Knihy knihovny kunštátské
Radek Malý – Listonoš vítr
Milí čtenáři, dnešním doporučeným titulem je rovněž - jako posledně – nový přírůstek naší knihovny.
Jeho autor navíc navazuje na tvorbu pro děti, kterou tak citlivě a mistrně psal námi posledně
zmiňovaný František Hrubín.
O Radku Malém říkával jeho učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci Ludvík Kundera, že je to
jeho nejnadanější žák. Radek tuto devízu stále potvrzuje. Každá jeho nová knížka je pozorně sledovanou událostí. Za své básně získal cenu Magnesia Litera. Jeho knížka „Kam až smí smích“ se stala
nejkrásnější dětskou knihou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě v roce 2009. Rovněž
jeho práce překladatelská je vnímána jako špičková, navazuje – zvlášť na poli německého
expresionismu – na práci Ludvíka Kundery. Ale vraťme se k „Listonoši větru.“
Tentokrát Radek Malý spojil své síly s malířem Pavlem Čechem. Ten je jedním z nejproslulejších
autorů českého komiksu. Jeho komiksová alba byla přeložena do čtyř světových jazyků, vychází v
Anglii a ve Francii. Za „Tajemství ostrova za prkennou ohradou“ získal cenu Muriel, určenou
nejlepšímu českému komiksu.
Výsledek spolupráce obou autorů posuďte sami. Mě se líbila už bez ilustrací, když jsem ji loni –
přesně před rokem dostal ještě v rukopisu od Radka Malého v Kunštátě. Pálili jsme tu čarodějnice i s
celou třídou jeho žáků z olomoucké univerzity. Radek tam dnes učí českou literaturu po Ludvíku
Kunderovi. Zapomněl jsem ještě říct, že Radek je rovněž spoluautorem současného Slabikáře a řady
učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základních škol.
Listonoš vítr ze své brašny
už listy stihl vysypat
do každé louže, každé kašny.
Tak čtěte si…pak běžte spát:
Pojedem spolu celou zimu
na oslíkovi ty a já,
budeme zpívat o podzimu
a dojedem až do jara:
Já vím, báseň je to (stejně jako celá knížka) podzimní, ale jejím posledním slovem je konec konců
JARO! No ne? Ať tedy kvete jaro, aby měl na podzim LISTONOŠ VÍTR co roznášet.
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