Literární setkání s Bohumilem Hrabalem 1. 3. 2014
Rok 2014 je rokem spisovatele Bohumila Hrabala
(28. března si připomeneme jeho nedožité sté
narozeniny) a březen je Měsíc čtenářů. První den
měsíce března vyšel na sobotu a to je krásná
příležitost pro Jiráskovu knihovnu tento den
věnovat Literárnímu setkání.
Myšlenku jsem měla v hlavě už dlouho a přála
jsem si získat hosty opravdu znalé Hrabala a to se
mi povedlo. Při autogramiádě knihy Jana
Řehounka v prosinci 2013 v Nymburce, pan
Řehounek souhlasil s účastí v Klučově a domluvili
jsme se, že přizveme Milana Richtermoce. Věděla
jsem, že Milan zajistí třetího hosta z řad křehkého
pohlaví. Pozvání přijala Petra Haasová, kterou už jsme v Klučově přivítali potřetí.
Roku Hrabala jsem věnovala rubriku i na webu knihovny .
S propagací naší akce jsem začala hned v lednu 2014, kdy jsem připravila Hrabalovu nástěnku v hospůdce
v sokolovně, aby všichni viděli a věděli … . Záleželo mi na tom, abych zajistila hojnou účast. Jsem ráda, že
jsem pro Literární setkání nadchla i kamarádku Jarku, která je členkou Jonáš-klubu a která přivede „Jonáše“
do Klučova.
Je sobota 1. března a já jsem nervózní jako před každou akcí. Dopoledne manžel Pepa zajel do Českého
Brodu pro objednané květiny. Kamarádka Hanka slíbila, že něco upeče - tahle pomoc je víc než vítaná, a to
jsem ještě netušila, že to budou 3 krabice voňavých dobrot (pražské koláče, výborné řezy a kynuté
rohlíčky). Naše Katka se postarala o slané pizzové šneky a já jsem upekla bratislavské rohlíčky plněné
mákem. Aby nebyly jen sladkosti, na mísy jsem vyskládala salám, uzené, sýry a vše doplnila zeleninou a
pečivem. Pohoštění máme připravené, teď vše nanosit do auta a odvézt na místo Literárního setkání s BH.
Pár minut po poledni jsme na místě. Nebudu popisovat vybalování v hospůdce, do toho mi Jarka posílá
SMS, že už sedí ve vlaku i s „Jonáši“ a není jich málo, proto honem přidáváme židle do sálu. Ve 13 hodin je
občerstvení připravené na stole. Právě včas, přijeli účinkující hosté. Manžel Pepa se s nimi vítá před
sokolovnou a v dáli vidí přicházet houf „Jonášů“, kteří se během chvilky usazují v naší hospůdce.
Moje pravá ruka Katka, si stoupla za bar a už to lítá: kafe, čaj, minerálka … Někdo prosí pivo, tak Pepa
sedne do auta a přiveze pár piv pro přespolní. Všichni u nás musí být spokojeni. Přibývají diváci z Klučova a
okolí. Naše hospůdka „praská ve švech“, můžeme začít. Pepa tlesknutím sjedná klid v sále .
Do nastalého ticha se ozve hlas Pepina v podání Honzy Řehounka a odehrává se krátká scénka z Postřižin:
Petra Haasová je Maryška a Milan Richtermoc je Francin.
Publikum tleská, já knihovnice vstávám , představuji naše hosty a vracím jim slovo.
Milan Richtermoc představil Jana Řehounka jako jednoho z nejlepších hrabalogů.
Pan Řehounek se pustil do vyprávění o svém dětství, jak poznal Bohumila Hrabala, vyprávěl o postavách
knihy Harlekýnovy milóny, kde se dočteme o panu Kořínkovi. Václav Kořínek je pamětník starých časů, se
kterým malý Honza Řehounek chodil na vlastivědné vycházky po Nymburku, kde žil od svých šesti let, a díky
vycházkám a povídání pana Kořínka se Honza začal zajímat o historii Nymburka. Připomněl další postavy
z trilogie (Slavnosti sněženek, Krasosmutnění a Harlekýnovy miliony).
Dále pan Řehounek vzpomněl Hrabalův život od dětství přes studentská léta, přes práci na dráze až po rok
oslav 700 let města Nymburk, kdy byl BH vyškrtnut z přípravného výboru oslav. Přesto na Nymburk
nezanevřel, ale zavřel dveře pro všechny, jen Honza Řehounek k němu mohl přijít kdykoliv. V r. 1991
Město Nymburk uděluje čestné občanství Bohumilu Hrabalovi, a když mu to přišli představitelé města
oznámit do Kerska, pan Hrabal je poslal do míst, kde nám končí záda (nechci to napsat naplno., ale čtenář
si jistě domyslí) . Čestné občanství BH osobně odmítl, ale když přišlo v poště, zařadil ho mezi čestné
doktoráty, kde bylo nalezeno po jeho smrti.
Mezi vyprávěním naši hosté sehráli několik scének podle Hrabala.

Jan Řehounek nás pozval na premiéru divadelní hry, kterou napsal podle Hrabalovy prózy Harlekýnovy
miliony pro Divadelní soubor Hálek Nymburk , na 7. 5. 2014 do Hálkova divadla.
Na setkání se mluvilo o filmech podle Hrabalových děl. Náměty zpracovalo 9 režisérů a každý měl jiný
pohled. Menzl byl „dvorním režisérem“ Hrabalových próz. Shodli jsme se na tom, že film Obsluhoval jsem
anglického krále už nemá takový „náboj“ jako jeho předešlé filmy konzultované přímo s Hrabalem.
Milan Richtermoc nám vyprávěl o svém setkání s Bohumilem Hrabalem v době, kdy měl získat interview
pro časopis u příležitosti 80. narozenin. Neměl to lehké, B.H. byl nemocný a nikoho k sobě nepouštěl.
Milanovi se to podařilo díky knížečce o Janu Palachovi, kterou Hrabalovi poslal její autor Dr. Miroslav Slach ,
a která Hrabala zaujala.
Pan Richtermoc si fotografie při svých reportážích pořizuje sám, a představil nám i své fotoaparáty. Jeden
z nich dostal přímo od pana Hrabala.
Následovala krátká přestávka a pohoštění hostů i diváků. Připravené dobroty měly velký úspěch a některé
dámy prosily o recepty, které dodám za reportáž.
Po přestávce nás pan Řehounek pozval na Hrabalovo Kersko 17. 5. 2014.
Letos v roce Hrabala se koná mnoho akcí, proto sledujte kalendárium akcí .
Od Hrabala naši hosté přešli ke vlastní tvorbě. Jan Řehounek představil knihy o Hrabalovi Nymburkem ve
stopách Bohumila Hrabala a Pohledy pro Bohumila Hrabala, kde jako editor sestavil knihu z dopisů
Vladimíra Sainera pro B.H. Knihy Jana Řehounka najdete na jeho webu .
Honza nám přečetl ukázku ze své poslední knížky Uvěřitelné k neuvěření, při které jsme se pěkně zasmáli.
Petra Haasová představila své dvě knížky: Povídky praštěné třicítky a knížku poezie Sonáta. Přečetla nám
úsměvný fejeton o dnešních nákupech „se slevou“.
Knihy byly v prodeji přímo na našem Literárním setkání v Klučově.
Besedovalo by se dlouho a příjemně, ale čas pokročil, přespolní musí na vlak, tak jsem poděkovala hostům,
s Katkou a s Pepou jsme předali dárky a květiny účinkujícím, divákům jsem rozdala pamětní listy, které
všem účastníkům Literárního setkání věnovali naši hosté Jan Řehounek a Milan Richtermoc.
Literární setkání v Klučově se povedlo, bylo to pěkné odpoledne a všichni jsme se loučili s příjemným
pocitem. Velký dík patří Janu Řehounkovi, který je na Hrabala odborník na slovo vzatý. Děkuji všem
zúčastněným, všem, kteří mi pomáhali a v neposlední řadě sponzorům a Obecnímu úřadu Klučov.
© 2. 3. 2014 Janina Svobodová

Fotografie z povedené akce najdete:
v albu paní Aleny Povýšilové, účastnice našeho setkání a členky Jonáš –klubu
v albu knihovna-klucov na rajčeti fotili : můj muž Pepa, kamarádky Jarka, Jarmilka
další fotografie z Jonáš-klubu od Jarky najdete zde a od Mileny najdete zde

