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Zdeněk Klásek: Nejlepší nápady přicházejí ve vaně
MILEVSKO – Galerie M praskala v pátek 17. listopadu
odpoledne doslova ve švech. Zdeněk Klásek zde křtil další knihu pohádek. Po Jedenácti pohádkách a necelém roce nyní přichází Dvanáct pohádek. Ilustrovala je Dominika Koutníková
z Milevska a ani ona si nenechala křest knihy ujít. Kmotrovství přijali autorovi dva dlouholetí kamarádi. Jakub Rolčík,
vydavatel všech Kláskových knih, a zpěvák Miroslav Paleček.
Ten slovem i písničkami diváky pobavil a výjimečnou atmosféru ještě více zesvátečnil. Vždy když prezentuje někdo domácí nebo známý, bývá Galerie M přeplněná lidmi, a přesně
tak tomu bylo i v pátek. Autor přiznal, že ho zájem veřejnosti
velice potěšil.
Čerstvě vydaná kniha je tře- napíšu, bylo pravdivé,“ dodal.
Inspiraci Zdeněk Klásek
tím autorovým počinem. Po
prvotině Sedm dýmek a mincí čerpá při procházkách příroa druhé knize Jedenáct pohá- dou, ale úplně nejvíc v koupeldek nyní přichází Dvanáct po- ně ve vaně. „Asi máme ve Zbehádek. A rozepsáno už je i Tři- lítově nějakou zázračnou
náct pohádek. „Děj mých po- vodu,“ smál se. Říká, že stačí
hádek je většinou posazen do se jednoduše naložit do horké
reálných míst někde v jižních vany, k tomu mít dobrou kávu
Čechách nebo do míst v mých a myšlenky už přicházejí
představách. Přestože jsem ro- samy. Pak už stačí jenom vydilý Pražák, považuji se už lézt, honem běžet k počítači a
spíš za Milevšťáka a Jihoče- všechno zapsat, aby to nezacha,“ prozradil autor, žijící ve pomněl. Zdeněk Klásek je také
Zbelítově. A zadoufal, že jeho členem správní rady Klubu PC
pohádky snad udělají čtená- Dýmka a svým voňavým kořům radost. Ti se tak opět mo- níčkem dokázal nakazit další
hou těšit na příběhy, v nichž lidi kolem sebe. Dýmky vystanakonec dobro vždycky zvítě- voval v Milevském muzeu a s
zí. Čerti, vodníci, princezny, drobnou obměnou i v Sedlčaprincové, rarášci a další pohád- nech. Téměř deset let podpokové postavy zde společně s ruje chráněné dílny Domova
mnoha zvířátky prožívají nové svaté Anežky v Týně nad Vla neotřelé příběhy. Otázka, kte- tavou. Jakub Rolčík mu poděrá z Dvanácti pohádek je z po- koval za to, jaký je a popřál
hledu autora nejpovedenější, mu, aby takový zůstal.
jej trochu zaskočila. A tak než
Čtvrtá knížka
vyřkl název Láska a zlo, chviluž je rozepsaná
ku zapřemýšlel a pro jistotu ješJakub Rolčík vtipně popsal
tě knížkou zalistoval. A v hla- svoji spolupráci s autorem. Znavě už nosí další náměty na po- jí se spolu léta, a tak když za ním
hádky. Tentokrát budou jiho- Zdeněk Klásek přišel se sepsačeské a jejich počet v knize už nými povídkami a přáním vydat
nebude limitovat. Pustit by se je, přikývl. Světlo světa tak spatchtěl i do policejní ságy. Říká, řila před více než rokem a půl
že je to běh na dlouhou trať, kniha Sedm dýmek a mincí. Za
protože z doby četníků toho čas přišel autor znovu, že napsal
zatím ví minimum. „Zatím spíš pár pohádek. „Pár jsou dvě, tak
jezdím po archívech a sbírám to je vydáme jako sešit,“ řekl si
materiál. Chtěl bych, aby to, co tehdy Jakub Rolčík. Jenže ve fi-

Irena a Vojtěch Havlovi v Petříkovicích
PETŘÍKOVICE – Návštěvníci minulé nadějkovské čajovny
už se poptávali po další návštěvě hudebníků a cestovatelů Ireny
a Vojtěcha Havlových. Teď se dočkají. Manželé Havlovi budou
ve středu 29. listopadu v Domě hasičů v Petříkovicích promítat
filmy z cest do Indie, k nimž skládali hudbu a určitě i zahrají a
zazpívají. Začátek je v 18 hodin.
-lk-

Mladí hasiči i SDH Bernartice
si vás dovolují pozvat na komické vystoupení

PAN ZIMA
Pěkně se projdete událostmi, které přináší zimní období.
Chybět nebudou čerti, král indiánů, Martin na bílém koni
a samozřejmě ohňostroj.

sobota 25. listopadu od 18 hodin
v bernartické sokolovně

Jakub Rolčík ukazuje knižní novinku, Miroslav Paleček se ji chystá
pokřtít vínem a vpravo je autor Zdeněk Klásek.
nále jich bylo rovných jedenáct.
Tak v prosinci roku 2016 vyšla
Kláskovi v pořadí druhá kniha,
Jedenáct pohádek. Pouhých devět měsíců od vydání té první.
Poslední knihu Dvanáct pohádek vydal Jakub Rolčík letos
počátkem listopadu. A další
chystaná – Třináct pohádek – je
už na spadnutí. Obě pohádkové
knihy mají v podtitulu označení klasické pohádky. Což je i
trochu slovní hříčka, protože
Zdeněk Klásek má v okruhu přátel přezdívku Klasik. Kniha
Dvanáct pohádek vychází v nákladu 700 kusů a stojí 230 korun. Po skončení křtu šla pěkně
na dračku. Návštěvníci trpělivě
stáli dlouhou frontu, aby si ještě horký výtisk nechali podepsat. Nejenom od spisovatele,
ale i od ilustrátorky knihy Dominiky Koutníkové.

Život je jen náhoda…
Dominika Koutníková už
ilustrovala obal a předsádky
knihy Jedenáct pohádek. Kreslí velmi ráda a chodí na lekce
výtvarné výchovy. Její nejoblíbenější technikou jsou pastelky, a ty využila i v poslední
knize Zdeňka Kláska. Dominika přislíbila ilustrace i ke třetí
autorově pohádkové knize a
Zdeněk Klásek děkoval všem,

že ho přišli podpořit. Zvláště
pak svému vydavateli, jazykové korektorce a ilustrátorce,
kterým předal drobné dárky. A
také své ženě Hance, přestože
mu to zakázala. „Když děkovat, tak až doma, říkala mi, ale
já stejně moc neposlouchám,“
smál se a stvrdil svá slova květinou a polibkem.
Zpěvák Miroslav Paleček
patří mezi kamarády Zdeňka
Kláska a má k Milevsku blízko. Jeho žena Pavlína odtud
pochází, v nedalekých Opařanech mají domeček. Ukázal se
jako velmi zábavný vypravěč,
moderátor i glosátor. Diváky
tak potěšil nejenom svými
songy. Třeba vysvětlil, proč
legendární duo Paleček – Janík už spolu nehraje. „Co se
stalo, co se stalo, že už spolu
nehrajete,“ ptají se často lidé
a on odpovídá: „Nic se nestalo, nic se nestalo, akorát už
spolu nehrajeme, tak to zkrátka přinesl čas.“ Zazněly známé písně – Vítr vane, Prodavač limonád, Na věky tu přeci nejsi, ale i písně z Palečkova nejnovějšího alba, Ježkárny. Závěrečnou Život je jen
náhoda si spolu s ním zazpívali v Galerii M snad úplně
všichni.
Eva Taterová

Poezie s Táňou Fischerovou
a zvonky Havlových
MILEVSKO – V Latinské
škole milevského kláštera se v
úterý 28. listopadu uskuteční
koncert Ireny a Vojtěcha Havlových, kteří zpívají a hrají i na
nevšední hudební nástroje jako
jsou viola da gamba nebo zvonky. Představení Vánoční hvězda bude zároveň koncertem

herečky Táni Fischerové. Bude
vybírat z adventní a vánoční poezie básníka Bohuslava Reynka
a dalších autorů. Z hudebního
repertoáru manželů Havlových
zazní úpravy vánočních písní a
koled. Začátek je v 18 hodin a
vstupné dobrovolné.
-lk-
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