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P
řed nedávnemdo-
končil s literárním
redaktorem Janem
Šulcem dlouhý ži-
votopisný rozhovor

Pohyblivý cíl.
„V něm jsem obsažen úplně

celý od roku 1953 až dodnes,“
říká Jiří Dědeček – básničkář
a písník, jak se pěkně označuje,
ale také předseda Českého
centraMezinárodního PEN
klubu.
Ve svémdomácímnaklada-

telství Limonádový Joe letos
navíc vydal sbírku poezie Pošta
shora a nejnověji verše pro děti
Pravil párek okurce. Kromě to-
ho připravuje dvojalbum
z překladů amerických šlágrů
(Frank Sinatra, Marilyn
Monroe, Ella Fitzgeraldová)
a francouzských šansonů
(Jacques Brel, Boris Vian)
v podání své dcery Viktorie.
„No a pomalu zase chystám

novou dětskou knížku na rok
2021. Pracovně jí říkámPro-
kletí tří prasátek. Amoc se tě-
ším, až zase začnu jezdit a odr-
hovat po vlasti.“

Vypadá to jednoduše, ale kdo
chce psát pro děti, často poho-
ří. V čem je tedy ten trik? Jak
to navléct, aby semalý čtenář
chytil a aby knížku neodložil?

Jámyslím, že základem je
děti nepoučovat a nevychová-
vat, ani v prvním, ani v druhém
plánu.Musejí nabýt dojmu, že
slovo je hra – a to tedy je, pře-
devším promě.
A to je druhý důležitý bod:

zejména semusím bavit já
sám. Nesmím se otravovat,
stydět nebo si napsanýmnebýt
jist. Že jsou děti vedeny a vy-
chovávány, přinejmenším
v lásce k jazyku a nonsensu, to
mnohé z nich zjistí až později.
Anebo to nezjistí nikdy. Pak
jim není pomoci amohou najít
uplatnění snad jen v politice.

Autoři literatury promlá-
dež často dělají jednu vel-
kou chybu: své čtenáře
podceňují. Vy se s tím
naopak nemažete, viz
verše: „Rataje, Rataje,
mámanení, táta je, pak
zas chvíli táta není, pro-
tože jsou rozvedení, Ra-
taje, ach, Rataje.“ Jsou ně-
jaké hranice, co už dětem
neříkat, čím je neotra-
vovat?

Z podceňování čtenáře, ať už
jakéhokoli věku, obecně ne-
může vzejít nic dobrého. Já
jsem kdysimoderoval v České
televizi pořad Tykadlo, debatní
kroužek s dětmi okolo dvanácti
třinácti let. A tam jsem se toho
moc naučil. Vedenímě chváli-
lo, že s nimimluvím jako se
sobě rovnými, ale já si to vůbec
neuvědomoval, nijak jsem se
do toho nenutil. Já jsem je
prostě za sobě rovné považoval.
Stejné je to při psaní: teďmě
něco napadlo, tak se bavte se
mnou. Hranicí, kterou se sna-

žímnepřekračovat, je samo-
účelný hnus a podbízení...

Aby děti poezie zaujala,mys-
líte, že jímusejí rozumět?
Co to znamená rozumět poe-

zii? Tamoje sice není tak slo-
žitá, ale i tady otázka platí. Poe-
zii rozumí každý po svém.
Z autorských čtení pro děti
mámdokonce tu zkušenost, že
„pochopení“ se liší případ od
případu, každé dítě vidí v tom-
též slovním útvaru něco jiné-
ho. Ale v tom je právě kouzlo
podniku. A hlavněmě těší, že
mé básně pro dětimají rádi,
kupují a čtou i dospělí. Nejed-
nou jsem dámě či pánovi na-
bízel, žemu do knížky vepíšu
věnování pro potomka, ale byl
jsemupozorněn, že si ji poři-
zují pro sebe. Ti tomune-
pochybně rozumějí
zcela jinak než je-
jich nezletilé
děti.
Foto: Archiv

TŘI OTÁZKY PRO

nejen o kultuře, ale také o životě

písničkáře a básníka

Knižní tip Michala Bystrova

S Kyticí do světa na křídlech
Míly Fürstové
Praha – Českámalířka a grafička,
která dlouhodobě žije ve Velké
Británii, se proslavila především
tím, že navrhla skupině Coldplay
obal jejího alba Ghost Stories.
Pelhřimovská rodačkaMíla
Fürstová vystavovala svá díla
v Anglii i Americe, alemy ji obje-
vujeme teprve v posledních le-
tech. A svět zase díky ní objevuje
básnickou sbírku Kytice od Karla Jaromíra Erbena,
kterou umělkyně nově ilustrovala. Obrázky vytvá-
řené technikou leptu původně vznikaly pro anglic-
kou verzi, publikovanou s velkým úspěchem brit-
ským nakladatelstvím Jantar. Teď se kniha – u pří-
ležitosti stopadesátého výročí Erbenova úmrtí – do-
čkala i českého vydání. Fürstová na zadání pracovala
v době, kdy v Londýně naplno řádila první vlna
pandemie. „Radši český horor než ten na anglických
ulicích,“ říká o netradiční zakázce s úsměvem.

Další doporučené tituly:
P Allen Ginsberg: Nejlepší hlavymé generace
„Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené
šílenstvím...“ Tak začíná Ginsbergova slavná bá-
seň Kvílení. Česky teď vychází i jehomemoárové
svědectví o hnutí beat generation, jehož byl sou-
částí.

P Jan Beránek: Pátrání po Silvestrovi – Váleč-
né osudy baťovců v Singapuru
Když začal Jan Beránek pátrat po osudech svého
prastrýce Silvestra, věděl jen to, že jeho předek
podivně zahynul v Singapuru. O strastech baťov-
ců v dálné cizině se v této knize vypráví vůbec
poprvé.

P Fridrich Bridel: Hymny, písně, legendy
Z jeho vánočního kancionálu Jesličky pochází pí-
seň Veselé vánoční hody. Připomeňme si
v adventním čase dílo tohoto barokního autora,
včetně jeho slavnémeditativní básně Co Bůh?
Člověk?

JIŘÍHO
DĚDEČKA
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TO NEJLEPŠÍ 
OD 90. LET

V Třinci vznikla jedinečná 
čtenářská aplikace

Od letošního září mají 
malí i  velcí čtenáři svou 
vlastní aplikaci, která jim 
pomůže s výběrem knih. 
Aplikace se jmenuje Čte-
nářský metr a  vymysleli 
ji a vyvinuli třinečtí pe-
dagogové, knihovníci 
a  experti na vzdělávání 
v  rámci Místního akční-
ho plánu II v ORP Třinec.

Čtenářský metr je určen primár-
ně dětem, ale využít jej mohou 
také rodiče, kteří hledají ideální 
dárek a vhodné čtivo. V aplika-
ci stačí jen zadat pohlaví, věk 
a  oblíbené žánry a  na základě 
toho Čtenářský metr doporučí 
knížky, které by čtenáři neměli 
minout. V tuto chvíli jich je té-
měř 400 a  v  nabídce je belet-
rie, poezie, žánrová literatura 
nebo také encyklopedie od 
předních českých nakladatelů 
a vydavatelů „Cílem aplikace je 
pomoct dětem vyrůst v toho nej-
většího čtenáře, a proto na metr 
přidáváme knížky, které nejen 
baví, ale jsou opravdu kvalitní 
a dobré. To je dost náročný úkol, 
protože ročně u nás vyjdou stov-
ky dětských knih, a  když k  nim 
přidáme fantasy, sci-fi  a  young 
adult, tak jsou jich tisícovky. 
Proto je skvělé, že se na výběru 

podílí skupina odborníků ať už 
knihovníků, pedagogů a  exper-
tů na čtenářskou gramotnost. 
Uživatelům to dává jistotu, že to, 
co doporučujeme, opravdu stojí 
za to číst,“ říká Marika Zademb-
ská z Knihovny Třinec, která se 
na výběru knih podílí.
Čtenářský metr má dva hlavní 
cíle - knihy doporučovat a  za-
znamenávat. Každá přečtená 
kniha znamená jeden „čteme-
tr“, který se zapíše do metru. 
Čím více uživatel čte a označu-

je knihy jako přečtené, tím více 
roste jeho kreslená postavička. 
Tu a  další ilustrace v  aplikaci 
vytvořila grafi cká dílna Uutěr-
ky. Čtenářský metr vyvinulo vý-
vojářské studio Devx společně 
s agenturou Blackfi sh.
„Aplikace je na světě teprve pár 
měsíců, ale už teď pracujeme na 
dalším vývoji a vylepšení, přede-
vším se snažíme o  to, aby byla 
dostupná na co největším počtu 
zařízení a díky tomu si ji zdarma 
mohl stáhnout opravdu kdo-
koliv. Do budoucna například 
přibude možnost vložit si do ap-
likace vlastní knížku,“ přibližuje 
další vývoj Kateřina Czempko-
vá z Místního akčního plánu II 
v ORP Třinec.

Jan Delong

Čtenářský metr je ke stažení na www.ctenarskymetr.cz pro 
zařízení používající Android a velmi brzy se zpřístupní uživatelům 
používajícím iOs. Aplikace vznikla jako jeden z výstupů Místního 
akčního plánu II v  ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0008963), který je spolufi nancovaný z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

d
b
i_
1
0
9
9
8
2
6
-0
8

d
b
i_
1
1
0
4
9
8
1
-0
1

10 22. prosince 2020Deník
www.denik.cz


