
Tombola	  
Tak	  jsem	  se	  po	  dlouhé	  době	  zúčastnila	  společenské	  akce.	  Organizátorům	  se	  akce	  
povedla,	  dokonce	  v	  době	  ekonomické	  krize	  dali	  dohromady	  slušnou	  tombolu.	  
	  
Já	  mám	  asi	  štěstí	  v	  lásce,	  nikdy	  nic	  nevyhraji,	  ale	  vždy	  si	  nějaké	  losy	  koupím.	  
Připadám	  si	  alespoň	  jako	  sponzor.	  Jaké	  pro	  mne	  bylo	  překvapení,	  když	  poslední	  
lístek	  byl	  výherní.	  Výhra	  –	  kniha.	  
	  
Nejsem	  žádný	  kulturní	  barbar,	  kniha	  se	  vždy	  hodí,	  i	  když	  bych	  brala	  jiné	  výhry.	  
Netrpělivě	  jsem	  čekala	  na	  půlnoc	  a	  rozdělování	  cen.	  Vítězoslavně	  jsem	  si	  
odnášela	  igelitku	  s	  hrdým	  nápisem	  www.břeclav.org.	  A	  začala	  jsem	  vytahovat	  
své	  poklady.	  Kniha	  Krajinou	  Lichtenštejnů.	  No	  dobrý,	  obrázky	  celkem	  ujdou,	  
autor	  Radek	  Buk	  si	  ostudu	  neudělal.	  DVD	  Moravské	  letopisy,	  scénář	  Dymo	  
Piškula,	  na	  to	  jsem	  docela	  zvědavá,	  historie	  mne	  baví	  a	  přes	  svátky	  budu	  mít	  dost	  
času,	  abych	  si	  108	  minutový	  film	  pustila.	  A	  další	  překvapení	  –	  sbírka	  básní	  
Čekání	  na	  den	  lásky	  od	  Davida	  G.	  Kamenného.	  To	  mne	  vážně	  zaujalo,	  zvláště	  
proto,	  že	  to	  bylo	  vydáno	  v	  Břeclavi	  nákladem	  2	  000	  výtisků.	  Poezie	  mne	  moc	  
nebere,	  jsem	  spíše	  pragmatik.	  Přesto	  mne	  zajímalo,	  kdo	  je	  ten	  autor.	  Nikdy	  jsem	  
to	  jméno	  neslyšela	  a	  ani	  jsem	  nevěděla,	  že	  v	  Břeclavi	  nějaký	  nadaný	  básník	  žije.	  
Asi	  	  musí	  být	  	  moc	  dobrý,	  když	  mu	  někdo	  vydá	  knihu	  poezie.	  Začala	  jsem	  pátrat,	  
kdo	  toho	  básníka	  zná.	  Nikdo.	  Až	  po	  týdnu	  jsem	  to	  zjistila.	  A	  jaké	  bylo	  mé	  
překvapení,	  když	  jsem	  se	  dověděla,	  že	  je	  to	  umělecký	  pseudonym	  Dyma	  Piškuly.	  
	  
V	  ten	  moment	  mne	  mrzelo,	  že	  jsem	  mu	  ve	  volbách	  nedala	  svůj	  hlas.	  Vždyť	  které	  
město	  se	  může	  pochlubit	  tak	  všestranně	  nadaným	  starostou?	  Při	  své	  náročné	  
funkci	  zvládne	  natočit	  film,	  napsat	  sbírku	  básní	  a	  ještě	  odpovědně	  řídit	  město.	  
Bohužel	  o	  jeho	  básních	  ví	  tak	  málo	  lidí.	  A	  tak	  jsem	  dostala	  skvělý	  nápad.	  Věnuji	  
knihu	  někomu	  do	  tomboly!	  Proto	  milí	  spoluobčané,	  kupujte	  si	  tombolu,	  na	  
některé	  akci	  můžete	  tento	  umělecký	  skvost	  vyhrát!	  Jenom	  mne	  trápí	  
nezodpovězená	  otázka	  proč	  tito	  umělci	  rozdávají	  svá	  díla	  v	  igelitkách	  s	  
internetovou	  adresou	  Města	  Břeclav.	  
	  
PS:	  Taky	  budu	  používat	  pseudonym.	  Zdraví	  vás	  Občanka	  Břeclavská.	  


