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Antonín Zvěřina, náš kole-
ga, redaktor Jihlavských listů 
(JL) a Třebíčských novin (TN), 
vydal svou druhou knihu. Má 
název Velkolepý piknik. Je opět 
humoristická a najde se v ní řada 
známých třebíčských či vysočin-
ských lidí.

 Petr Klukan

 V knize hodlá podnikatel Josef 
Šafran uspořádat velkolepý pik-
nik. Přemítá, koho na něj pozvat. 
Ve výčtu pozvaných je spousta reál-
ných třebíčských či vysočinských 
známých jmen, o nichž je napsán 
životopis  humorný, místy až ironic-
ký, i když bych řekl, že laskavě iro-
nický.

Humor je solí života, s tím 
nic nenaděláme. Když 
tak o tom přemýš-
lím, tak je to 
vlastně 

návod, 
jak vel-
k o l e -
pý piknik 
uspořádat. 
Máme u nás 
mnoho boha-
tých lidí, kteří si 
s tím nevědí rady. 
Jak se vyrovnat s 
pozváním hostům 
a smířit se s tím, že ti, 
co pozvaní nebudou, 
nezajásají. A když si 
člověk uvědomí, že mezi 
nimi je Karel Gott , Lucie 
Bílá či Miroslav Kalousek. A ti 
co nejsou bohatí, tak by rádi zbohatli. 
Proč si myslíš, že vysedávám po hos-
podách a toužebně se dívám na vstup-
ní dveře, zda nepřijde nějaký právník s 
tím, že jsem zdědil půl Brna? Pak bych 
ten piknik taky uspořádal.

Neobáváš se, že ne všichni svou 
humornou charakteristiku a tebou 

Zvěřinův Velkolepý piknik 
si laskavě utahuje ze známých lidí

napsaný životopis unesou?
Pokud se budou zlobit, ukáží, 
že nemají smysl pro humor. 

Mně nevadí, když si ze mě 
někdo dělá legraci. Ale musí 

mít určitou úroveň. Zda 
ji má tato kniha, musí 

posoudit čtenáři. Roz-
hodně jsem se nechtěl 

někoho dotknout.

Nebyl krité-
riem výběru lidí, 

o kterých píšeš, 
právě i jejich 
postoj, smysl 

pro humor?
Tak jsem vůbec nepře-

mýšlel. Prostě jsem to tak chtěl, 
a tak jsem to napsal. Ta kniha má 

výhodu, že nemá konec. Dá se v ní 
pokračovat. Takže ti, kteří se nyní radu-
jí, že se v ní neobjevili, nemají to defi -
nitivní. A to nemusí být pokračování 
Pikniku, ale úplně jiná kniha. Mohl 
jsem ta jména pozměnit, ale považoval 
bych to za zbabělé.

Takže předpokládáš, že třebíčský 
exsenátor Janata, starosta Heřman, 

KNIHU v třebíčské knihovně pokřtili dvě z postav knihy Velkolepý piknik, Emil Veselý 
(vlevo) a Bohumil Coufal. Autor stojí mezi nimi. Foto: Mirka Čermáková

Kniha je k dostání napří-
klad v třebíčském Knih-
kupectví Jakuba Demla, 

nebo v jihlavských 
Knihkupectvích Otava 
a Knihkupectví Jitka 

nebo v redakci 
Jihlavských listů.

opoziční politik Barák, bývalý novi-
nář Ryneš, ředitelka kultury Hanáč-
ková, poslanec Bičík, hejtman 
Běhounek, misska Salačová a další 
se na sebe dokáží podívat s nadhle-
dem?

Ono jim nic jiného nezbývá. Nejvíc 
se člověk zesměšní, když se zlobí, že 
si z něj někdo dělá legraci. Chápu, že 
tohle je legrace veřejná, o to víc musí 

udržet nadhled. Jen bych chtěl upozor-
nit, že kniha byla napsaná loni na jaře 
a v létě, a podzimní komunální volby 
některým lidem přisoudili jinou roli. A 
doplnit, že lidé se mohou těšit třeba na 
fi ktivní názor Karla Gott a, Lucie Bílé a 
spousty dalších osobností. 

Kdo se ti psal nejlépe?
Říká se, že dělat humor je věc veli-

ce těžká, a já to můžu potvrdit. Někdy 
se nápady jen hrnou, někdy se člo-
věk potýká s tím, že ho nic nenapadá. 
Takže musí počkat, až ho něco napad-
ne. Kdyby to tak šlo zavést do politiky!

A existuje někdo, koho bys tam 
velmi rád zařadil, ale raději jsi to 
neudělal?

To už jsem naznačil, že si nikdo 
nemůže být jistý, že se v příští knize 
neobjeví s plným jménem a s vymyš-
leným příběhem. Něco už mám v hla-
vě, jak do obyčejného příběhu zamo-
tat známé i méně známé osobnosti. 
Tak jako v Pikniku, kde jsem si, vedle 
známějších osobností, udělal legraci ze 
svých kamarádů.

Na počátku března byl v Třebíči 
v knihovně křest knihy, na které jsi 
řadu lidí, o nichž píšeš, pozval. Pro-
běhl v klidu, nebo si to s tebou chtěl 
někdo vyřídit?

Hned v úvodu jsem vyhlásil minutu 
ticha za ty, o kterých se v knize píše. A 
když si přítomní sedli, následně minu-
tu ticha za autora. A pak jsem jim pře-
četl první tři stránky knihy. První je 
prázdná, na druhé je pouze: Velkolepý 
piknik, Antonín Zvěřina, a na třetí tyto 
dvě poznámky: Všechny příhody v této 
knize jsou smyšlené a nikdy se nestaly. 
Každá podobnost je čistě náhodná. 
Tato kniha není určená škarohlídům, 
lidem, kteří nemají smysl pro humor a 
pro nadsázku. To hovoří za vše. A pak 
už jsme se všichni jen dobře bavili.

„Pohádkový soubor 
spisovatelky Ludmily 
Klukanové představuje 
svébytné obohacení sou-
časné dětské literatury, a 
to i z hlediska jazyka a 
stylu,“ napsal v recenzi 
na knihu Z království 
pramenů i skal kritik 
a literární historik Jiří 
Poláček. 

Spisovatelka Ludmi-
la Klukanová (1936), 
pocházející z Třebíč-
ka, narodila se v Lipní-
ku, je známá především jako autorka 
osobitých, často výrazně lyrizova-
ných próz s venkovskou tematikou. 
Takový je i román Pozdní čas nastal 

nám, syrově popisující 
proměnu vesnice, vyda-
ný v loňském roce. 

Autorka však píše i 
pohádky. V roce 1993 
vydala v třebíčském 
nakladatelství Arca JiM-
fa knihu Z pohádkových 
končin, vloni s ilustrace-
mi Hany Paulové soubor 
Z království pramenů i 
skal (jihlavské naklada-
telství Parola). 

Jak autorka potvrzuje, 
pohádky jsou inspiro-

vané typickou krajinou Vysočiny. A 
vedle obyčejných lidí v nich nechybí 
nadpřirozené bytosti či mluvící pří-
roda.  -pk-

Kniha o pozapomenutém malíři
Rakušan z Jihlavy je název knihy o 

Dominiku Oesterreicherovi, jihlav-
ském malíři na dvoře polského krále.

Její jihlavský autor, Zdeněk Geist, v 
ní popisuje pozoruhodný životní pří-
běh a dílo malíře 18. století.

Oesterreicher se narodil v Jihlavě a 
po studiích umění v Itálii zavítal do 
Varšavy. Zde se stal nejen dvorním 
malířem posledního polského krále, 
ale i profesorem na univerzitě v Kra-
kově.

Se svou manželkou Rosálií založil 
výjimečnou dynastii polských učenců, 
která v Krakově a v Polsku působila po 
dvě stě let.

Oesterreicher byl nejen výborným 
malířem, ale i zdatným řemeslným 
umělcem, navrhoval například talířky, 
cukřenky, vyrobil a mozaikou ozdobil 
stůl… Čím byl nejvíc? 

„Malbu studoval a jako malíř se i poz-
ději prosadil. Vedle toho však celý život 
rozvíjel - do jisté míry „renesančně“ - i 
další obory. Těm se na sklonku svého 
života věnoval více než malbě. Jeho kré-
dem bylo zlepšovat svět krásou, a to v 

různých formách umělecké činnosti,“ 
vysvětluje autor knihy.

Kniha zveřejňuje všechnu známou a 
dostupnou tvorbu, od Oesterreiche-
rových obrazů až po své řemeslné prá-
ce. Umělec nejen maloval, ale díky své 
zručnosti dokázal vytvořit i jiná umě-
lecká díla. Navrhoval například užitné 
výrobky od porcelánových talířků až 
po cukřenky. Knihu vydalo v jihlavské 
nakladatelství Parolaart. -pk-

Pohádky z království 
pramenů a skal


