
Dobr! den, milá"kové. P#i$el nov! rok
a v$echno je jinak. Redakce literárního ob-
t!deníku netou%í po p#íb&zích. Nepídí se
po nov!ch povídkách. Neshání neokoralé
talenty. Myslí intermediáln&! Hledá foto-
grafie. Na inzerát. A na mn& je ve$kerá
agenda. Ne, konkurs na sekretá#ku v Tvaru
nevypsali. Zatím. Po%adují administraci
jedné sout&%e. Takového soupe#ení, jaké
je$t& v "eském literárním periodiku ne-
bylo. Nemusíte b!t nadan!m literátem.
Nepot#ebujete um&t "íst ani psát. Není
t#eba ani um&t "esky. Sta"í ve správnou
chvíli na správném míst& zmá"knout
spou$': Ladies and gentlemen! Mes dames
et messieurs! Let us announce foto com-
petition! Laissez-nous déclarer le concours
de photographie! !"#$%&'()' *+,+-+(-
-./0! !"#$%&! 

(ijeme p#ece v é#e vizuální kultury! A já
tu sedím u blikající obrazovky. Bílé.
Prázdné. Pí$u otvírák fotografické sout&%e
– a nemám fotografii. Mám n&co stáhnout
z netu? Originální! (Plagiáty stejn& p#edem
vylu"ujeme.) Mám zalovit ve vlastním ar-

chivu? )olí"ky ve tvá#ích? Bosé nohy
v písku? P#edlo*sk! v!let na Koko#ín?
Nebo rad$i selfie? Nejsme na Oscarech!
Mám zavolat Mikulá$ovi? Stylizovan! por-
trét na zadní stranu? Nale$t&né zrcadlo…
Bílá "ára pracího prá$ku… Prameny vlas+
pror+stají do #í$e div+… Nov! p#eliv na no-
vinovém papí#e moc nevynikne! 

Ne! Dejte tam rad$i pana $éfredaktora.
Samotu v cizím m&st&. Snídani na ref!%i.
Odvahu stoupnout si doprost#ed ru$né k#i-
%ovatky. Setrvání uprost#ed míjení. Poezii
ve st#edu $edé ulice. Slovo, které p#ek#i"í
rachot kamion+ i houkající klaksony. Ticho
v centru zb&silé metropole. I fotografie je
textem. Textem, kter! komunikuje. Poezie
obrazu, obraz poezie!

A p#í$t&? Nechám to jen a jen na vás.
Jen vy a vá$ aparát. Jedno, jestli zenit,
nebo leica, bezejmenn! tablet, nebo nejno-
v&j$í iPhone. Va$e oko citlivé na sv&tlo
a stín. Va$e rychlá a p#esná ruka. Prst
schopn! zachytit ten prav! oka m%ik. Vy-
"ist&te "o"ku, vyzkou$ejte záv&rku, ot#ete
displej – a fo'te! 

A co za to? ,ernobílá analogová fasci-
nace na zadní stran& Tvaru, barevn! digi-
tál na netu. Ten prav! FOTOfête! Oslava

slova a fotografie! FotoFET: Rubrika, na
které budete závislí! 

Va!e Mel

FotoFET   |
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V Pitvaru se budeme potkávat nad
pivem. Budeme se zde v!novat p"ed-
nostn! aspektu piva jako „psychede-
lické látky“, v#etn! jeho mezí, co dát
doká$e a co u$ ne. – V%ak jste v%ichni
za$ili zvlá%tní „konstelace“, kdy po
jednom (no dob"e, po dvou) jste byli
náhle prom!n!ni, va%e sebehodnocení
a typy reakcí na podn!ty byly ne-
#ekan! siln! modifikovány. – Pivo
s sebou tradi#n! neslo vlastní typ
folklóru, pivního mudrlantství, je$
m&$e p"er&stat i v pivní mystiku.
T!mto stránkám jeho p&sobnosti se
budeme v!novat spí%e okrajov!ji
a pouze tehdy, kdy ta „ryzí psychede-
lie“ nebude mít v návalu v%ednoden-
ních úkaz& a nejprofánn!j%ích gag&,
jak se projevit. Budeme se pokou%et
podchycovat v zárodku bujení star'ch
i nov'ch typ& degradace pivní „kul-
tury“, nap"íklad skrze sportbary
narvané zfanatizovan'mi davy fotba-

lov'ch a hokejov'ch vlajkono%&, a po-
zvednout tu bly%tivou fangli z pivní
p!ny místy snad a$ do klímovsko-hra-
balovsk'ch v'%in, kde to bublá a zur#í
vá$n'mi v!cmi. V%ak pravdu m!la
Blanka (inátlová v hrabalo-esterhá-
zyovském #ísle A2 (11/2014), $e re-
dukovat Hrabala na hospodské eska-
pády by bylo jeho nepochopením. Té$
„recenzní“ hlá%ky typu „Ta "erná t#i-
náctka m$la plné t$lo, ale doznívání po
ho#k%ch mandlích.“ se zde budou obje-
vovat v mí"e doufejme nep"ehnané.

Co jsem myslel prve tím pivním mudr-
lantstvím? – V po#adu z cyklu Ná$ venkov,
nazvaném Pivní !e"i, jen% m&l v ,eské te-
levizi premiéru 6. 12. 2014, se poda#ilo
celkem p#esv&d"iv& ukázat n&co d+le%i-
tého z „dramaturgie“ hospodsk!ch se-
$lostí. Nap#ed je %íze*, touha se vyjád#it
chyt#e a obecn&. P#ibírat do debaty velké
postavy d&jin. Komenského nemineme.

Jednotlivci p#ispívají k obohacení jin!ch
tím nejvíce zobec*ujícím, "eho jsou
v dané chvíli schopni. Vytahují z hlubin
kolektivního nev&domí n&jaké zásadní
momenty a p#íb&hy na n& nav&$ené. Má to
$vih… no asi jako ut&rka, kterou vám
pingl ometá ze stolu drobky po p#edcho-
zím hostovi. Pak se popíjí víc a víc. V jis-
tém bod& ve"era jako kdyby v&t$ina
stolovník+ cítila, %e posezení by bylo ne-
úplné bez n&jakého rozuzlení. N&kdo se
první utrhne ze #et&zu a svede #e" na do-
opravdy citlivá témata. To jsou v%dy ta,
v nich% se namo"ili místní, dokonce p#í-
buzní a pov&t$inou p#edkové stolujících.
N&jaké ty nezhojené k#ivdy se v%dycky na-
jdou. Slovní p#est#elka v!"itek, monology
neslu"itelného p#evypráv&ní protilehl!ch
verzí n&jaké etapy z nedávné historie.
Pa%e „vyhazuje“ svoje p#edloktí, n&kdy
s p&stí za'atou, n&kdy se vzty"en!m prs-
tem „fakováku“ sm&rem k mluv"ímu há-
jícímu opa"né stanovisko. Ale pivo
chlácholí, vypito ho bylo ji% celkem dost,
není ta správná kurá%, "i p#esn&ji #e"eno,
akté#i nejsou v té správné rá%i p#ikro"it
k fyzické konfrontaci. Pokud tedy to pro-
st#edí, kde se tohle celé odehrává, tu svoji
hosp+dku malou, co „mládí vzala“, mají
v takové vá%nosti a její zapocená útulnost
je jim hodnotou pat#i"n& vysokou, sku-
te"n& bude ten nadcházející moment
katarze omezen na n&jaké to prud$í od-
plivnutí si do popelníku nebo vyslovení
jadrné pr+povídky, jakou v televizi musejí
nahrazovat tím protivn!m elektronick!m
zapískáním. A tím je celá „#ecká“ tragédie
národa "esk!ch venkovan+ v podstat&
napln&na. Dál následuje chvilinka, kdy bys
sly$el i párátko na koberec upadnout.
Na"e% n&kdo vysloví n&jaké to „Tak to
sma%em, co bylo, bylo…“ Dobr! posun
b!vá zaznamenán, kdy% n&kdo náhle ob-
jedná rundu – „Má*o, p&t fernet+ na m&!“
Chvilka „bublajícího“ ticha je$t& pokra-
"uje, ale to bublání je od sbíhání slin. Pak

'uknou prcky, klopí se hlava vzad – tím se
p#edchozímu protivníkovi ukazuje odha-
len! krk, to místo, jemu% dal n&kdo tak pi-
toreskní název – ohryzek. Pal"ivá tekutina
„laku na rakve“ je bleskurychle vcucnuta.
N&kdo je$t& utrousí n&co jako „P#ece
bysme si nekurvili ve"er“, a je to. M+%e
p#ijít poslední kolo piv, u nich% u% trochu
„tajou ledy“, zavede se #e" na n&jakou tu
obecn&j$í v&c, na kterou si m+%ou v$ichni
spole"n& zanadávat, ale v mezích "eské
„holubi"í povahy“. Nakonec na útratu
ka%d! má, a jestli n&komu v!"epní Má*a
na záv&r dne sepisuje „sekeru“, je to jen
z furiantství, skute"ná nouze vypadá na-
$t&stí jinak.

Dostala se ke mn& informace, %e tele-
vize zva%ovala i uve#ejn&ní „nevypípané“
no"ní reprízy, kde n&které peprn&j$í hlá$ky
zazní naplno, ale zda k tomu do$lo, "i ne-
do$lo, nevím, ka%dopádn& koho by to dnes
dojímalo, ty $iré Lány národní povahy po-
seté hrub!mi záplatami? Te- u% jen zajít si
posbírat reakce zú"astn&n!ch na zp+sob,
jak!m sami sebe spat#ili v t! „bedn& od
whisky“. 

Pavel Ctibor

Nebudeme na#e "tená!e honit hned od za-
"átku po rodné hroud$ jak mravence a v an-
ketních otázkách z%staneme uvnit! pra&sk'ch
administrativních hradeb, t$ch #anonov'ch
zdí opat!en'ch p!íkopy tekut'ch krystal%
a padací "ipovou kartou.

Anketa (pra&ské reálie): Kolik schod% vede
Na ztracenou vartu podle Hrabalovy knihy
Automat sv&t (Mladá fronta, 1966) a kolik
v sou"asnosti? Kolik schod% vede ke Kalend%m
podlé té&e knihy a kolik te(? V co je te( pro-
m$n$na pov$stná hospoda U Jauris%?
Ze správn'ch odpov$dí zaslan'ch na adresu
pitvar@email.cz budou vylosováni t!i v'herci
pivních cen.Michal Jare!

foto Hila Lahav


