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náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 9/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

******************************************************************************* 
 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Někdy tři čtyři slova jak uzavřená skříňka  

chovají celý poklad myšlenek. 
 

(Karel Hynek Mácha) 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Letní plzeňská „literární skříňka“ vydala svoje poklady… Marek Velebný v červenci 

vystavoval fotografie v Březnici pod názvem Mé inspirace a múzy a navíc poskytl Příbramskému 

deníku tři čtyři slova (viz http://pribramsky.denik.cz/kultura_region/vystavafotek20100709.html). 

 

     Ivo Fencl nás dodatečně informoval o křtu svého rozhovoru s Neffem: Posledního června jsem 

v Klementinu pokřtil knížku Královská zábava, jejíž titul vynašel spoluautor Ondřej Neff a 

znamená, že psaním se neuživí dokonce ani on, autor už takřka devadesáti (sic) titulů, a je tedy 

činností vhodnou spíše pro lidi jinak finančně zajištěné (což jsou i králové nebo monacký kníže). 

Křtu se zúčastnil také Alexandr Tomský a vážím si toho, že měl jinou akci, na kterou chtěl po 

půlhodině odběhnout, ale nakonec zaujatě zůstal hodinu a půl. Ze SZS se zúčastnili Vašek Gruber 

a Jitka Prokšová, ze sci-fi komunity Vlado Ríša, Pagi a Františka Vrbenská, do diskuse na závěr 

přispěl i historik architektury Zdeněk Lukeš. O hudební doprovod se postaral Vladimír Babnič, 

který mi toho dne dělal mimořádně i šoféra, jak o tom žertoval, nicméně je to pravda, protože jsem 

do Prahy cestoval s Vláďou a Jardou Holým, plzeňským soudním odhadcem a majitelem 

antikvariátu. Během akce uspořádané nakladatelstvím Akropolis jsem se snažil nechávat slovo 

hlavně Ondřejovi a snad se mi to dařilo. Řeč se svezla i na verneovky a další tři umělce, o kterých 

Ondřej více psal: Zdeňka Buriana, Jacka Londona a Vladimíra Neffa. A naše společná kniha? 

Také vzhledem k tragické události v Ondřejově rodině vznikala fakticky pět let, ale nejlepší Negrův 

kamarád Ríša mi ji v rádiu pochválil s tím, že dokonce i on tam našel věci, o kterých neměl ponětí. 

A pozor, kniha má nyní vyjít za poloviční cenu také v internetové podobě. (Starý Plzenec, 11. 8. 

2010)                                                                       - I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

http://pribramsky.denik.cz/kultura_region/vystavafotek20100709.html
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* PLZEŇŠTÍ NA ŠRÁMKOVĚ SOBOTCE. Počátek července tradičně patřil literárnímu 

festivalu Šrámkova Sobotka. Na 54. ročníku se jako každý rok potkávali i „naši“ -  Jana Horáková, 

Helena Ježková, Jiří Hlobil…  
 

     Od JANY HORÁKOVÉ: Čtyři dny prázdnin s Fráňou: 
 

     „/Šrámek/ mne přijal velice vlídně a postupně se tak rozehřál, že mne na nejbližší prázdniny  

pozval k sobě do Sobotky... Ze samotáře Šrámka se v jeho rodišti ... stal organizátor studentských 

ochotnických představení a výletů.“                                              
                                                                                                                Julius Firt: Knihy a osudy (s. 175) 
 

     Na svátek sv. Cyrila a Metoděje mne probudil radiobudík ráno v půl sedmé. Ještě jsem ani 

neprotřela oči, a už jsem slyšela hlas Aleše Cibulky vábící mne na Šrámkovu Sobotku. Do studia 

si pozval také soboteckého rodáka PhDr. Jana Bílka. Oba zvali na program 54. ročníku festivalu 

českého jazyka a literatury i k výletům do Českého ráje – právě v duchu odkazu Fráni Šrámka. 

     „Znám, to znám,“ sekundovala jsem rádiu. „A už se těším.“ A tak hupky, hupky, přes Černý 

most do Sobotky. „...a byli skokem stovku mil“ (Tedy autobusem to  trvá skoro čtyři hodiny!) 
 

Máchovský den! 

     S prvním „Máchou“ se potkáváme v sále sobotecké spořitelny. Alfred Strejček a Štěpán Rak. 

V sále je alespoň 30 stupňů Celsia a 200 posluchačů. Klasika. Stejný počet diváků se sejde večer 

v Solnici – v městském divadle. Kapacitu má téměř poloviční. Přicházíme o půl hodiny dříve. 

„Máte rezervaci?“ -  „Ne, vždyť to tu nikdy nebývalo zvykem.“ – „Tak bych pro vás měla místo 

na šestém schodu.“  Městečko mé, střediskové! Poté se obsazují i další místa – k sezení na zemi 

pod pódiem či k stání za poslední řadou sedadel. „To bude maso!“ prohlásila mladičká pořadatelka 

vydávající lístky. A bylo! Nevím, jak na sedmém, ale na šestém schodu bylo horko. Z důvodu 

znemožněné evakuace sálu byla zrušena přestávka. Nicméně těch osmdesát minut stálo za to. 

Fyzicky: nohy zkroucené, kolena pod bradou, záda bolící, přidělená šíře na schodu tak 40 cm na 

osobu, vzduchu žalostně málo... Potrava pro duši? 

     Skvělá krmě – úchvatný zážitek. Interpretace Máchova Máje v podání Báry Hrzánové. Tolik 

bych ji chtěla uvést u nás v knihovně. Nemáme ale technické zázemí. Bez světelných a zvukových 

efektů to nepůjde. Je to tak působivé – Mácha proniká až do morku kostí, vzápětí odlehčí 

Vilémovu smrt zpěv kramářské písně. A zase poezie. Padá hvězda z nebes výše... 

     Aj, noční kino už by bylo příliš. 
 

Úterý 

     Sobotecké ranní přednášky mám ráda. Sylva Fischerová: Morfologie poetického aneb Tradice 

básnictví ve světových kulturách. Nic moc. Tradiční projev z vysokoškolských poslucháren. 

Výrazný. Morfologie básnictví a tvůrčí psaní. Škoda. Zážitek z předchozího večera stavěl laťku 

příliš vysoko. 

     Osmiletá Anežka, dcera našich spolubydlících, herců z divadla Minor a Minaret, Luďka Jiříka a 

Renaty Nechutové (před lety uváděli v Polanově síni Ionescovu Lekci a tři anglické jednoaktovky 

Není nad slanečky) vytáhla mámu znovu na dětskou tvůrčí dílnu. Musí být dobré, jestliže chytnou 

děti, kterým právě skončila škola. Šrámkova Sobotka je pro všechny generace.  

     V půl druhé „Možná příijdou i damáci...“ Hudební recitál Jiřího Šlupky Svěráka. Ve 13.30 

nahlížíme do ztichlého sálu. „Tady nikdo není,“ konstatovala starší kolegyně. Nebyl, damáci 

nepřišli. Změna programu. Když něco nevíte, zeptejte se v knihovně. (Větší už tam neměli.) Prý 

byli už v neděli. Nevadí, odchytím si Šlupku Svěráka jindy jinde. Chci jej získat pro Plzeň na 

Týden knihoven s programem pásma  poezie Pavla Vernera.  

     Vrchnímu pořadateli Janu Janatkovi předávám tři čísla letošního Plže a nabízím prezentaci Pro 

libris při některém dalším ročníku.  Úkol č. 2 splněn. 

     Krátký přechod studené fronty narušil Hašení s Máchou – soutěž pro děti. Jako Mácha hasil 

litoměřický požár, běhaly děti s kelímky od kašny na náměstí do zahrady Šrámkova domu hasit 

přidělené planoucí svíčky. Leč s dětmi si krátce zasoutěžil i svatý Petr. Kdyby pomohl i tenkrát 
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v Litoměřicích, mohlo být mnohé jinak. Někteří mohli při hašení vzpomenout také 595. výročí 

upálení Mistra Jana. 

     Útulek v přepršce poskytla Galerie Karla Samšiňáka na Šolcově statku. V bývalé stodole, dnes 

lapidáriu, se prezentovaly sochy Patra Kavana, v „sednici“ lepty a litografie Oldřicha Kulhánka.  

     Líné odpoledne svádělo k spánku. Večerní Sen byl přirozeným pokračováním. Máchův 

předchůdce Václav Kliment Klicpera měl nápad (snad inspirovaný Calderonem), jehož se o téměř 

dvě stě let později chopil Přemysl Rut a převedl jej do současné postmoderní podoby představení 

pro tři herce Komorní činohra Divadla Na Palmovce (v hlavní roli Markéta Potužáková). Soudobé 

diváky kus pobavil i potěšil. Ale otázkou zůstalo: byl to jen sen, či skutečnost? 
 

Vše se v pohybu mění 

     Ve středu došlo ke změně přednášející. Namísto rusistky Ludmily Budagovové přednášela 

Libuše Heczková – o Máchovi Krásnohorské a Byronovi. Přednášející nebyla rozhodně 

„uspávačkou hadů“. Naopak – mluvila velmi srozumitelně, zřetelně. Leč chyběla ta specifická 

příchuť. Řady posluchačů prořídly. Vzpomněla jsem na bývalou dlouholetou účastnici dr. Jiřinu 

Chudkovou. Když ta se zvedla, říkávaly jsme: „Jestli ono to není znamení?“  Z téhle přednášky by 

asi neodešla. Již pro tu příkladnou rétoriku. Ústřední téma: Máchovské variace – poezie včera a 

dnes těžilo více z druhé části motta. Jak bylo v závěru konstatováno: hlavní úkol poezie 19. století 

– povznésti národ - si za cíl současná poezie již neklade. Ale i tentokrát měla více „šťávy“ 

následná diskuse. Přednáška L. Budagovové byla 8. 7. uvedena ve SPLAV!u. Rozhodně stojí za 

přečtení. Koho by nezaujalo, jak obtížné je do ruštiny přeložit Máchův erotický deník? 

     Ještě před polednem jsem zašla na prezentaci literární revue Pandora. Pandora se mi líbila, 

redaktorky měly vše dobře připravené, zajímavé informace podávaly souběžně slovem, obrazem i 

artefaktem kolujícího periodika, leč uváděly příliš dlouhé citace. Chyběl vtip, jaký má náš 

šéfredaktor. To by se Plži státi nemohlo. Zase bychom asi na rozdíl od mladých redaktorek zápasili 

s technikou. 

     Odpoledne byla na Šolcově statku další vernisáž – drobné grafiky s máchovskou tematikou. 

Výtvarná část za tou literární nepokulhávala, večer měl být polo věnován hudbě. Představení Two 

voices (Edita Adlerová a Jana Richterová) jsem, šetříc náklady KMP, vynechala. Jak jsem se 

dočetla ve SPLAV!u, o nic jsem nepřišla. Obě kritiky byly zdrcující. 

     SPLAV! se nejpříjemněji čte při kávičce u Stázy. S přílohou nejen literární. Ostatně – píšu o ní 

každoročně. 

     Podařilo se mi mezi redaktory chytit na zahradě Šrámkova domu Jiřího Šlupku Svěráka a 

domluvit si s ním plzeňské rande v Polanově síni na 6. října. O jednom dni s ním také více ve 

SPLAV!u – 8. 7. (k dispozici je opět v knihovně – v oddělení pro mládež). 
 

Konečně! 

     To byla přednáška, jaké Šrámkovu Sobotku zdobí! Byla opět změna, namísto Vladimíra Binara 

přednášel Petr Kovařík. Vzdor Murphyho zákonům. Pátrání po podobách Máchových až po 

antropologickou rekonstrukci podle jeho lebky. Desítky Máchových podob-nepodob. - Víme 

přesně (?), že Mácha měl podlouhlý obličej, vysoké čelo, výrazné oblouky očí, ještě výraznější 

tmavě modré oči, mezi obočím hlubokou vrásku, neholené vousy... Podle Emanuela Vlčka byl 

nejzdařilejší portrét malíře Kvasta (dále Miroslav Novotný: Portrét Karla Hynka Máchy a autor 

přednášky: Literární otazníky – mýty, záhady a aféry. O tu historii téměř detektivní nemohu 

plzeňské přátele knižní kultury ochudit. Domluveno – přijďte si Petra Kovaříka také poslechnout 

do Polanovy síně 24. listopadu od 17 hodin. 

     Posledním mým zastavením v sále sobotecké spořitelny byla prezentace nakladatelství Host a 

České knižnice. Prezentace před polednem bývají navštěvované nejméně. Čtyřicet posluchačů 

představuje ve stopadesátitisícové Plzni soutěžící o kandidaturu na titul města kultury návštěvnost 

velmi úspěšnou. Brněnské nakladatelství představili Martin Štér, prof. Holý a Věra Brožová. 

Prezentace musí mít zajímavé body (např. vysvětlení, proč v současné době vydávají Přehradu 

Marie Majerové). Je-li takových zajímavých bodů více, vyjde z puzzle i zajímavý obraz. 
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     Mé zastavení na 54. ročníku Šrámkovy Sobotky bylo deváté. Některý dílek je matnější, některý 

výraznější, ale obrázek, který si já skládám, má pro mne osobité kouzlo. Jana Horáková (Plzeň, 13. 

7. 2010) 
- J. H. (*1958) působí jako redaktorka Plže, překladatelka poezie a tajemnice KPKK při KMP, žije v Plzni. 

 

 
 

* LITERÁRNÍ VÝLET KRUHU PŘÁTEL KNIŽNÍ KULTURY. Literárních výletů už bylo 

tolik, že jsme si o nich museli sepsat přehled! Díky němu teď víme, že ten letošní byl už 

dvanáctý… Ve čtvrtek 15. července. Z Plzně přes Týřovice, Litoměřice, Doksy, hrad Housku a 

kolem Kokořína do Šemánovic a zpět. Naše Máchovské putování pochopitelně nezůstalo bez 

odezvy… 

 
     Od LUCIE KOUTNÉ: Opět se po roce sešli literární nadšenci u Pekla, aby společně vyrazili 

na literární výlet. Na chvíli mě napadlo, jestli nespatřím, tak jako loni, Dana Mikeše, ale nestalo 

se tak. Již jsme kompletní a vyrážíme směr Kožlany. Po chvíli cestování projíždíme kolem plaského 

kláštera. K rybníku se přestěhoval vodník, který byl údajně původně jinde. Míjíme Kralovice. 

Klášter byl zničen Metternichem. Dostáváme další informaci – pojedeme přes Hubenov. Jak se 

však ukázalo, byla to mystifikace a jeli jsme jinudy. 

     Čtu si Plže, čerstvé informace. Čekání na D´Artagnana, moc hezké! To mě pobavilo. Ale kde 

jsou kritiky? Tady v tom Plži na barevných stránkách normálně chybí kritiky! Jak je to možné? 

Cožpak si ani paní Tichá nestěžuje? Ani Milan Šedivý? Anebo si řekli, že o prázdninách se 

nebudou nervovat? …K Plži jsme dostali sušenku a poukaz na vřelý úsměv a kávu od řidiče. To už 

k tomuhle výletu patří. Na to se člověk celý rok těší. Takhle jsem to řekla Davidu Růžičkovi, který 

seděl vedle mě. Podivil se, že jsem takový kulturní barbar a celý rok se těším na kafe a sušenku! 

     David si čte (jak jinak) Máchu, avšak prózu, nikoliv poezii. Z autorů tu cestují ještě Marek 

Velebný a Pavel Štýbr. Jedeme černým nóbl autobusem s nápisem FC Viktoria. Určitě se zase 

dozvíme spoustu zajímavostí od pana profesora Viktora Viktory. Výtvarno zastupuje pan Václav 

Malina a historii Karel Drhovský. 

     Jsme ve vesnici Týřovice. Projíždíme kolem domku, kde býval kdysi výčep. Tady prý Mácha 

přenocoval na seně. V Týřovicích „nás nepřijal most“ (byli jsme na něj příliš velcí a těžcí, jak 

konstatoval prof. Viktora). Museli jsme se vracet zpět a najít lepší cestu.  

     Cestou nám pan profesor přednášel o Máchovi. – Jak jsem pochopila, roku 1836 vychází Máj, 

odchází „racionální“ generace Dobrovského a na scénu přichází „opatrná“ generace J. 

Jungmanna. Do toho zazní hlas Máchova Máje. Je to období biedermeieru, vlasteneckého zaujetí, 

vládne kníže Metternich. Veřejný život je soustředěn spíše do interiérů… Máj byl přijat 

rozporuplně, Josef Kajetán Tyl o něm mluví kriticky, Jan Slavomír Tomíček o něm v České včele 

píše „…jeho báseň jest škvára, která z vymřelé sopky vyhozena mezi květiny padla.“ 

     To už jsme v Litoměřicích a jdeme nahlédnout do Máchova bytu. Celá naše padesátičlenná 

delegace zaplní dvě malé místnůstky v prvním patře. Je zde vystavena Máchova lebka odlitá do 

sádry, kousek z Máchovy rakve. Po stranách místnosti dvě busty znázorňující Máchu. Na zdech 

nástěnky s povídáním o Máchovi. Jako obvykle nás tíží čas, a tak spěcháme směrem k autobusu.  

     V Doksech jsme si prohlédli muzeum K. H. Máchy. Moc hezké muzeum v roubeném původním 

domě. Je zde vystaven Máj v různých verzích včetně miniaturní knížky. Ve vedlejší místnosti jsou 

pak věci týkající se rybaření, to už ale s Máchou nesouvisí. 

     Razíme na Housku, tajemný hrad. Při návštěvě mi tolik strašidelný a tajemný nepřipadal. Ba 

ani toho pekla jsem se nebála, spíš mi připadalo legrační. Na hradě nás provázel středověký 

člověk, který nezapomněl zkritizovat naši obuv a oblečení. Viděli jsme kapli s původními gotickými 

freskami. Pak jsme se odebrali na balkon a odtud do jednotlivých sálů. Ty jsou barevně 

vymalovány a nijak nevypovídají, jak tento hrad vypadal v 19. století. Z oken je parádní výhled na 

Bezděz. A co by to bylo za Housku, kdyby tu nevystavil své obrazy Jirka Houska, malíř z Prahy?! 

Velká kamenná houska též leží na soklu u schodiště. Ještě jsme si prohlédli ve sklepě peklo. Čerti 

tu nebyli, nejspíš někam zalezli a spali.  



 5 

     Naší další zastávkou byla Nostalgická myš. Dostali jsme se sem docela těžko. Ty serpentiny pro 

tak velký autobus nejsou moc ideální. Ale nakonec jsme dojeli i sem. Před panem řidičem smekám 

klobouk. Uviděli jsme takový kravín a z boku na něm visela cedule Gambrinus, až když jsme 

vystoupili, uviděli jsme nad vchodem napsáno: Nostalgická myš. Odtud se vysílají pořady na ČRo 

s J. Suchým. Tady jsme se uvelebili, venku i uvnitř. Jenže na takové návaly tu nejsou zvyklí. 

Nečekali, že zrovna přijede autobus z Plzně s padesáti lidmi a že budou ty lidi dokonce tak trochu 

vyhládlí. Pár řízků by se tedy našlo, ale ani tady se nemůžeme nijak dlouho zdržovat. Vždy musíme 

být ve střehu a čekat na povel k přesunu od paní Horákové. Tolik jsem si přála, aby se tady 

nevelelo, abychom tu mohli zůstat déle, minimálně tak do druhého dne. Pak se ale sepisovaly 

čárky, zda ještě jet, či nejet na Vyšehradský hřbitov se Slavínem. Řekla jsem: „Je mi to jedno.“ 

Paní hospodské jsme přidělali starosti. Pivo příliš pěnilo a nechtělo správně natéct do sklenic. 

Také nastaly zmatky – komu limonádu a komu pivo. Taky si postěžovala - škoda, že o nás nevěděla 

dřív, mohla mít takový kšeft, mohla nám navařit… Chvíli jsme seděli venku a rozprávěli. Bylo to 

takové hezké místo a už nebylo takové horko. Ani otravný hmyz. Přišel pokyn a my nastoupili do 

černého dostavníku FC Viktoria.  

     Ještě v autobuse se hlasovalo, co s Kokořínem. Nakonec jsme ho vynechali. Jen ve vesnici 

Kokořín jsme vyposlechli informace o hradu. Neviděli jsme ho ani z dálky. Snad někdy příště. 

Zdálky jsme zahlédli také kostel na Vyšehradě. A v autobusu vyslechli, kdo všechno na 

vyšehradském hřbitově leží. Moc zajímavé. Jsou tam pohřbeni spisovatelé, herci, zpěvačky, umělci 

a další významní lidé. Jako poslední dirigent Rafael Kubelík. 

     Poslední zastávka na kafíčko u benzinky, pak cesta po dálnici do Plzně. Výlet se mi moc líbil. 

Děkuju. (Plzeň, 15. 8. 2010) 
 

- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Opět jsme se po roce sešli u Pekla. Všichni se choulili před 

pekelnou branou, neboť jsme si nebyli jisti, zda velká černá „Noemova archa“ s nápisem FC 

Viktoria Plzeň je náš autobus pro Máchovské putování. Seděl jsem jako posledně za panem 

Malinou, vedle pana Gardavského. Vyrazili jsme po příchodu Václava Maliny, který obvykle 

představuje závěrečnou část pelotonu výpravy. Sice neřekl, jako prof Zelí v povídce Šimka a 

Grossmanna „Návštěva ZOO“: „Promiňte chlapci, ale nemohl jsem najít nádraží,“ jen 

předpokládal jako předloni, že se odjíždí až v 7:30 hod. Vyrazili jsme na sever a úzkou silničkou 

z Kralovic jsme po otáčení u mostu přes Berounku dorazili k prvnímu cíli,  do Týřovic. Cestou nás 

ještě pan ing. Drhovský upozorňoval na památky, které uvidíme i neuvidíme.  

     Objekt roubenky v Týřovicích jsme si prohlédli jen z autobusu. Patřila spisovateli Miroslavu 

Ivanovovi. L. P. 1834 dům navštívil K. H. Mácha - pomocí lsti tu získal pro sebe a své kumpány 

večeři s noclehem, když tu býval „výčep“. Pršelo a navíc „nezastavujeme, máme zpoždění“…  

     Aby se to nepletlo, jeli jsme k tomu mostu u Berounky znova, ale prý nás nechtěl, tak jsme se 

s naší černou rakví otočili a prohlédli jsme si roubenku ještě z druhé strany… Vedle bývalé školy, 

která je nyní hospodou, jsme se marně pokoušeli sjet z kopce do další úzké ulice, načež jsme se 

couváním vraceli. Z vedlejšího domu na nás vesele mávali dělníci opravující střechu. Aha, Kruh 

přátel knižní kultury je všude znám?! Nebo to bylo nápisem FC Viktoria na autobusu? Inu fotbal! 

     Přes Rakovník jsme v slabém dešti dorazili přes Terezín do Litoměřic, kde už bylo krásně. Po 

výstupu z klimatizovaného autobusu jsme dostali horkou facku dusného vzduchu. Jako v sauně.  

Čekala nás pak Máchova světnička. Přes náměstí jako vždy v poklusu k Máchovu domu, kde nás 

přivítal pán (hrabalovská postavička) slovy: „Já jsem ten čičmunda, co vás bude provázet.“ Pavel 

Štýbr se nabídl, že mu ohlídá kolo. Když se průvodce vydýchal, na dvorku jsme vyslechli, jak 

Mácha hasil požár a další informace, kterými náš už zásobil po cestě prof. Viktora. Nahrnuli jsme 

se do světničky a v rychlosti si prohlédli tabule, exponáty, zahleděli se z oken do krajiny. Někteří 

byli zklamaní, že malé muzeum nemělo WC.  
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     Opět v poklusu na parkoviště. Na vlakovém nádraží jsme objevili kupodivu otevřené WC 

s obsluhou, která si hlídala, abychom všichni zaplatili. (Jen pan ing. Drhovský jí proklouzl…) 

Dostali jsme na WC stvrzenku pro případ reklamace - prý platí celý den…   

     A dál do obce Doksy. Cestou nás vedle výkladu ing. Drhovského o architektuře bavil prof. 

Viktora čtením z šifrovaných Máchových zápisků - o tom, jak Mácha s kolegy na výpravě do Itálie 

v hospůdkách „občas překotili nějakou tu děvečku“, a další intimní pasáže popisující milostné 

akty - to abychom si klasika moc neidealizovali. Mácha byl prý duše nešťastná, rozervaná. Bylo 

mu prý souzeno žít ve skepsi. (Tady cítím paralelu se sebou a svou duší…) Řeč byla také o 

dokonalé básnické formě, o Máchově pojetí času, o tom, že Mácha je do jiných jazyků 

nepřeložitelný, proto se nestal velkým světovým romantikem…  

     V Doksech jsme zastavili na náměstí vedle vietnamského obchůdku kolem 13:00 hod. a za chvíli 

jsme podle itineráře měli odjíždět. (Prý už máme zpoždění „jen čtvrt hodiny“...) Tak šupky dupky 

z náměstí k muzeu a zpět za cca 25 minut! V poklusu jsme si prohlédli muzeum Karla Hynka 

Máchy. Romantické obrázky hradů a zřícenin, různá (i cizojazyčná) vydání Máchových knížek. 

Lucka mě upozornila na velmi kolibří vydání Máje.  

     Pokračovali jsme na hrad Housku. Na parkoviště pod Houskou jsme dorazili ve 14:02, načež 

nám „kmotřička“ sdělila, že zde je prohlídka objednána na 15:00 hodin. Konečně jsme nemuseli 

tak spěchat a mohli jsme se trochu občerstvit na hradním nádvoří. Škoda, že s námi nejel Ivo 

Fencl, ten by jistě doplnil něco zajímavého z esoterického a mysteriózního soudku. Na Housce 

nebylo moc inventáře, na stěnách spíše jen obrazy na prodej. Kochali jsme se aspoň výhledem na 

panoráma hradu Bezděz. Většinou jsem se pohyboval až v poslední skupině a zachytil jen konce 

průvodcova vyprávění, ale asi jsem o moc nepřišel. V závěru průvodce hovořil o tajemné průrvě 

z nitra země a „připravoval“ nás na návštěvu „pekla“ radami, že máme radši odložit na nádvoří 

kreditky apod. Po prohlídce se pan ing. Drhovský neudržel, „nechtěl nám moc zkazit dojem,“ ale 

průvodce si podle něj dost vymýšlel, stále zdůrazňoval, jak byl hrad poničen a jak je naše vstupné 

potřebné na opravy… Kromě kaple a trochy naivních loveckých fresek v zeleném salonku nic 

zajímavého na soukromém hradu nebylo.  

     V autobuse nám „kmotřička“ slíbila, že v dalším bodu putování, kde bude čas na příjemné 

občerstvení, tj. v Šemánovicích, jsme cobydup...  Ani po tři čtvrtě hodině ploužení (nebo to bylo 

plžení?) v černé klimatizované rakvi s nápisem FC Viktoria Plzeň jsme stále bloudili v jakémsi 

začarovaném kruhu a málem zůstali zaklesnuti na úzké silničce mezi vysokými valy. Vzdálenost je 

opravdu pojem relativní. Že by nás očarovaly tajemné síly z hradu Houska? Václav Malina 

vypouštěl co chvíli poplašnou zprávu - asi budeme muset tlačit! Autobus ošlehávaly větve a 

v úzkém kaňonu nemohl ani couvat. Pomalu jsem se smiřoval s představou, že v těch housko-

křivoklátských lesích budeme muset rozbít ležení, než nás vyprostí. Řidič, patrně s GPS navigací, 

měl na cestičkách bez označení pevné nervy.  Krátce před pátou se objevily vytoužené Šemánovice. 

Na programu měla být tzv. „Nostalgická myš“ – muzeum Semaforu a „kultovní občerstvovna“. 

Když jsme se podle cedulek vyřezaných na dřevě plazili busem přes vesničku k objektu bývalého 

prasečáku, kterou byla ona „Nostalgická myš“, vstávaly nám vlasy hrůzou na hlavě. Cesta byla u 

konce. Tak asi sláva? Největší drama mělo teprve přijít. Celý autobus se nás nahrnul, prohlédli 

jsme si na zdech podpisy herců, kterými byla první místnost výčepu doslova vytapetována. To bylo 

to nejzajímavější. Pak mě zchladila slova obsluhy. Jako v absurdním dramatu, které by nenapsal 

ani Václav Havel. „…to jsou paradoxy, pane Vaněk!“ Cimrmanova Hospoda na mýtince byla 

proti tomu vesnickou selankou. Paní hostinská říkala: „Jen malé pivo nebo limonádu, nic jiného. 

Vy chcete jíst? Ale my nic nemáme! Neplatí, co je na vývěsce, to jsem včera doprodala. Mám jen 

výborná očka. Ani utopenci už nejsou. Ani párky. Jo, je tam ještě jeden nakládaný hermelín. 

Tyčinky nejsou, ale mám výborné preclíky (25,- Kč), já je sama taky chroustám u televize, jsou 

opravdu výborné. Jo ještě je tu asi šest řízků a hranolky. Tak chcete někdo jíst?“ Kupodivu se 

nikdo neozval, ale nakonec dva řízky paní udala. Po delší chvíli přinesla prvních sedm piv.  Chtělo 

se mi brečet. „Tak si to rozdejte, kdo chcete pivo.“ Pivo z pípy ani nechtělo téct. „To víte, s tím já 

nic neudělám,“ řekla výčepní a začala se shánět po nějakém dalším skle. Začal jsem si citovat 

z Cimrmana: „No jo, Hospoda na mýtince, ale chodili mu tam lidi, a tady na podobné návaly 
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nejsou zařízený…“ Hostinská prohlásila, že jsme se měli ohlásit dopředu. (Je fakt, že panu 

Gardavskému vydrželo celý den postupně jeho 6 namazaných rohlíků a ještě mu jeden zbyl.). 

Raději jsem šel za ostatními ven, sedl si a poslouchal Davida Růžičku. Nakonec se konalo i malé 

referendum: zastavit v Praze na Vyšehradě u Máchova hrobu? Jedenáct lidí bylo pro, dvacet čtyři 

proti, zbytku to bylo jedno. Asi tak ve čtvrt na sedm jsme opustili „Nostalgickou myš“ (asi po tom 

místu nostalgií trpět nebudu). Na Plzeň, Vávro, na Plzeň! A možná ještě na Kokořín? Byl na 

programu. Chtělo se mi zacitovat z „Dobytí Severního pólu“: „Tedy když to srovnám s tím výletem 

na Kokořín …“ Na Kokořínsku jsme byli, na Kokoříně nebyli! Zastavili jsme v Kokoříně a po 

chvilkovém brblání, proč zbytečně stojíme na návsi, když stejně nic nevidíme, autobus pokračoval 

dál. Alespoň výklad o nenavštíveném Vyšehradu. Po deváté jsme zastavili na „skok na WC“. Skoro 

půlhodina… Příjezd do Plzně byl ve 21:30 odpovídal itineráři. Jak by se řeklo ve hře „Vražda 

v salónním kupé“: „Taková pěkná tečka za tím naším programem… (Plzeň, 20. 7. 2010) 
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. V současné době je zaměstnán jako dokumentátor v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V sobotu 11. září 2010 v 10:00 hodin Vás Obvodní knihovna Doubravka (Plzeň, Masarykova 

75) zve na vycházku k rozhledně na Chlumu s oblíbenou knížkou na literární piknik. Akce má 

výstižný název Vezmi knížku na procházku. 
 

* V pondělí 13. září 2010 v 15:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. 

Smetany 13) na literárně dramatický pořad s verši Františka Hrubína Jak to bylo, pohádko?  
 

* V úterý 21. září 2010 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

„13“ (Pražská 13) na komponovaný pořad z tvorby českých básníků Poezie na dvorku. Uvádí Jiří 

Hlobil. Zájemci o vystoupení z řad mladých autorů jsou prý vítáni! 
 

* V pondělí 27. září 2010 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 

9) na další Literární večer Antidivadla a hostů. Účinkují: básníci Josef Hrubý a Tomáš T. Kůs. 

Vstupné 50,- Kč. 
 

* Ve středu 29. září 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky XI. – Jděte do háje! Připravili a uvádějí 

Karel Drhovský a Viktor Viktora.  
 

* Ve čtvrtek 30. září 2010 v 18:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (Nám. Republiky 40) 

na prezentaci knihy veršů a koláží plzeňského básníka Josefa Hrubého Otylé ach.  

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* MARKÉTA BALCAROVÁ: Dojmy z Bambergu, letní literární škola a vřelé poděkování 

pořadatelům: „Gockel“ znamená kohout. „Bartl“ znamená krátký vous, fousek. 

     Profesor Heinz Gockel byl ještě před pár lety dlouholetým otcem srpnového literárního 

semináře na univerzitě v Bambergu. Profesorka Andrea Bartl je jeho nástupkyní, je druhým rokem 

matkou mezinárodní letní školy v jednom z nejkouzelnějších měst, které znám.  

     Bamberg je malé bavorské město protkané rozvětvenou řekou, uprostřed níž stojí na mostě 

barokní městská radnice. Barokní radnice na vodě – první rarita Bambergu.  
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     V bamberském dómu vznešeně kluše na svém koni historická postava, o níž nikdo neví, kdo to 

vlastně přesně je. A kulturologové o její identifikaci svádějí dodnes úporný boj. Socha sestavená 

z mnoha kousků kamene. Bamberský jezdec. Druhá rarita Bambergu.  

     Na stropu kostela sv. Michala je vyobrazeno na šest set různých léčivých bylin, libůstka pro 

báby kořenářky. Rarita číslo tři.  

     Bamberské uzené pivo. Kdysi dávno prý jednomu sládkovi chytla stodola plná ječmene a jemu 

bylo líto vyhodit zbytky připáleného obilí. Ačkoli bylo notně načichlé kouřem, uvařil z něj 

plnohodnotné pivo. Pivo chutnající po šunce. Pivo, které dle receptu s podivuhodnou minulostí pijí 

dodnes zplna hrdla jak místní, tak cizinci. Rarita čtvrtá.  

     Na jednom rameni řeky, na kraji malebných bamberských Benátek, stojí stará budova, bývalé 

jatky, odkud se kdysi zbytky zkaženého masa házely rovnou do řeky, aby z ní směrem po proudu 

místní rybáři lovili čerstvé, vykrmené rybičky. Rarita pátá.  

     Na kliku úzkého domečku, kde pár let pobýval spisovatel německého romantismu E. T. A. 

Hoffmann, asi právě z jednoho z autorových lehce děsivých příběhů zavítal obličej škaredé babice 

a zůstal tam dodnes. Kulatá kovová klika s výrazem šklebící se baby. Rarita číslo šest.  

     Heinz Gockel, Andrea Bartl a jejich kouzelná letní literární škola jsou sedmým divem 

Bambergu. A to přesto, že slovo „Gockel“ znamená pouze kohout a slovo „Bartl“ je označení pro 

krátký vousek. Spolu se svou letní literární univerzitou však znamenají mnoho, a to hlavně pro ty 

přespolní. Všem cizincům vřele otvírají bránu nejen k německé literatuře, ale i mnohem dále.  
 

     PRO PLZEŇ, PRAHU, VÍDEŇ… 

 

Má milovaná města, 

plná prachu, bublajících aut a dusivého vzduchu, 

nasáklá hustou špínou, lidským potem a černými kalužemi, 

v zimě pocukrovaná popelavým sněhem, 

v létě pomoučněná hladkým, sivým prachem,  

dýcháte pachem z výfuků, komínů a popelnic. 
 

Má milovaná města, 

jak ráda vás opouštím a prchám do lesů, luk a do zeleně, 

jak ráda opouštím váš shon a vaše stáda uspěchaných lidí, 

co se valí ulicemi jako vypasení bizoni s jazyky na vestě 

a spěchají a nevědí přesně proč a kam, 

možná právě proto, že nežijí venku, ale ve městě.  
 

Má uplakaná, uprášená města, 

jak jste si podobná, jste ze stejného těsta, 

tak ráda od vás prchám – a o to raději se vracím 

k vám, ke všem, co stala jste se mými domovy, 

k vám ke všem vede aspoň jedna ušmudlaná cesta  

a je jedno, že je to třeba dálnice. 

Vždyť jste to Vy, má milovaná města.                               Markéta Balcarová (Plzeň, 18. 8. 2010) 
 

- M. B. (*1984) píše básně a povídky, žije v Plzni, právě úspěšně ukončila studia germanistiku.  

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 9. 2010. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
******************************************************************************* 

KONTAKT: Ason-klub o. s. při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň,  
tel.: 378 038 200, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 

http://www.knihovna.plzen.eu/

