Petrem Vášou zaujme 
publikum zejména díky svému nasazení na pó-
diu a strhující atmosféře na koncertech. Jejich 
styl se jakémukoli škatulkování vzpírá, ale rám-
cově se dá říci, že zahrnuje prvky rocku, jaz-
zu, moravského folklóru a world music. V roce 
2018 vydali album The Tramp! volně navazující 
na album Eldorado z roku 2013. Obě společně 
tvoří dvě části jednoho celku, posledního dílu 
trilogie o dětech, rodičích a prarodičích, které-
mu předcházely experimentální „opery“ SSSS 
(2002) a Lišák je lišák (2005). Kapela Ty Syčáci 
na ProtimluvFestu vystoupí s programem sesta-
veným jako průřez všemi alby.

20.30  Horní sál Domu umění  
Koncert Petra Váši a skupiny Ty Syčáci

Nekompromisní, ostrý styl a vytrvalost 
ve ztvárňování vlastních představ. 
Průřezový koncert kapely Ty Syčáci, 
na kterém zazní písně ze všech alb 
skupiny, tedy i toho nejnovějšího 
s názvem The Tramp! z roku 2018, které 
vyšlo při příležitosti výročí založení 
republiky a sto let trampingu. 

Skupina vystoupí ve složení Petr Váša (zpěv), 
Petr Zavadil (kytara, balalajka, perkuse 
a zpěv), Tomáš Fröhlich (baskytara, stick, 
perkuse a zpěv).

 Čt / 17 / 10 / 

Galerie výtvarného umění v Ostravě Pro samotného Petra Vášu a jeho tvorbu je důle-
žitá myšlenka fyzického básnictví, které chápe 
jako „vytváření komplexního jazyka, osobního 
a univerzálního zároveň, originálně propojené-
ho s tradicí.“ Sám autor vzpomíná, že na po-
čátku experimentování s fyzickým básnictvím 
„to vypadalo jako hlasově-pohybová ánimace´ 
textů v češtině, pak jako akční poezie vytvářená 
z trosek češtiny, latiny, světových jazyků a umě-
lé řeči, pak jako ózvučená pantomima´ s ná-
znaky slov a bezprostřední reagování na zvuky 
a situaci v terénu, v poslední době jako směs 
toho všeho, přeložená do translatinského mýtu 
o Dvojčeti Z Písně (Tom Van Song), ztělesnění al-
ter-nativity.“ U úplného prvopočátku fyzického 
básnictví byly Vášovy příležitostné žertovné 
recitace básně Lokomotivám se motají kola, hla-
sové a pohybové parodie na ruský futurismus, 
kterými bavil své publikum již od roku 1985.
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Asi usínám. Obrazy a zvuky se mi motají v hlavě 
a cítím černou tíhu za očima. V dálce teče voda, ko-
lem dokola dusno a vlhkost. Zápach bahna a tlející 
posekané trávy. Otevřu oči a stojím po pás v mír-
ně tekoucí vodě. Jsem dole pod železným jezem, 
je horké léto a proud řeky velmi slabý. Z hladiny 
se divně kouří. Chtěla bych zkusit plavat, kleknout 
si na kolena a pak nohy úplně uvolnit, potřebuju 
zjistit, jestli to umím. Ale něco kolem se děje, něco 
není v pořádku. Nejsem tu sama. Nahoře na bočním 
kamenném břehu se v ostrém slunci rozpíjí postava 
a vedle ní sedí dvě menší, bosýma nohama pohupu-
jí sem a tam a ukazují na něco do vody. Na něco za 
mnou. Dvojčátka a jejich tatínek. Bráním se dlaněmi 
ostrému slunci, ale to po chvíli zajde za tmavý mrak 
a já vidím všechny lépe. Můj dědeček je nyní zcela 
zřetelný, má staré pracovní kalhoty a propocený 
nátělník, oběma rukama svírá obrovskou těžkou 
palici. Soustředěně se dívá do vody, připravený 
udeřit. Jako by číhal na velikou rybu. Nebo něco 
horšího. Sestry se pošťuchují a jedna z nich pak tu 
druhou shodí dolů. Dopadne do vody kousek pře-
de mnou a zmizí u dna. Zajede tam rychle, až mám 

Z románu Ke dnu

dojem, že se mi to zdálo. Pak skočí do vody i on se 
svou zbraní, ale ne aby vytáhl dceru ven, Bětka umí 
dobře plavat a v hloubce, která je najednou všude 
kolem, si poradí. Její táta chvátá proti mně, mokrý-
ma kalhotama rozhrnuje stojatou vodu a napřahuje 
se. Řve. Nerozumím mu, ale pak pochopím, že se 
mám uhnout. Otočím se a ucítím, že někdo další ce-
lou dobu stál za mnou. Téměř ho spatřím. Uskočím 
stranou. Tak rychle, jak to voda dovoluje. Dědeček, 
tehdy ještě mladý tatínek dvou desetiletých holek, 
s výkřikem zvedne mokrou palici a vší silou udeří 
do vody. Je to mžik, záblesk rozšklebeného obličeje 
mizícího ke dnu.
Otevřu oči a vydechnu. Nade mnou je tma, ale já 
to stále vidím. Ten jasný zářivý tvar a v něm dvě 
svítivé krvavé díry. Byl tu. Přišel se na nás podívat. 
Ve spánku i ve skutečnosti. Cítím jeho zelený dech. 
Možná bych se ho ještě dotkla, kdybych rukama 
vystřelila ke stropu. Jsem zpocená, ale možná taky 
mokrá od pasu dolů, ještě před vteřinou jsem se 
brodila letní řekou, jejíž koryto bylo po okrajích 
kvůli vedrům nepříjemně okoralé.

17.45  Malý sál Domu umění 
Anna Bolavá: Žít na maloměstě

Před všetečnými pohledy maloměsta 
se žádný prohřešek dlouho neutají 
a jen málokterá křivda se dočká 
zapomnění, natož odpuštění… 
Moderuje Natálie Flajžíková.

Anna Bolavá (*1981) 
Narodila se a vyrostla v jižních Čechách. Po studiích 
bohemistiky na Filozofické fakultě UK v Praze krátce 
pracovala v Ústavu pro jazyk český a dále jako ob-
časná redaktorka a korektorka. V roce 2013 vydala 
básnickou sbírku Černý rok a o dva roky později 
román o sběru léčivých bylin Do tmy, za který 
v roce 2016 získala cenu Magnesia Litera v kategorii 
próza. Román Ke dnu odehrávající se ve fiktivních 
maloměstských Řečovicích vyšel na jaře 2017 a je 
volným pokračováním první prózy. Anna Bolavá má 
manžela a tři děti a pracuje jako stomická poradky-
ně ve firmě vyrábějící zdravotnické pomůcky. Žije 
střídavě v Praze a v jižních Čechách.
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Silvestr v Lošonci byl jako bonboniéra, v každém 
bonbónu jiný kaz.
Rodiče s sebou vzali šampaňské, pagáče i dědu 
a vyrazili do města na bašavel. Bratr se opíjel 
s kamarády v chatce nad městem a Paprika trávil 
Silvestra s mámou v lázních na maďarské straně. Když 
se vrátil, nadával, že už nikdy nechce vidět ani jeden 
povislý stařecký zadek. Věkový průměr sto let až smrt, 
pekelně zařezané plavky a vykukující varlata. Jediným 
světlým bodem byl pro něj moment, kdy si zaměstnanci 
lázní uvědomili, že stařeček, který tři dny a tři noci 
seděl v bazéně s léčivým bahnem, je po smrti. Když 
ho vytáhli, spodní část jeho trupu prý vypadala jako 
polská karamelka.
Všichni byli někde, kdekoliv a daleko.

Úryvek z románu Tenkrát v Lošonci přeložil Ondřej Mrázek

19.00  Malý sál Domu umění 
Peter Balko: Vyrůstat v Lošonci

Směsice surovosti a něhy, fantazie 
a kruté skutečnosti, historických 
i rodinných událostí spojených 
magickým jménem města Lučenec – 
Lošonc. Moderuje Marek Hudec.

Peter Balko (*1988)
Narodil se v Lučenci na jihu Slovenska. 
Absolvoval filmovou scenáristiku a dramaturgii 
na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. 
Získal hlavní cenu v literární soutěži 
Povídka 2012. Společně s Lucií Potůčkovou 
a Marošem Hečkem vydal sbírku poezie 
Metrofóbia (2012). Podílel se na scénářích 
k filmům Kandidát a Čiara. Za románový debut 
Tenkrát v Lošonci (2014) obdržel cenu Anasoft 
litera 2015, ten v loňském roce vyšel v překladu 
do češtiny, připravuje se i jeho německé vydání. 
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Orangutan

Muže posuzuješ podle chůze
ženy posuzuješ podle chůze
v mém případě
na chůzi přece nezáleží
Jsem muž žena transka orangutan?

„A až potáhneš po zemi tu vlečku budeš 
rozkošná!“

Můj otec šoupe nohama po podlaze
stejně
jako ty

 

Ze sbírky Co když

17.00  Jan Štolba a Natálie Paterová: Výrazné 
básnické i kritické hlasy své generace

Verše křehké i zároveň tvrdé (Paterová) 
spolu s texty plnými životních zvratů 
a nekonečné procesuálnosti (Štolba). 
Beseda a čtení spojené s uvedením 
básnické sbírky Co když Natálie 
Paterové a románu Nezastavitelný den 
Jana Štolby. Moderuje Roman Polách.

Natálie Paterová (*1991)
Je autorkou básnické sbírky Uvnitř kosti duha 
(2011). Po studiích češtiny na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci pokračovala 
dále na Fakultě humanitních studií Karlovy 
univerzity, obor Evropské kulturní a duchovní 
dějiny. Své básně uveřejnila v literárních 
časopisech Weles, Host, Tvar, Psí víno a v revue 
Protimluv, v Německu jí letos vyšel bilingvní 
výbor jejích textů s názvem Ohne Option. 
Žije v Kolíně.

 Pá / 17 / 10 / 
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Pořezal se o světla. Byly tam střepy po zářivkách 
anebo zbytky světelného nápisu ve výši ramen. 
Běžel pryč tmou a lokty se otloukal o zdi v úzké 
uličce. Zabandážované konce černých kabelů, trčící 
od podezdívky, ho šlehaly do nohou. Zakopl o po-
ďobaný obličej patníkové sochy na rohu ve výši 
pasu. Maucta, vy jste tu taky? Šklebivec. Odněkud 
se ozýval hlas, ale N. se nepokoušel odpovědět. 
Ostatně mohli docela dobře volat na někoho jiné-
ho. Není to tvoje starost. Na konci uličky se vynořil 
rozsvícený skleník jedné z rádobypizzerií, o něž 
denně zakopával v průchodech a na nárožích, 
byla nacpaná lidmi, usedali s tácy ke stolům, zase 
se zdvíhali a oblékali si kabáty. Nic mi tu nepatří. 
Jen tak tak se vyhnul tlupě pořezů v nadmutých 
péřových bundách, postávajících před vchodem. 
Proč je měli, byla snad zima? Mně není nikdy zima! 
Před očima se mu mihl něčí dotuha vyholený krk, 

Úryvek z románu Nezastavitelný den

načepelené kotlety do půlky čelistí. Kusy tetova-
ného draka lezly zpod límce. Někdo z tlupy vystr-
čil ven pěst. Hrst. Anebo chtěl někomu připálit? 
Ukázalo se, že v pěsti je ukrytá hrst drobných. Na 
poslední chvíli N. uhnul, ale déšť mincí, najednou 
lehkých a lesklých jako staniol, se mu rozševelil za 
zády. Vzápětí příval nadávek. Čuráku. Zmrde. Mrd-
ko. Mamrde. Co ten tady dělá. Kam vole spěcháš. 
Šiškou vo schod málo. Kletby místy zněly až škád-
livě, potutelně se čekalo, co bude. Pořád ještě to 
nemuselo patřit jemu. Maso. Nerozeznal, zda se ho 
hlouček snaží vyprovokovat, nebo se jen připletl 
k něčemu, co s ním nesouviselo. Až když ho jeden 
z nich chytil za loket, bylo jasné, že má problém. 
Kam se jako sereš. Nevidíš, že sou tu lidi? Mladík 
s čelem širokým jako pluh na něho nepřítomně zí-
ral. Přestože N-ovi spílal, mimochodný úsměv mu 
nemizel z tváře.

17.00  Jan Štolba a Natálie Paterová: Výrazné 
básnické i kritické hlasy své generace

Verše křehké i zároveň tvrdé (Paterová) 
spolu s texty plnými životních zvratů 
a nekonečné procesuálnosti (Štolba). 
Beseda a čtení spojené s uvedením 
básnické sbírky Co když Natálie Paterové 
a románu Nezastavitelný den Jana Štolby. 
Moderuje Roman Polách.

Jan Štolba (*1957)
Básník, prozaik, literární kritik a jazzman (hráč na 
saxofon). Vystřídal mnoho zaměstnání, žil v New 
Yorku, pak střídavě v Austrálii a v Praze, kde 
žije dodnes. Publikuje literární kritiky a recenze 
v kulturních a literárních časopisech i v denících. 
Za soubor esejů Nedopadající džbán a za sou-
stavné kritické sledování soudobé české poezie 
dostal v roce 2007 Cenu F. X. Šaldy. Nový román 
Nezastavitelný den představuje filozoficko-erotickou 
grotesku z filmově-sportovního prostředí, v níž je 
vyprávěn příběh navrátilce z polovičatého exilu.
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BRANKO MILJKOVIĆ

Tvému rozhodnutí opustit svět málem i já sám 
rozumím. Když už nemáš další otázky a máš sílu,
zbývá jediné – zvolit způsob. Potom přichází
mlčení, ticho ničivější než kamenolom v neděli.

Tvůj způsob téměř i já sám chápu. Po oběšení
je tělo vyždímané, ale povlečení není od krve,
ručníky nejsou pozvracené, takže to u nikoho
nevzbuzuje odpor. A samotný čin je zcela 
soukromá věc: člověka zabíjí jeho vlastní váha.

 

Přeložil Jaroslav Šulc

18.00  Adin Ljuca a Milorad Pejić: 
Odejít z domoviny

Autorské čtení a diskuse se dvěma 
významnými bosenskými básníky, kteří 
po válečných událostech v Jugoslávii 
v 90. letech 20. století odešli do 
emigrace. Uvádí Petr Hruška.

Milorad Pejić (*1960)
Studoval na Sarajevské univerzitě a vstoupil 
na literární scénu v roce 1985 sbírkou Vaza za 
biljku krin. Po studiích v Sarajevu se navrátil do 
rodné Tuzly, ale po vypuknutí bosensko-srbské 
války v roce 1992 emigroval do Švédska, kde 
doposud žije. Výjimečná osobnost jihoslovan-
ské poezie, jeho sbírka Hyperborea (2011, 2013) 
získala nominaci na cenu Asociace spisovatelů 
Bosny a Hercegoviny. Pejićovy básně byly pře-
loženy do angličtiny, němčiny a švédštiny. Pro 
příští rok je připravován rozsáhlý výbor z jeho 
díla v češtině.
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Fata morgána

Blížím se k tobě rychlostí 990 km/h, v 9000 m
nadmořské výšky a -36 °C. Se spuštěnou krytkou
na okénku, se sluchátky na uších, rozbíjím 
svůj strach rytmy Lufthansa party, strach z výšky,
která mě tolik vzdaluje mým propastem. Letím,
abych se z tvé náruče zahleděl sám na sebe. 

Z reproduktoru doléhá pilotův hlas: „Takhle nádherný pohled
vídám i já jenom málokdy!“ Otevírám krytku a vidím New York.
Sochu Svobody nevidím, nejspíš nestojí na naší straně.
Zavírám oči a myslím na tebe, myslím na nás.
Na nás, co jsme dole. Na nás, kteří můžeme přežít,
jen když dokážeme vidět to, co není. 

Přeložil František Šístek

18.00  Adin Ljuca a Milorad Pejić:  
Odejít z domoviny

Diskuse s bosenskými básníky, kteří 
po válečných událostech v Jugoslávii 
v 90. letech 20. století odešli do 
emigrace. Večer při příležitosti 
uvedení sbírky Stalaktit Adina Ljuci.
Průvodce večerem Petr Hruška.

Adin Ljuca (*1966)
Je básník, prozaik i překladatel, který žije od 
roku 1992 v České republice. Pracoval jako 
knihovník ve Slovanské knihovně a vedoucí 
historického fondu v Národní technické knihov-
ně v Praze. Již dříve u nás publikoval sbírku 
Hidžra (2000, 2004) a také prózy, např. Jeden 
bílý den (2017). Z češtiny přeložil do bosenštiny 
výběr z tvorby Ivana Wernische, Petra Hrušky 
nebo sbírky povídek Jana Balabána Možná že 
odcházíme (Možda odlazimo, 2018) a Jsme tady 
(Tu smo, 2019). Spolu s Miloradem Pejićem založil 
nakladatelství Samizdat.
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Betonové schody, oceány

Pohyb (vzduch), barva oceánu (zelená), ježek (způsob, jakým jej kojot
otáčí na záda) – tvé srdce-blízký přístav
se roztahuje až k hranám spánku. Pytle s krmením, bedny s municí
rozštěpené oslí kopyto v brakické vodě –

moře ti ukazuje břehy (hranice), spíš ve svých zemích
jsou tajná znamení, věže (hledící na moře), obsluha
protiletecké obrany v kuklách – počítáš je na plážích, klouby
které tě spojují (jako písmo) se všemi věcmi.

Přeložili Eva Marková a Milan Děžinský

19.30  Milan Děžinský a Steffen Popp: 
Překladiště / VERSschmuggel

Poezie, jež ve svých rozvahách není 
jednoduchá (Děžinský), v kontrastu 
s mnohovrstevnatými básněmi 
nepřeložitelných významů (Popp). Česko-
-německý autorský večer při příležitosti 
projektu Překladiště–VERSschmuggel.
Uvádí Josef Straka a Jonáš Hájek, 
tlumočí Eva Marková.

Steffen Popp (*1978)
První sbírku nazvanou Wie Alpen (Jako Alpy) 
vydal v roce 2004, v roce 2006 román Ohrenberg 
oder der Weg dorthin (Ohrenberg aneb Cesta 
tam). Následovaly sbírky a překlady anglických 
básníků, jako jsou mimo jiné Christian Hawkey, 
Ben Lerner a Elizabeth Bishop. Ve své sbírce 118 
se zabývá pozadím periodické soustavy prvků 
z hlediska formální, materiální podstaty elemen-
tárních předmětů. Kniha získala nominaci na 
Cenu Lipského knižního veletrhu (2017).
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Spřízněnost
básníkům mrtvým i živým

Jsme každý jinde
a i tak spolu jak znalci
zaniklého jazyka nebo dávného písma,
podobně jako slepí, co o sobě vědí,
hluší, co se slyší.
Šifranti s prsty v rozebrané rybě,
čtenáři úplňku,
směšní pro dobu,
pomatení pro skutečnost.

19.30  Milan Děžinský a Steffen Popp: 
Překladiště / VERSschmuggel

Poezie, jež ve svých rozvahách není 
jednoduchá (Děžinský), v kontrastu 
s mnohovrstevnatými básněmi 
nepřeložitelných významů (Popp). Česko-
-německý autorský večer při příležitosti 
projektu Překladiště–VERSschmuggel.
Uvádí Josef Straka a Jonáš Hájek, 
tlumočí Eva Marková.

Milan Děžinský (*1974)
Vydal řadu sbírek, naposledy Tajný život 
(Host 2012) a Obcházení ostrova (Host 2017). 
Ve svých básních hledá „tajný život“ uprostřed 
každodennosti. Překládá z angličtiny autory 
a autorky jako jsou E. Dickinson, Phil Norton, 
Bruce Dawe a W. C. Williams. V roce 2014 byl no-
minován na Drážďanskou cenu lyriky (Dresdner 
Lyrikpreis), v roce 2016 se stal prvním laureátem 
mezinárodní Ceny Václava Buriana za poezii, 
v roce 2018 získal Magnesii Literu za poezii.
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Koncepce festivalu Jiří Macháček
Propagace a produkce Lucie Mechová, Jiří Macháček
Organizace festivalu Natálie Flajžíková, Petr Ligocký, Jiří Macháček, 
Oskar Mainx, Lucie Mechová, Petr Stach
Fundraising Lucie Mechová, Jiří Macháček
Grafická koncepce plakátu a pozvánek Eliška Ostrušková, Petr Pavlán

Bulletin 13. ročníku přehlídky ProtimluvFest
Odpovědný redaktor Jiří Macháček
Korektury Markéta Kročilová
Grafický návrh, sazba a zlom Eliška Ostrušková
Tisk Printo, s.r.o.
Vydal Protimluv, z.s. v říjnu roku 2019

Protimluv, z.s.
Dr. Šmerala 6
702 00 Ostrava

www.protimluv.net
e-mail protimluv@protimluv.net
telefon +420 777 570 536

Protimluv 
Fest20191
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1   Antikvariát a klub 
s galerií Fiducia:
Nádražní 615/30

2   Dům umění v Ostravě:
Jurečkova 1750/9

3   Centrum PANT:
Čs. legií 22
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