MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD A KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE VYSOČINA, SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT
NA TŘETÍ Z CYKLU SCÉNICKÝCH ČTENÍ

JAN CEMPÍREK

Bílej kůň,
žlutej drak
Scénické čtení se koná v rámci projektu spolupráce
českých a rakouských příhraničních regionů s názvem Porta culturae.
Více informací na www.vysocina-kultura.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Hladíková, 569 400 481

Hrají:

Pavel Oubram, Jan Cempírek, Věra Hollá
středa 6. 11. 2013
v 18.00 hod.

Městská knihovna Třebíč

středa 6. 11. 2013
ve 20.00 hod.

MKS Beseda Moravské Budějovice

čtvrtek 7. 11. 2013
v 17.00 hod.

Knihovna Matěje Josefa Sychry

Hasskova ul. č. 102/2, Třebíč
Purcnerova 62, Moravské Budějovice
Havlíčkovo náměstí 253/5, Žďár nad Sázavou

Ukázka z knihy:
Sem Češka. Narodila jsem se tady. A nejspíš tu i umřu. Z češtiny jsem vždycky měla jedničku. Šla mi. I česká literatura. A měkký a tvrdý i. A sedm pádů. Rod mužský, ženský
a střední. Pán, hrad, žena, kost, město, moře. Nikdy jsem s češtinou neměla problémy.
Kuře, stavení.
I když naši mluví doma jinak. I když mě víc bavila matika a chemie. I když mám šikmý
oči a ti náckové, co se vynořili ze tmy pár metrů před náma, se tak vyzývavě šklebí.
I když se můj bratranec Tot ke mně bojácně tiskne:
„No la ai?“
K čemu je mi dobrá známka z češtiny a místo narození Sokolov? Jsem Vietnamka. Pro
všechny. Navždy. ….
Příběh spisovatele Jana Cempírka, který
českou literární scénu šokoval autentickou mystifikací, je zasazený do města
Písku a je vyprávěný mladou dívkou.
Krom popisů všednodenního života vietnamské komunity představuje i řadu
sociálně kritických motivů, a především
zůstává příběhem silným, ať je autorem
kdokoliv. Čteme o rasismu a jeho propojení s místní politickou elitou, o korupci a ponižování ze strany městských
úředníků. Závěrečné vyznění příběhu
je bilancující, a přese všechno skličující. I ti z Čechů, kteří jim dříve pomáhali, se k nim
obracejí zády. Možná se některé věci měly stát jinak.

Jan Cempírek (*1970, České Budějovice)
Spisovatel, novinář a cestovatel. Žije v Českých Budějovicích. První literární kroky si odbyl
v deseti letech jako redaktor ručně psaného a bohatě ilustrovaného rodinného měsíčníku Zlatohlávek, který nakonec vycházel ve třech ročnících. Časopisům zůstal věrný i při
studiu na lesnické fakultě v Brně, kdy publikoval ve studentských titulech. Nejčastějšími
tématy článků byly především reportáže z cest po východní Evropě. Po ukončení studia
prožil delší dobu v Austrálii. Celkem navštívil kolem čtyřiceti zemí světa
Bílej kůň, žlutej drak – novela plná klišé, napsaná pod mystifikačním jménem vietnamské
„autorky-vypravěčky“ Pham Thi Lan, byla kritikou nadšeně vítána jako autentický pohled
do česko-vietnamské komunity. Vydal: Knižní klub, 2010

