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Editorial

Právě před rokem vyšlo první číslo Plže, prvního plzeňské-
ho literárního časopisu po třech čtvrtinách století. Jak víme
i ze vzpomínek Františka Fabiana (v č. 5 a 6), ani v šedesátých
letech se v Plzni nepodařilo pro nepřízeň úřadů prosadit
vydávání periodika s názvem Pramen, před rokem 1989
neexistovaly důstojné podmínky pro vznik regionálních ča-
sopisů - a čtvrtletník Spektrum měl nedávno ve vínku v prvé
řadě zrcadlení plzeňské kultury v širokém smyslu, i když
někteří autoři Plže debutovali nebo publikovali právě v něko-
lika literárních přílohách Spektra.

Teď nám však víc než o minulost a vzpomínky na před-
chůdce leží na srdci přítomnost měsíčníku: zvolna spějeme
k ukončení druhého, nyní již úplného ročníku Plže. V říjno-
vém čísle prostřednictvím rubriky Portrét Plže skládáme
hold básním gymnazistky Mileny Hasalové; snad se v nich
i nadále bude zračit svět její básnické múzy. Leč osou nového
Plže jsou dvě životní jubilea: Miloslava Bělohlávka není za-
potřebí v Plzni a Plzeňanům představovat, to spíše on nám
může plzeňské dějiny přibližovat skoro donekonečna, jak
také činí ve svých knihách. Naopak na básnířku Jiřinu
Fuchsovou, již od 1963 žijící v exilu ve Spojených státech,
by se nemělo zapomínat, přestože ji trestuhodně opomněli
garanti hesláře Slovníku českých spisovatelů po roce 1945.
Křivda se má napravovat (stalo se tak zčásti i díky kompen-
diu Františka Knoppa Česká literatura v exilu 1948-1989) -
a "kulaté" narozeniny plzeňské rodačky a autorky několika
pozoruhodných sbírek připomínáme rádi i v Plži. Novou
plzeňskou poezii reprezentují verše Evy Procházkové
a Zuzany Dorogiové, vůbec poprvé se na stránkách časopisu
představuje výrazný básnický tvůrce Jindřich Konečný, byť
tentokrát nikoli jako poeta, nýbrž jako autor duchaplných
a nápaditých "nápadíků". Nepochybnými prozaickými ta-
lenty jsou Jan Kochman (v regionu) a "Vetřelkyně" Denisa
Salátková (mimo region), jejichž práce uveřejňujeme. V Plži
najdete i tradiční rubriky jako Fejeton, Svetr MUDr. Zuzany
či Pilsensia antiqua i novou dvojjazyčnou rubriku Zrcadlo.
Nechvalme dne před večerem, ale to vše je samé dobré
počtení: krásná literatura!

Vladimír Novotný 

Šéfredaktor: Vladimír Novotný
Redakce: Jana Horáková,

Helena Šlesingerová
Redakční rada: Josef Hrubý,

Bohumil Jirásek, Dagmar
Svatková, Milan Šedivý, 

Viktor Viktora

Adresa redakce: 305 94 Plzeň,
ul. Bedřicha Smetany 13

tel.: 377 201 427, 377 201 426
e-mail: 

slesingerova@kmp.plzen-city.cz
horakova@kmp.plzen-city.cz

Vydávají občanská sdružení 
Pro libris, Ason-klub, Knihovna

města Plzně, Středisko 
západočeských spisovatelů 

a Kruh přátel knižní kultury

Obálka, zlom sazby, grafická 
úprava: Vojtěch Jurík

Vydávání je povoleno
Ministerstvem kultury ČR.

Evidenční číslo periodického 
tisku: MK ČR E 13766

© Plž - Plzeňský literární život,
ročník II, č. 10, říjen 2003

www.kmp.plzen-city.cz

Náklad 600 ks 
ISSN 1213-9890

Tisk: KC Solid s.r.o. Rokycany

1



Portrét Plže2

Psát o prvních verších či prvních sborníčcích
veršů mladé básnířky Mileny Hasalové, doposud
ještě studentky plzeňského gymnázia, bezpochy-
by představuje nemalé riziko a především sázku
na budoucnost. Její oslnivý talent totiž slibuje
tolik, že teprve následující roky dají s konečnou
platností najevo, co nakonec vzešlo z jejího
výjimečného tvůrčího nadání - a kolik. Prozatím
tu jde o první výrazné úspěchy v literárních
soutěžích a o její dvě první, značně pozoruhod-
né, útlé knížky vydané v Ason-klubu - Slova
z podvědomí (1999) a Et cetera (2000), což
vůbec není málo. Vždyť již v autorčiných juveni-
liích se naplno projevily výrazné typologické
znaky jejího básnického psaní: Milena Hasalová
v nich promlouvá a vypovídá jako onen typ tvůr-
ce, jenž bývá odedávna nazýván poeta doctus
a kterýžto ponejvíce vnímá vezdejší bytí ve všech
jeho tisícerých podobách jakoby nekonečným
předivem neslitovného racia či skalpelovitého in-
telektu. Čili v množině významů a vjemů, z nichž
nejnápadněji a nejzřetelněji se vyčleňuje básníř-
čino bytostné spění k fenomenologickému pojí-
mání a přijímání všehomíra jak na povrchu věcí
a stavů, tak i v jeho dřeni, ve skrytém tmelu jeho
niterných prožitků a esencí duchovních. Zdů-
razňujeme-li však u Hasalové její exponovaný,
vyhraněný intelektualismus a racionalismus,
nemá to ani v nejmenším znamenat, že by tato
poezie byla prosta vší senzitivity: nejspíš právě
naopak. Zejména na škále či na struně sofisti-
kované cituplnosti vtělené do intelektového zření
světa se konkrétně odehrává autorčino jitřivé
básnické myšlení a právě z tvůrčího rozpětí mezi
křehkou škálou impulsů a ještě křehčí strunou
reflexe poté vytryskávají její verše a vize,  texty
a volné básnické cykly. V kontextu soudobého
českého básnictví se Hasalová zdá být vynaléza-
vou vyznavačkou wittgensteinovské pokory
v poezii, ztělesněné tak sugestivně Kateřinou
Rudčenkovou - a k analytičnosti veršů své starší
souputnice jí dnes schází pouze malý krůček.
Možná to ale bude zrovna ten, který ji povede,
neznámou a nezvanou, k umělecké nirváně.

Vladimír Novotný

xxx
Mít ruce žilnaté

od okopávání bazalky
a koupat se se sušenou levandulí

a česat jasmín
před ranní kávou to stihnout na trh

a všem kůzlatům říkat Dolores
- nymfy se stahují do vnitrozemí

chytám je do sítí
připichuji do rámců

a prodávám za světovou měnu
pas de poèmes - rien que chansons

chansons de personne à PERSONNE

N i r v á na
ne

zvánaneznám
á

Milena Hasalová
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xxx
Nirvána
nezvána
neznáma
nohama
proplete
prokleté
jak jen to
nazvete

zoufáme
pro Léthé
za pohled

dítěte
- slzami
zkalený
pláče se
pro ženy
to je to

soužení
fauni se

ožení
radostí

zmoženi
- na množství nehleďme

ulehnou
Nirvána
nezvána

nonsensy
protkaná

cupuje
co tu je

- uzurpuje

xxx
Ošklivá víla

ošklivá zlostí
ubohá dosti

do morku kostí
špatně se zhostí

podílu díla
co krásu svírá
bez minulosti

xxx
Nad mnoha věcmi se zapláče
pláče se v různou denní dobu

ráno nad těžkostmi
odpoledne nad lehkostí

a večer nad výdělkem
pláče se

slzí se
naříká

vzlyká se
úpí

a upínají se zraky
velké smutné králičí supernovy

vkluzující do prohlubní vleže na předložce
ony přetékají mýdlem

řasenkou
omyly

krví
kouřem

mentolovou žvýkačkou
a hrůzou

že uvidí co chtějí

xxx
Příliš krásy

hluboko v očních důlcích
červánky na obzoru

červánky na hladině moří
srdeční rytmus mořských savců

tropický monzun na bulváru
Ve svatebním rubáši
drobounká pro rakev

sezdá se s éterem
skřípajíc zuby

jak prázdná perlorodka
co vytváří zázrak organiky

Ach ano
já příliš vás miluji

nikdy jsem vás tolik nemilovala
jako v úhlu 36°

ostrém
podle názoru staromódních břitev
a břitce vtipných sezonních žiletek



Jubileum4

Bibliografie děl PhDr. Miloslava Bělohlávka uve-
řejněná před deseti roky k autorovým sedmdesáti-
nám obsahuje úctyhodných 916 položek. Další pub-
likace, především knižní, v následujícím desetiletí
přibyly. Jen letmé listování v bibliografii a výběrová
charakteristika titulů by vyžadovaly menší samostat-
ný knižní svazek, natož pak výčet toho, co jubilanto-
va osobnost pro Plzeň a české dějepisectví znamená.

Připomeňme však také něco jiného. Své osmde-
sáté narozeniny bude slavit plzeňský rodák M. Bělo-
hlávek 8. října. Zmiňovat se o jeho životě znamená
z pohledu dnešního utilitaristického pragmatika
konstatovat jednotvárnost neměnného zaměstnání
bez impulsů dalších devater řemesel. V roce 1941
maturoval na reálce, o rok později vykonal doplňující
maturitní zkoušku na reálném gymnáziu, ale také
abiturientský kurs na obchodní akademii, po totál-
ním nasazení ve Škodových závodech začal studovat
český jazyk a dějepis na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy, výhradně historii a archivářství se věno-
val v letech 1946-1948, kdy absolvoval Státní archiv-
ní školu, v roce 1948 se stal městským archivářem
v Plzni, tedy ředitelem Archivu města Plzně, který
byl v té době založen - vlastně se jako instituce osa-
mostatnil ze začlenění do struktur městského
muzea. V čele archivu stál do roku 1984. Během oné
zdánlivé jednotvárné neměnnosti vytvořil instituci,
která patří kvalitou i rozsáhlostí fondů a knihovny
k jedněm z mála v republice.

Archiv pod jubilantovým vedením začal integro-
vat historickou vědeckou práci - inicioval založení
západočeské pobočky Československé historické
společnosti, začal vydávat sborník Minulostí Plzně
a Plzeňska, později Minulostí Západočeského kraje,
dnes Minulostí západočeského kraje, sborník ceněný
a respektovaný celonárodní historickou obcí. Dále
inicioval vznik cyklu proslulých historických před-
nášek v "podzemí" radnice. Cyklus probíhá dodnes.
Jen on ví, kolik stovek přednášek pronesl pro veřej-
nost i na vědeckých fórech. Stal se historickým vě-
domím a svědomím svého města. I když tematika 
jeho prací zasahuje do celonárodních souvislostí,
převahu má plzeňská tematika - je jedinečným 
znalcem historie města,  demografie a národopisu
Plzeňska.

Kvantita publikací předpokládá enormně praco-
vitou osobnost. Tou M. Bělohlávek je. Příchozí vítal
skloněn nad pracovním stolem v archivu i doma,
obložen knihami, výpisky, časopisy, listinami i vším,
bez čeho se řádný archivář ani historik neobejde.
Nedal se rušit, návštěvu nezatracoval, na každou
otázku týkající se Plzně dovedl odpovědět nebo
věděl, kam se obrátit. Archiv a jeho bohatství znal
dokonale. Je znalcem a sběratelem výtvarných děl,
také výtvarné umění je jeho koníčkem. Zdánlivě fád-
ně probíhal i jeho soukromý život - nekouřil, alkohol
zavoněl na jeho stole příležitostně, hostince pro něj
neexistují, zkrátka pečlivý, pozorný rodinný typ, ale
také zaujatý učenec. Usměvavý, oblý obličej rámo-
vaný tmavými obroučkami brýlí prozrazuje člověka
přátelského, ochotného poradit a pomoci, člověka,
k němuž pocítíme úctu, ale k němuž nemusíme při-
stupovat s ostychem.

Máme-li připomenout něco z jeho díla, pak tedy
výběr knižních publikací. Beletrii se blíží Nový
plzeňský pitaval (1966) a Plzeňské pověsti a legendy
(1968). Pro dějiny Archivu a informace o jeho
fondech je zásadní monumentální Archiv města
Plzně (1987). Kniha počtů města Plzně (1957) je
důležitým regionálním příspěvkem k ekonomickým
dějinám. Faktograficky cenné jsou drobnější pub-
likace - například Plzeň a její dějepisci (1959).
Spoluautorsky se podílel na  dalších - Mikulášský
hřbitov v Plzni (1956), Vlastivědná příručka
Západočeského kraje (1989), Kapitoly o církvi
v minulosti a současnosti (1991), Plzeň - průvodce
(1991). Monumentem je první díl Dějin Plzně
(1965), který redigoval a v němž sledoval dějiny od
počátků města do bělohorské bitvy, ve druhém dílu
vydaném v roce 1967 podal historický výklad první
poloviny 19. století. Problematické Hrady, zámky
a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku mají nej-
zdařilejší čtvrtý díl z roku 1985. Redigoval jej právě
M. Bělohlávek. Metodologicky i věcně je zde cenná
zvláště syntetizující předmluva. Před šesti roky pak
vydal Plzeňská předměstí.

Oslavenec, jemuž bude upřímně přát další léta
mnoho přátel i kolegů, se může s hrdostí ohlížet - je-
ho dílo je hodné autora, on sám je mužem hodným
svého života, jeho život je hoden úcty.

Viktor Viktora

Osmdesátiny Miloslava Bělohlávka
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Milá Jiřinko,
přiznám se, že už si nevzpomínám, kdy a kde

jsme se poprvé setkaly. Nejpravděpodobnější je
verze, že se tak stalo při některé schůzi Střediska
západočeských spisovatelů v Plzni, když jsi
náhodou do rodného města zavítala.

Přesto se na první dojem pamatuji: AJFR! To,
co z Tebe sálalo, bylo jako mistrál, jako příval.
Nedalo se tomu uhnout. Bylo to živé, dychtivé ži-
vota a činnosti, aktivní, plné nápadů a iniciativy.
Nepominutelná žena! Taková, z níž muži většinou
mívají špatně zapíranou hrůzu. (Ono partnerství
s takovou tropickou bouří je totiž velice náročné,
co si budeme nalhávat...)

Od té doby jsme se setkaly několikrát - a bylo to

vždycky takové. Ženská do každého počasí, která
mu nepodléhá, ale pere se s ním. Jakož i se vším,
co přineslo.

Já vím, Ty o tom nemluvíš, já se nevyptávám,
protože zásadně nevstupuji na tenký led, kam ne-
jsem výslovně pozvána. Ale z Tvých dopisů, které
občas přeletí oceán, je to cítit. I z Tvých veršů. Číst
ještě trošku umím...

I ten stesk, popíraný, protože Ty nejsi z Těch,
kdož se jen tak vzdávají, kdož přiznávají slabou
chvilku. Nekonečný stesk po domově. Chápu ho,
i mně se v té zatracené Praze, kde musím bydlet,
po milované Plzni neustále stýská. Už to tam ne-
bude jiné, v lepším a snad ani v horším. Už to ně-
jak přestojíme, že?

Karla Erbová Dopis do Émeriky

Za svého působení jako městský archivář v Plzni
jsem se setkal s řadou zajímavých osobností a mezi
nimi i s tehdejším ředitelem městské knihovny
Bohumilem Polanem (1887-1971). Byl to plachý,
jemný muž, velmi pečlivý, úzkostlivě dbalý na
úpravu svých rukopisů, které posílal do tisku.
Nesměly tam být překlepy a chyby, ani přílišné
vpisky. Vzpomínám, jak přišel, tiše se zeptal, zda
máme gumu, a sedl si k psacímu stroji. Tam vymazal
překlep a místo něho vepsal správné slovo. Dělal to
jistě proto, aby usnadnil práci tiskařům, aby rukopis
byl čistý a nemusely být žádné výmluvy na případné
chyby. Jeho sloh byl dosti složitý, a proto chtěl mít
rukopis dokonalý. Rukopis měl trochu zvláštní, stro-
jený, plně odpovídal jeho naturelu.

Věděl jsem, že byl nesmlouvavý, ale shovívavý,
především literární kritik a kritik výtvarných prací.
Přesto jsem se odvážil v roce 1968 ho požádat o ná-
zor, co soudí o Dějinách Plzně, které právě vyšly
a které jsem redigoval. Jeho postoj byl svrchovaně
kladný. Pochválil mé pojetí a mé stanovisko. Polano-
va slova mne velmi potěšila. Zakládal jsem si na jeho
úsudku i hodnocení, a to byla má opora proti
různým též rádobykritikům.

Používal pseudonym Polan, třebaže se jmenoval

Čuřín. Polan bylo dívčí jméno jeho matky. Tím vy-
jadřoval také svůj vztah k ní. V Plzni ho nikdo neznal
než jako Polana. Tak převážilo jeho spisovatelské
a básnické jméno nad občanským. Poněvadž své
příspěvky pravidelně tiskl v Nové době a po jejím nu-
ceném zániku publikoval v Pravdě, tehdy jediném
plzeňském deníku, všichni toto jméno znali velmi
dobře.

Bohumil Polan bydlel nedaleko nás, v Kroftově
ulici, dnes Benešově, v typickém městském činžáku
dvacátých let, a tak nebylo divu, že jsme se navštěvo-
vali. Jeho byt byl rovněž skromný, mne nejvíce zaujal
křehký obraz - kresba z cyklu Trávy od Oty Janečka.
Bohumil Polan byl vdovcem a žil zcela sám, přesto
doma udržoval vzorný pořádek. Měl blízko k aka-
demickému malíři Jiřímu Kovaříkovi, který byl přes
rozdíl věku jeho důvěrným přítelem.

Za svůj největší úspěch považuji, že jsem pro
Archiv města Plzně získal od dcery Bohumila Polana
jeho písemnou pozůstalost včetně rukopisného
listáře, do něhož si opisoval dopisy významných 
osob a k nim si činil poznámky, vysvětlující různá za-
šifrovaná místa, známá jen jemu. Tak mi tato písem-
ná pozůstalost stále připomíná spisovatele a kritika
Bohumila Polana.

Miloslav Bělohlávek

Vzpomínka na Bohumila Polana
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Jsi s námi
řeči

Věrná
Čistá

I když snad
nemůžeme z místa

zas k nám se skláníš
jako když

Zas skývy štěstí
vlny žalu

pod ledem
sléváš do chorálu

Zas v prázdné jizbě
když se šeří

o hladu

myslíš na večeři
a ze tmy

chladem zakované
z temnoty

hrobem studící
sny naše

větrem ošlehané
co hvězdy

věčným světlem zdrané
posíláš vzhůru

k měsíci

Jdou po hrdle  Ti

Pokolikáté

Jiřina Fuchsová

Památce Karla Hynka Máchy

Nad Tvými dopisy i verši jsem si uvědomila,
jak bych asi trpěla sama, kdybych bývala tehdy,
v šedesátém osmém, odešla...

O tom, kdo jsi, se zvědavý čtenář dozví třeba
z poznámek Tvé knihy veršů Amaka, kterou jsi vy-
dala pod pseudonymem Hynek Král. Že ses naro-
dila v Plzni, že nedlouho po maturitě jsi odešla z té-
to země, abys nakonec zakotvila v Émerice. Že to
tam nebylo snadné, o tom se nepíše - o tom mezi
řádky vyprávíš Ty. Lze se dočíst, žes založila nakla-
datelství české exilové poezie FRAM. To když Ti
jistý nakladatel, v posledních letech u nás dost
oslavovaný, na Tvůj rukopis odpověděl: Sorry, na
poezii se nevydělá... Takže ses rozhodla jít do toho
se svou kůží. Jako vždycky, jako se vším.

Což třeba Tvůj mnohaletý boj za znovuzískání
českého občanství? Což třeba Tvá zarputilá snaha
vybudovat v rodné Plzni Dům zahraničních
Čechů? Kdo balil bedny dokumentů, posílal do
Plzně, kdo sháněl vhodný prostor, oběhával
úřady? Jiřina Fuchsová.

Vždycky v těch zápasech bylo obrovské množství
energie, vůle něčemu dobrému pomoci na svět,
obětavosti, ba finančních obětí. Já vím... Ne vždy-
cky se všechno povedlo, došlo k dobrému konci.
Byly tam radosti i pády, chvíle hořkosti a chvíle
vzpurnosti. A budou, má milá, Ty už jiná nebudeš.

A což Cena Jana Zahradníčka, kterou uděloval
Klub československé kultury v Los Angeles?

Vždyť to byl přece Tvůj nápad, Tvoje práce, asi
i Tvoje finance. Poděkoval Ti za to někdo? Tam
či zde?

Samozřejmě, že na díky nečekáš. Ale trošku to
jednomu přijde líto, aspoň občas, že?

Párkrát jsme se viděly, a přesto si toho moc
neřekly. Budeme mít někdy čas? Posedět u kávy,
povídat o poezii, o životě, o tom, co člověka sráží
na kolena a co ho pozvedá. Ty o tom víš. A já vím,
že víš...

A teď cosi jako životní výročí. Nepochybuji
o tom, že to poneseš statečně, vždyť vlastně o nic
nejde. Neboť vždycky jde o víc. Třeba o to, jak píšeš:

"Očima tebou opuštěnýma
z poháru moře upíjím
Po tobě touha
mne na tětivu písně napíná
Úlomkem mušle
písek přesýpám
a do oblohy nad mořem
vyrývám hieroglyf
tvého jména..."
Přeji Ti, milá kamarádko, mnoho čtenářů, které

ty verše osloví. Hodně sil, hodně elánu, hodně ra-
dostí.

A přijeď. Pobuď. A buď.
Tisknu Ti ruku a čekám - 
Tvá vzdálená-blízká přítelkyně.

V Praze dne 1. září 2003
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Zas berou
Tvoje jméno svaté

a za vlas 
vlekou v ulicích

Znovu
baganče okované

zraňuje ústa

Tvá krev kane

A díkem
za dlaň plnou lásky

loupí Tě
o Tvé tvrdé hlásky

Tvé tvrdé hlásky

Aby ses měkčí stala
Aby ses
před lží

snáze ohýbala

Aby 
Tvá páteř

v cestě nestála

Blíží se
blíží

tesák vlčí

V kořenech
krev Tvá

mlčí
mlčí

rozžíná rudé
lilie

Ty znovu štěstí
vlny žalu
odléváš

v bronzu do chorálu
a Tvoje srdce
věčně bdící

bojuje za nás
chabé
spící
a ví
a ví

že přežije

Přežije

Co jsme vzali
Dali

Přetrvá krev
I tmu
I led

Uchová
co jsme milovali

A vposled
ve Tvůj smavý ret
zas vtiskne píseň

Píseň lásky

Chráme 
i tvrzi

Loutno má

Úrody příští
první klásky

A pryč
jde tma

A pryč
jde tma

*****

Tisíc let
živá

nad prachem žhni
žhni stále

A až i z nás
zůstane

pouhý prach
do věků příštích

v budoucích
plav se dále

Planoucí
stopou lásky

na runách
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Rád poslouchám naučné pořady v tele-
vizi, protože sebekriticky přiznávám, že
jsem ještě zdaleka nevstřebal všechny
moudrosti světa. Tenhle nedostatek ne-
dotvořenosti celkem nerad  na sebe
prozrazuji, ale snad mě pochopíte, od-
pustíte mi to a budete mít alespoň radost,
že jste dokonalejší než já. Rád bych se také
ještě někam dopracoval, ale co já vím, jak
to dopadne. 

V jednom naučném pořadu jsem se
zájmem poslouchal, jak vznikl život na ze-
mi. Vznikl ve vodě, pak se přestěhoval na
souši a ze souše do vzduchu. Tedy z vody
na zemi a ze země do povětří. A při svém
hloubání jsem začal uvažoval, jak mě vývoj
jako jedince nebral moc v úvahu a dokonce
se mnou naložil dosti tvrdě. Ve vodě jsem
se nenaučil suverénně se pohybovat, spíše
naopak. Ve vzduchu jsem se také ještě  ne-
naučil létat, a tak vývoj sem, vývoj tam,
zbyla na mne matička země,  suchozemská
pevnina, kde se snažím realizovat své život-

ní plány. V praxi to vypadá tak, že běhám
a plahočím se, někdy s obtížemi proplou-
vám jako neobratná ryba, někdy poletuji
sem tam, jako by si větřík se mnou pohrá-
val, a já jsem přese všechno šťastný, že
pobíhám po matičce zemi. 

Trápí mě však jiné úvahy, které jsou
důkazem, že myslím nejen na sebe, ale na
celé lidstvo. Z vývojového hlediska se život
stěhuje z moře na souši a ze souše do vzdu-
chu. Co když ale jednou život vyhyne ve
vodě a na souši a lidstvo a veškeré vymo-
ženosti budou poletovat jen ve vzduchu?
Pak už bych se nemohl ani napít  nebo
někdy čistotně umýt, pak by mi asi taky za-
krněly nohy a pomalu narůstala křidélka,
která by mi nebyla alespoň pro přechod-
nou dobu mnoho platná, a pohyboval bych
se po zemi jako  slepice, které křídla také
ještě nejsou moc platná, nebo si jich
neváží.  Ani nevím, jak to vlastně je.
Možná že je líná této vymoženosti využí-
vat.  To já si zase na rozdíl od slepice mohu

mezi zemí
Poletování

a nebem

Bohumil
Jirásek
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myslet, že křídla mám, ale bude mi to málo
platné, stejně nevzlétnu, leda tak vyletím
odněkud někam. Nejsem také pošetilý
a domýšlivý, a proto nechci létat v obla-
cích, když vím, že patřím na zem. Abych
teď uvažoval o letadlech a jiných umělých
vznášedlech, zdá se mi trapné a nepodstat-
né, i když uznávám výdobytky techniky.
Ale pro mé uvažování jsou to detaily,
s prominutím, zanedbatelné. 

Jinak však mám radost, že vývoj existu-
je a že mě může ještě někam dopravit, te-
dy k nějaké změně, pokud možno k pozi-
tivní změně, o tu negativní nestojím. Také
mám radost, že jsem šel (i mí předkové)
s vývojem. Soudí se, že jsme se vyvinuli
z opice, tak těmi opicemi zůstali snad jen
ti neteční a nesnaživí, kterým se líbilo zůs-
tat opicemi více než lidmi. Někdy se jim
nedivím, ale z druhé strany - jsem jednou
člověk a moji předkové zapracovali i na
mém polidštění, tak proč bych se vyjadřo-
val  pohrdlivě o lidech, tedy i o sobě,
a proč bych vychvaloval opice, proti kte-
rým jinak nic nemám a docela se mi líbí.
Někdy jsou snad i hezčí než my, a nemusí
shánět oblek a boty, protože se  narodily
už se vším. 

Houby prý jsou na začátku živočišné
říše. A přiznám se, že jsem se dosud
domníval, že houby jsou rostliny, a te-
prve na stará kolena se dozvídám, že jsou
to nejjednodušší živočichové. Dosud mě
nikdy nenapadlo, když jsem sbíral v lese
houby, že sbírám živočichy. Nebo je to ji-
nak?  Asi ty mořské houby nejsou jen
houby. Hlavně že nejsem houbou já, že
mám nohy a mohu se (někdy) svobodně
přemisťovat, mám oči, uši a jiné užitečné
orgány, mám hlasivky, abych mohl někdy
i zakřičet nebo alespoň zašeptat, co si

myslím, jsem zkrátka svobodný člověk
a mohu si myslet, co chci, i když to ne-
musím hned vykvákat a naštvat některé
lidi. Chci věřit, že také máte vznešené
pocity z vědomí, že jste více než ta hou-
ba. I když být člověkem je také někdy utr-
pení, protože člověk si vymyslel takovou
hloupost jako přemýšlení a tím snad,
doufám, houba zatížena není. Ale kdož
ví. Vždyť jsme si zvykli jako lidé být
nevhodně domýšliví a suverénní. A také
ze mne si můžete vzít příklad, kam
takové mudrování vede. Asi nikam.
Nejsem o nic moudřejší než před svou
úvahou o houbách. Jen snad v tom jsem
moudřejší, že jsem se zase ujistil, že
vlastně houby vím. Tak se mi nesmějte.
Pokud jste na tom stejně jako já, tak vám
dobře rozumím, pokud jste na tom lépe,
tak vám to přeji a nebudu vám závidět.
A budu se nadále utěšovat známým
výrokem: Svatá ty prostoto...

Tohle poznání vede k závěru, že bych
měl zmlknout a jít dělat něco užitečného.
Vás se to netýká. Vy jste se jistě mým
povídáním poučili  a já budu mít radost
z vašeho zmoudření. Budu si také muset
něco moudrého přečíst, abych zmoudřel
jako vy. Jinak bych si šel už na nervy, stále
si uvědomovat svou nedokonalost. Ale ten
vývoj nám dává útěchu, že  náš současný 
stav duchovna není uzavřen a  že máme
naději dotáhnout to  alespoň o kousíček
dále. Tahle naděje mi vlévá do mysli opti-
mismus, který je tak sladkým ovocem,
když je člověk s moudrostmi v koncích.
Tak mějte hodně důvodů k optimismu.
S ním se dá žít lépe a radostněji. Proto se
na chvíli pokusím nepřemýšlet a nemud-
rovat, abych si trochu toho optimismu
nashromáždil.
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Matce
Jsi jako šedá makovice

tvrdohlavá královna
odkvetlá a přeci krásná…

Denně drtíš mezi zuby
sny a děsy narkomanů

vláčná olejová přání
Voláš slunce, voláš bouři
na krku máš navlečenou
oprátku či náhrdelník?

Otci
Jak v přesýpacích hodinách

každou vteřinou je tě míň a míň
a naopak, tam na druhé straně

tam tě přibývá

Jak v přesýpacích hodinách
zrníčko za zrníčkem tiše klouže    

kamsi
do ráje, do nicoty

do vzpomínek druhých

Jak v přesýpacích hodinách
jak ve vyprahlé poušti…

Tak kdo otočí hodiny
až všechen písek došumí?

Tobě I.
Jak archanděl Gabriel

ohnivým mečem
pálíš můj prvotní hřích

Vtahuješ mě zpátky do ráje
Jsem čistá a nevinná

Jsem vůně
dotyk
chuť

Jsem hudba
slastná vize
absolutno

Už nikdy žádná jablka poznání
chci tady zůstat na věky

Spálím
si prsty

Ev
a P

ro
ch

áz
ko

vá
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Tobě II.
Divoký tanec černých lidožroutů
tančí mý srdce v rytmu tamtamů

Miláčku, jsi můj misionář
s neznámou vírou v žáru horkých dnů

Řekni mi, jaká je ta tvoje víra
jsem nahá, mám však hroty korálů

kovová ostrá péra touhy
vědomí - zakroucenou spirálu

Začínám cítit sílu tvojí víry
zmítám se s tebou v kotli objetí

Co na tom, že nás odsoudili?
Vždyť naše vzdechy tvoří století 

Dítě I.
To tělíčko bylo příliš malé

aby dokázalo nést svůj kříž
Přesto mu ho vložili na záda

křičíce: "Jdi!"
A tak musel 

musel jít
ač se zoufale bál průchodu jeskyní

Musel jít
přestože neviděl na cestu
skrz srostlá, fialová víčka

přestože ještě neuměl dýchat…

Dvě noci a dva dny
snad pro naše spasení?

Teprve pak zemřel
na kříži

ve svém inkubátoru

Dítě II.
Spíš

a přitom
s rukama vzhůru
vzdáváš se životu

Bezbranná
bezmocná

jen pěstičky zaťaté
vzdáváš se světu

vzdáváš se
lásce i nenávisti 

Pokušení
Čert na mě kouká klíčovou dírkou

brousí si zuby a já o tom vím
Líně se probírám všech ctností sbírkou 

vím, jak se zachovat, jenže co s tím?

Čert na mě kouká klíčovou dírkou
zmámí mě víno či ochutnám kal?

Víčka jen zavírám, pak škrtnu sirkou
spálím si prsty a co bude dál?

Spolu
Moře se rozestoupilo

a my jsme vykročili
na cestu s nejistým cílem

Každý z nás odhodil
vzpomínku na zotročení

a snil o zemi zaslíbené

Tak jdeme dál a dál
spolu a s nadějí

že cesta nikdy neskončí...
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Stačilo by 
říct jediné

Zu
za

na
 D

or
og

io
vá

xxx

...Nech si narůst dlouhé vlasy...
a úsměv protkaný tisícerou něhou

způsobil
že kapičky vody na mokrých ramenou

zazářily
duhově

...Skryl bych obličej
do té hebké záplavy

lesklé hnědi
vonící trávou

a jehličím
a plakal bych...

xxx

Zaobalovali jsme pravdu
do důmyslných slov

a říkali si do očí spoustu
lichotivých výmyslů

jako když ukrajuje másla
a utajená ironie

jen zlehýnka vyplouvala na povrch
a vůbec jsme si nesdělili

co bychom chtěli
a stačilo by říct

jediné:
HOVNO!

xxx

Chmýří poletuje vzduchem
jako chomáčky vzpomínek

Příteli z mých snů
a probdělých nocí

přicházíš
zván i nezván

konejšit

jako to chmýří...

xxx

Takový ateliér
má málokdo!

Okna obrácená k lesu
Ach, ta vůně!

A ten prostor a světlo!
Takový ateliér má málokdo!

Okna plná mušinců
Ach, ta vůně!

Zetlelý dům a vlhké zdi
a díry po myších
A ten nepořádek

Takový ateliér má málokdo!

Uprostřed malátné nečinnosti
povzdechl si obraz

a křehký úsměv zažloutl...
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Věčnost? To je usnout v poezii. Proto
všude, kam vstoupím, naleznu báseň.

Nedávno jsem potkal sponzora svého
života. Byl to Bůh. A představte si, že
vůbec nevypadal jako kapitalista.

Věnujte se milování. Láska je teror.

Ten, kdo vymyslel zápalku, vlastně zabil
Prométhea. Přátelé, ne každý bůh je věčný.

Nechtějte být každým milováni. Copak
Ježíš by mohl přinést svoji oběť, kdyby
nebyl nenáviděn?

Spravedlnost? No ovšem. To je ta dáma,
co už dávno zemřela. Ale jestli věříte na
věčnost, potom ji možná v nekonečnu
někdy potkáte.

Když se Ježíš podíval do zrcadla, zara-
doval se a řekl: Vida, tak tu nejsem sám.

Myslím si, že prvním historicky
prokázaným exhibicionistou byl zřejmě
Archimédes. Ten běhal nahatý po

Syrakusách a s nadšením vyřikoval:
"Heuréka, heuréka - objevil jsem."

Jednou zcela nenadále řekl Ježíš svaté-
mu Petrovi: "Ty, Petře, jsi skála, na které
postavím víru svou a síly pekelné ji nepře-
mohou. Ale víš, Petře, když řve ženská,
i Bůh je bezmocný."

Je zajímavé, že život je krásný
v okamžiku, kdy přijdete o své ideály. 
Je to totiž, jako když mladý muž přijde
o panictví.

Jedině duše má takovou hloubku, že
kdybyste do ní hodili věčnost jako kámen,
tak nikdy nedopadne.

Jó. Vášeň je vášeň. Ta krása milování.
No jo, ale kolik lásek už drží pohromadě
jenom knedlo, vepřo a zelo.

Došel jsem k zajímavému poznání.
Demokracie nelže o nic méně než totalita.

Lhát mohu jen v próze. R. Jeffers. - Jsem
zděšen skutečností, že lidé lžou i v poezii.

Nápadíka y
Jindřich Konečný
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Stála na rohu těch dvou ulic, z nichž jed-
na vede ke starému skladu a druhá končí
až někde za městem v polích. Bylo to tiché
místo, pouze občas někde zapípal pták,
který sem omylem zabloudil. Jinak to bylo
ospalé pusto. Vítr tu nikde nefoukal, což
považovaly za nespornou výhodu listy
sousedního stromu, které tak mohly
plachtit vzduchem podle svého uvážení.
Slunce každý den nerušeně rozehřívalo
dlažební kostky takovým způsobem, že
pak pálily do nohou jak žhavé uhlíky.
Nikdo sem proto ani nechodil, nikdo by
tam to dusno nepřežil. Ona tu ale byla
šťastná. Kontrolovala to nic, které se
kolem ní dělo, a byla spokojená sama se
sebou, protože neměla srovnání. Tedy
abych byla přesná, samozřejmě si uvědo-
movala svou samotu, ale právě ve své
samotě neviděla potřebu něco řešit. A to
se prostě jednoho dne muselo změnit.

Přišli až večer, když se ulice začaly
schovávat do tmy. Dívka a chlapec.
Rozhrnuli větve stromu a našli pod ním
lavičku, jako stvořenou pro všechno za-
kázané. A oni toužili po všem zakázaném,
protože právě to pro ně bylo nejpřitaž-
livější. Časem to budou mít dovolené, ten

mimořádný pocit zevšední, a tak je začnou
lákat zase jiné věci. Pro tuto chvíli si ale
neuměli představit nic jiného. Věděli to
oba a oba se to snažili před tím druhým 
utajit.

"Líbí se ti tady?"
"To jo, ale trochu se bojím, nemůže sem

někdo přijít? Co kdyby nás tady někdo
našel?"

"Neboj, tohle místo je úplně zapo-
menuté, ztracené, nikdo sem nechodí.
Copak nevidíš, jak je tady všechno opuš-
těné?"

Stála na rohu, jen pár metrů od nich.
Slyšela každé slovo a každé ji zvláštním
způsobem zabolelo. Ještě nikdy si do
důsledků neuvědomila svou samotu.
Nikdo o ní doposud nepronesl, že je 
opuštěná. Začala ty dva trochu nenávidět,
mohou si povídat o čem chtějí, mají jeden
druhého, a ona je tak sama, že ani nemá
komu říct, jak sama se cítí. Jak ráda by se
někomu svěřila s tím, co všechno se v ní
děje a jak se změnila za všechna ta leta, co
jen tak stojí na rohu ulice. Kolik toho ještě
neprožila a co všechno by mohla, kdyby
k sobě měla toho druhého. Kéž by tak
mohla být jako ostatní a prožívat život se

Se
xu

al
ita

 

po
ul

ičn
í 

la
m

py

Denisa Salátková
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stejnou intenzitou jako oni. Jak jim
záviděla.

"Sundej si ten svetr, copak ti není ve-
dro? Ty necítíš to dusno?"

"Za chvíli se už ochladí, nechci se zby-
tečně rozcuchat."

"Mně to nevadí. Máš tak hebounký
vlasy. Hrozně rád se jich dotýkám. Ukaž,
učešu tě!"

Poslouchala ten rozhovor a byla stále
smutnější. Ještě nikdy ji nikdo nepohladil,
neříkal jí láskyplná slůvka, neskládal jí
komplimenty. Toužila po objímání, po
laskání... Čím dál víc si uvědomovala svoje
tělo se všemi jeho možnostmi, které nikdy
nebudou naplněny. Ona může jen snít
a naprázdno doufat jak malá holka, která
má ještě všechno před sebou. Jenže ji už
nic z toho potkat nemůže.

Najednou si připadala, jako by se rouha-
la proti Bohu, tedy přistoupíme-li na ná-
zor, že nějaký bůh existuje. Ona určitě
měla svého stvořitele, jenže ten ji vynalezl
jen proto, aby svítila v liduprázdných
ulicích na cestu krysám. Neměla právo si
stěžovat a už vůbec by neměla filozofovat
o nějakých "kdyby". Je to ale rouhání, když
vlastně dává najevo jen svou potřebu tepla,
bezpečí, lásky a všech těch dalších věcí,
které jsou s tím neodmyslitelně spojené?
Snad by jí to její tvůrce odpustil a možná
by se i zastyděl, o co všechno ji ochudil.

Zatímco takto přemýšlela, zezdola stále
zněly hlasy.

"Je ti zima? Ne, neoblékej se! Proč se
tak třeseš? Jsi krásná. Bílá a krásná. Pusť
mě k sobě, prosím, už to dál nevydržím.
Pusť mě do svého tepla."

Z jejich chvějících se hlasů byla slyšet
nervozita. Ve vzduchu se hromadilo
napětí, které jako elektřina projíždělo

celým tělem a způsobovalo husí kůži. Cítila
to i ona, která stála na rohu a nevěděla, jak
prožívat ten nový pocit. Proudilo v ní něco,
co probudilo každou částečku jejího těla,
co drásalo její smysly a co se nedalo uml-
čet. Bezradně se nastavovala světu a ne-
dočkavě hledala, jak zastavit to chtění.
Nechala padající lístky, ať ji lechtají i na
těch nejintimnějších místech. Všechno
jenom zvyšovalo její touhu.

Dole pod stromem se mezitím přestalo
mluvit. Bylo slyšet, jak látka šatů sklouzla
na chodník. Potom rychlé oddechování, sla-
bé a téměř neslyšitelné zasténání. Vnímala
každý záchvěv, každý utajený pohled a do-
tyk. Z pravidelně se opakujících zvuků se
daly vyčíst pohyby, které se odehrávají pod
střechou z listí. A ona přesně věděla, že
tohle je všechno to, po čem touží, to jediné,
co jí schází. Kéž by to tak šlo, třeba zrovna
teď! Odhodlat se, stáhnout to k sobě a uto-
pit se v tom. Stoupat rozkoší a klesat vyčer-
páním. Nic nemohlo být tak silné jako to,
co nikdy nemohla mít. Jak sladce zoufalá
nemohoucnost situace, dráždí až k zešílení.
Už to nejde vydržet, už tomu nelze dál od-
porovat, už to nejde zadržet.

Několikasekundová vysilující křeč a po-
tom ticho - unavené a spokojené. Cítíte to
taky?

Ještě chvíli jen tak leželi, potom vstali,
oblékli se a odcházeli. Možná se i drželi za
ruce, na tom už nezáleží. Závistivě je sle-
dovala. Proč to ona má a já ne? Proč se ona
může radovat z té neuvěřitelné síly svého
těla? Proč si ona může uvědomovat jeho
nádhernou moc a já ji nesmím nikdy poz-
nat? Dá se bez toho vůbec žít?

Druhý den ráno přiběhl pes. Chvíli jen
tak chodil okolo, potom ji očuchal, zvednul
nožičku a vykonal svou potřebu.
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Najednou jsem se psaním Trik a Svetrů
něčeho dobral. Odhalení. Jakého? Že mám
v oblibě kontrasty. Proč bych totiž jinak
čáral ženám na prsa jména často tak
asexuálně píšících autorů? Nevím. Ani
dnes to nenapravím. Jsem ve Sdružení
přátel Jaroslava Foglara (Brno, P. B. 245)
a na pár setkání s Jestřábem nikdy neza-
pomenu. Také on Svetru určitě patří. "Už
jako klukům nám jeho jméno znělo ma-
gicky," vzpomíná jeden čtenář (a to už na
léta čtyřicátá!), a tak vidíme, jak i zvuko-
malebnost občas přispěje legendě.

Foglar ve čtyřech letech ztratil otce
a s bratrem je vychovala jen maminka.
Vystudoval obchodní školu a našel se
v práci pro chlapecké časopisy. Za socialis-
mu byl i vychovatelem a to prý šlo o jeho
nejnepříjemnější období, vzpomíná.
Výrostci infikovaní pubertou spisovateli
nesedli. Není divu, když se vždy kuklil do
hloubi daleko ranějšího dětství, v němž si
malý národ žije v oparu svého vlastního
světa. Ale Foglar zůstal tím hochem do-
brovolně. A programově. Nikdy prý ne-
chtěl psát pro dospělé. Proto si v sobě furi-
antsky nejspíš až do smrti hlídal klukovské

smýšlení a nikdy se ani neoženil, i když
to mladým doporučoval. Zůstal s matkou
až do její smrti ve věku skoro jednoho sta
a tří let.

První foglarovka Přístav volá (1934)
vyšla poté, co vyhrála soutěž nakladatelství
Melantrich. Oceněni byli ještě Plevovi
Hoši s dynamitem a Heydukův Hoch
a džbán. "Tenkrát mě ošidili," vzpomíná
autor s humorem. "Deset tisíc dělili na tři
díly, ale korunu nikdo nedostal."

Následovalo třicet dalších knih, vždy
s dětskými hrdiny. Hlavní postavou těch
nejlepších však zůstává město: labyrinty
ulic, uliček a náměstíček s magickými
soumraky, zákoutí stvořená k dobrodruž-
ství kluků, jimž se srdce hned rozbuší.
A zakleté čtvrti rozdělené mezi válčící par-
ty. Bojující. Čím však jsou bitvy Vontů pro-
ti masakrům dospělých? I když pozor: oka-
tou výchovnost Foglar nikdy nemiloval. Ba
neseděli mu úplně ani skauti. V jeho oddíle
Hochů od Bobří řeky panovala volnost.
"Ale poctiví, zdraví muži se vzpomínkami
na celý život z něj vyšli," byl si jist. Sám se
v dětství paradoxně v žádném oddíle ne-
ocitl, a prožití příhod, jež se mu nikdy

FoglarJaroslav
Ivo Fencl
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nestaly, proto chtěl umožnit svým svěřen-
cům. A umožnil. A měl i další štěstí.
Nerealizovaný zbytek těch příhod mu
vždycky nakreslil pan Fischer. Ale to je
známo. K meritu Svetru! Možná jedinou
podstatnou antifoglarovskou elegií po roce
1989 totiž nadále zůstává ponurá stať
Jestřáb a kuřátka v Salonu Práva z 25. 6.
2001. Idol mnoha generací a rovněž tak
můj zde byl posmrtně označen za pod-
průměrného, a to slovy "i psí zub, jsa 
uctíván, dostává svatozář", a autor, pošeti-
lý psycholog Stanislav Komárek, srovnal
akce Rychlých šípů s činností tajných
služeb. Ano, možno. Dospělé špiony hra-
jící si poklukovsku na vojáčky už známe
třeba z knih Johna Buchana. Jenže
Komárek pokračuje: "A zlou Zelenou
příšerou se ukázal nakonec být jejich milo-
vaný Rikitan. Však i sovětská tajná policie
vyráběla čistě ve vlastní režii důkazy o pro-
tistátních rejdech." Šmik. A šmahem tak
renomovaný psycholog gilotinuje základní
princip her jako takových. "Dětství je
ostatně stejně nemoc," pokračuje. Aťsi je,
nelze však za chorobu označit spíše přeží-
vání řady okoralých dospělých? Či život
jako takový? Život zeměkouli devastující?
Ke zkáze ji ženoucí? Domnívám se, že lze.
A Komárkova nechuť k "bájné epoše
a jinému živlu", jak říkal dětství Steven-
son, je mi cizí. Ano, do Zelené příšery se
z autorova podvědomí jistě promítlo leda-
cos - ale špionství? Sotva. Tuto "příšeru"
co potlačenou složku Foglarova ega by
možná někdo interpretoval jako jistou 
sublimaci erotična a totéž platí pro blázna
z Chaty v jezerní kotlině. I pro starého
Mažňáka, když podle a záludně špehuje
ubohého sirotka Tleskače, svého učně 
odevzdaného mu na milost, a šmíruje ho 

nejčastěji právě ve chvílích, kdy hoch
"tajně vyndává ježka". Projekce vlastní pu-
bescentní hrůzy ze sexuality? Z odhalení
při masturbaci? Ano, na to vše můžeme
přistoupit. Psychologa Komárka ale za-
jímá něco docela jiného. Provokace. A aby
stál jinde. Jenže jde proti proudu trapně
schválně.

Ano, chabý se může zdát Foglarův styl.
Ale jen kvůli stylu ještě autor podprůměr-
ným není. Já  Jestřábovu jedinečnost vidím
v tom, že tvořil v tak ohromujícím ome-
zení. Jistě: pomíjel dospělé. Děvčata. Sex.
Ale ne vždy je ignorance slabinou a právě
Foglar možná projevil při svém "uskříp-
nutí" genialitu. Sice ani jeho nejlepší
stránky nepasovala na umění, na poezii
však ano.

"Ostatně měl jen obchodní školu," trká
dál hnidopich Komárek. A jakou školu měl
třeba Ladislav Klíma? "Foglar je kvalita-
tivně třídu pod Mayem." Ano. Až na to, že
nekradl, trknu si tedy také. A zatímco May
tak krásně lže, až to působí jako pravda,
Foglar stejně krásně vyjadřuje pravdu dět-
ství většiny z nás (asi ne pana Komárka),
až to působí jako sen. "Příčiny jeho popu-
larity jsou mimoliterární," pokračuje zavilý
Komárek, ten pes, a celé je to prý "omyl
a nebýt zákazů..." Kult, který vás tak iritu-
je, pane Komárku, nevyvolaly ani tak
Foglarovy prózy. Byl to jiný fenomén: 
obrázkový seriál. A prorokuji, že nejlepší 
studie o Foglarovi nás teprve čekají
a vůbec nejmistrnější vzejde právě z pera
znalce kreslených seriálů. Jejich šablony
proto občas přiložme i na foglarovky: však
Modrá rokle, jedna z vůbec posledních, tu
skutečnost jen podtrhla. Původně totiž šlo
o seriál Káji Saudka. "Když už jsem začí-
nal psát Záhadu hlavolamu," vzpomíná
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Foglar, "ležely přede mnou na kamenné
zídce pestré Fischerovy stránky Rychlých
šípů." Takže tímto a ne jiným způsobem
vpisoval Jestřáb do románu dialogy.
Příznačné. V dobrém i zlém. On totiž "i při
próze myslil v bublinách".

"Rychlé šípy klidně obětovaly psa,"
žlučuje dál Komárek. Omyl. Bublina do-
platil pouze na svou věrnost: Do Stínadel
totiž utekl za svými chlapci. Pan Komárek
mi ale připomněl jiný občas se vyskytující
omyl, totiž že Červenáček byl zapuzen za
to, že brousil po Stínadlech na vlastní
pěst (takový pocit navozuje i nedávná pís-
nička Vontové). Ale houbičky. Dušín měl
samozřejmě důvodné podezření, že
"zrádce" pracuje pro konkurenční časopis
jako reportér. "Foglarovy příliš deklara-
tivní zásady ale těžko kdy pomohly nějaké
morálce," nedá se Komárek zastavit.
Chce po těch knihách příliš. A sám to ví.
V tomto světě hrůz a planě deklarovaných
zásad přece bohatě stačí, že knihy ani
Rychlé šípy nestojí čistě proti oné
morálce.

"Mengele to taky každé ráno myslel
dobře," dovršuje provokaci Komárek.
"Foglar dotěrně vyzývá ke kolektivismu.
Oprostěte kluby od zbabělců, hlásá, pro-
tože někteří chlapci už se horšími naro-
dili." Co odseknu na to? Uznávám, že tady
jsem nucen polemiku stopit. Nemá nako-
nec vzpurný Standa (autor zajímavého
románu Oplštisova nadace, 2002) v pod-
statě pravdu? Nevím. Kult těla z Foglaro-
vých řádek opravdu čiší. Často. Ale rasis-
mus? Faktem zůstává, že právě nacismu
Foglar vadil snad ze všech režimů nejmé-
ně. Nebo si už nevzpomínáte, jak starý
spisovatel popisoval návštěvu dobráckých
Němců na svém táboře?

Přesto se já a Komárek v jednom patrně
lišíme. Sám vděčím otci za to, oč byl psy-
cholog ošizen. Za čin. Už v raném dětství
mi totiž táta důkladně a nahlas (na pokra-
čování před spaním) přečetl jak Záhadu
hlavolamu, tak Stínadla se bouří. I mé 
mladší sestře, která usínala opodál. A vidí-
te, navzdory tehdejší fascinaci zůstávám
ke spolčování po klubovnách (čímž
Komárek výslovně pohrdá) dosti chlad-
ným. Zato mě však Foglar dostal něčím
jiným. Pražskou imaginací. A miluji ty kni-
hy možná právě pro ni. A přitom já taky
vím, jak by stínadelská "organizace"
skončila... V reálu. A že Pánem much!
I tady s Komárkem nakonec souhlasím.
Možná v tom hlavním. A kdo ví, možná
i sám Foglar tu drsnou pravdu divočiny
tušil při vší své naivitě a jen se nikdy
nechtěl pasovat na Williama Goldinga
Prvního a volat "vari". Ne. On splétal radši
sny. Jak? Zvířeckému a mušímu světu
navzdory! A kdepak, pane Komárku, ony
spletence příhod na konci nebyly žádným
čtivem "pro budoucí sluhy". A ovlivní-li
vůbec někoho, pak tím, jak vedou k samo-
statnosti a schopnosti rozhodovat. K zod-
povědnosti. A jde o dílka v tom nejlepším
smyslu nemaminkovská, podotkl bych rád.
Jak to a proč? Snad právě proto, že Foglar
svou vlastní matku tak znal. Možná také
proto jde o příběhy jaksi neposluhující.
Vím, o čem hovořím.

Komárek v nešťastné chvilce (každý takové
míváme), kdy svůj pamflet zpupně a zvrhle
chrlil na papír, zrovna asi nevěřil v možnost
přátelství. A to dokonce už ani mezi dětmi
ne. Je to tak hrozné? Anebo jen symptom
doby? Té, co razí jako denár i alibistický
blud, že "zradit v podstatě může jen každý
sám sebe"? Víte co, pane psychologu?
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Jan Kochman

Dávení
"Hej, lidi, stůjte!" Zvolal. "Nemůžete se

přeci hnát pořád tak kupředu! Slyšíte?
Zastavte se!"

Ale nikdo ho neposlouchal. Rozvášněný
dav postupoval s ohlušujícím duněním
krok za krokem. Při každém dupnutí se
zvedl kotouč prachu. Z obrovské výšky to
vypadalo, asi jako když se obrovský
koberec vydá na cestu napříč travou.

"No tak, aspoň na chvilku se zastavte
a poslouchejte mě! Jen si na chvilku
odpočiňte a vydechněte si! Není to k ustá-
ní! Chviličku. Slyšíte? Zastavte se, prosím!"

Jeden nebo dva, co šli nejblíž, se za-
stavili, ale byli okamžitě ušlapáni. Vzpome-
nul na jejich rodiny a na okamžik zesmut-
něl, pak už se  musel hrnout zase dál
unášen davem, aby nedopadl jako oni.

"Haló, slyšíte mne? Musíte se zastavit,
rozumíte?! Musíte! Co až dojdete na vr-
chol? Co  s vámi bude? Všichni se tam ne-
vejdete! Musíme tam dojít postupně, ně-
kdo dřív, někdo později."

Ale to byl  konec. Zakopl a upadl. 
Byl ušlapán! Bůh zahynul pod nohama
rozvášněných lidí. Proměnil se v oblak
temně rudého prachu a chtěl se vpít do
země, aby, až přijde čas, se mohl vrátit
a být znovu nápomocen. Těšil se, jak se
vrátí v květinách, v dešti, v mořských ptá-
cích, jenomže země byla pokrytá betonem
a tím projdou jenom pampelišky, Bůh ne.
Zemřel a zmizel ze světa, který stvořil
navždy.

Dav dorazil až na vrchol. Nebylo už kam
pokračovat, a protože jedni šli pořád naho-
ru, ti, co už tam byli, začali padat.

"Stůjte, stůjte," křičelo najednou tisíce
hlasů, a protože to byly silné hlasy, posel-
ství se rozšířilo až ke konci masy lidí. Ještě
několik lidí přepadlo z vrcholu do hluboké
propasti dolů, až se obrovská masa zasta-
vila, někteří zůstali dole a ti, co stáli naho-
ře, se rozhlíželi a začali přemýšlet.

"A kde je vlastně Bůh?" ptali se.
Ale Bůh už nebyl. A to byl konec.

Tři povídky o smrti
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Stačil jen zavřít oči, aby neviděl, jak její
život skončil pod koly auta, bezduchá čer-
vená kaše páchnoucí po spálených pneu-
matikách. V tu chvíli cosi ztratil.
Nepomohlo mu ani pomyšlení, že on žije.
Byl prázdný.

Miloval. Z celého srdce, z celých nej-
hlubších bodů své existence. Miloval tak,
jako dosud nikdo nikoho rád neměl.
Alespoň si to myslel. Možná byl blázen,
možná ne, jen je jisté, že ona měla ráda 
jeho a on měl rád ji. Málo stačí ke štěstí.

Další chvíle už raději nevnímal. Šok jej
uvrhl do stavu bdělého bezvědomí, tam,
kde jen vytřeštěně sleduje okolí, drkotá 
zuby, ale nevnímá.

A pak to dokázal. Láska byla silnější.
Země se zastavila a on pohlédl na nehybný

svět okolo sebe. Usmál se. Bude sám, na-
vždy. Nemůže-li mít ji, nebude mít nikoho.
Procházel se mezi strnulými figurami lidí,
poprvé v životě spatřil zamrzlý svět, který
stál, svět bez pohybu. Zamrzlé auto, za-
mrzlý člověk, stařenka v parku zamrzlá
v rozmáchlé pozici, nabízející ptákům drob-
ky, zamrzlé světlo z majáků na policejním
autě, zamrzlý oheň v bezdomovcově sudu.

To, co ztratil, jako by světu vzalo vše, co
měl. Svět byl mrtvý, zastavený a chladný
jak ocel. A uprostřed všeho kráčel on. Bůh?

"Zastřelil se," řekl kdosi v davu. Skuteč-
ně. Ležel na lavičce a z pistole v jeho klíně
vycházel slabý obláček kouře. 

"Chudák," pravil tlustý policista. "Ta
kočka, kterou jsme mu přejeli, musela být
pro něj vším."

Snad poprvý, co na tom světě jsem,
zažívám opravdovou nefalšovanou radost.
Žádný zelený rostlinky jsem nekouřil, žád-
ný průhledný pití nepil, z toho všeho je
totiž radost jen temná, šedivá a neosobní.
A já mám teď opravdovou. Jako by se
veškerá tíha mýho vědomí snažila ustoupit
a do všech prázdnejch mozkovejch buněk
mohla vstoupit ve formě paprsku čistá ra-

dostná esence štěstí. A paprsek letí neuro-
nama a větví se v mojí hlavě a já mám ra-
dost, že je strom hnědej a lavička natřená
a tráva zelená a křoví zarostlý a strom hně-
dej a lavička natřená… Radost mi trochu
kazí ten vítr, kterej se do mě pořád opírá,
točí se mnou, a ten provaz, na kterým
visím, se mi dost silně zařezává do krku.

Jaký je to, viset? V podstatě nijaký. Vidíš

Osudová

Radost
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i slyšíš svět kolem, ale nemůžeš se ani 
hnout a jen tak si v klídku tuhneš. Čekáš,
že něco přijde, ale když to dlouho nepři-
chází, chceš to vzdát, ale nemůžeš, protože
po podkopnutí stoličky přichází chvilka
bolesti a… Radost! Naprostá a věčná.
Proč jsem to udělal? Tak. Už mě nebavilo
bejt jenom kopací meruna v rukou lidí.
Lítat po pohovorech a shánět práci, která
by aspoň za něco stála, nestat se jenom
loutkou, to jsem chtěl. Věřil jsem, ale
nakonec z toho byly jenom košatý parohy
pro mě, zatímco jsem byl pryč. Původně
jsem to řešil alkoholem, ale pak mi došly
prachy, moje černá růžová budoucnost mě
hodila na dlažbu, a než se válet někde na
hlaváku mezi bezdomovcema, tak jsem
radši tady. A mám z toho radost a je to tu
fakt dobrý.

Kdo to támhle kráčí po tý cestičce? Kdo
by sakra chodil po parku ve dvě v noci?
Jestli je to ten, co myslím, tak doufám, že
je na malý holčičky a ne na mrtvoly.  Ale
ne, je to dobrý. Je to moje bejvalá. Asi se
zase vrací z nějakýho mejdanu, nikoho
neulovila, protože jde sama.  A asi se mě
teď trochu lekne, protože, jak si tak matně
vzpomínám, nesnášela horory a podobný
věci, takže… A taky že jo, omdlela! To je 
sranda.

Jak se probrala, odhodila obsah svých
útrob do křoví a pelášila pryč. Jestli běžela
domů, mohla by mi přinést walkmana,
pořádná muzika je to jediný, co mi tady
chybí. Jenže ona mi toho walkmana nepři-
nesla. Asi ještě neví, že mrtvýmu je walk-
man platnej stejně jako občanka - přispívá
k pocitu bezpečí.

Přivedla s sebou pána v bílé uniformě.
Odříznul mě a položil na zem. Díval jsem
se na nebe, zatímco on mi legrační kovovou

věcí, co vůbec nestudila, protože měla stej-
nou teplotu jako já, luxoval hrudník. Bej-
valá hystericky řvala, že se nehejbu. Ten
bílej chlap jí na to odpovídal, že je to cel-
kem logický, protože jsem tam visel cca tři
hodiny. To odhadnul dobře. Zahlídnul jsem
ještě dva chlapíky, celý v černým, jak nesou
nějakou velkou krabici, ale pak už mi ten
bílej zatlačil oči a já usnul. 

Probudil jsem se, chtěl otevřít oči, ale
nešlo to. Podle nepříjemnýho pocitu po
celým těle jsem byl navlečenej v kvádru,
což je oblek, kterej nesnáším ze všeho nej-
víc. Zvenčí ke mně doléhaj nějaký řeči
o tom, jak mě ti venku měli rádi a jakej
jsem byl skvělej člověk. Pamatuju se na
jednu  rozmluvu s farářem, mohlo mi bejt
tak devět let. Ptal jsem se, co se stane po
smrti, jestli vůbec existuje nějaká duše.
A farář mi odpověděl, že každý má duši
smrtelnou. Někdo má nesmrtelnou, ten si
ji musí zasloužit. Smrtelná duše je pro
hříšníky. Peklo neexistuje. Je jenom ráj
anebo duše, která zmizí spolu s tělem.

Potřebuju polknout. Jsou věci, na které
jsem si raději neměl vzpomenout.  Radost
je tatam. Měl by se mi na čele objevit pot,
ale nejde to. A začíná tu být pěkně horko.
Doslova. Celej svět kolem mě se mění ve
žhavou výheň, hoří mi to sako, co mě tak
štvalo, hoří boty, vlasy, hořím já! Duše
křičí a řve bolestí, jenže jí to není nic plat-
ný, brzo se vypaří a rozloží na něco jako
atomy či co, ale já se nevzdám. Moje duše
se složí zpátky, ne do duše, ale do vlnění,
do shluku částic o určitým kmitočtu,
stvořím zvuk, který bude slyšet na věky
věků a uslyší ho každej, každej člověk,
celičkej vesmír ho uslyší, zvuk znějící po
celé generace: V ZÁVĚTI BYLO, ŽE
NECHCI KREMACI!



Cascade
Echappés des joyaux de la Vouivre altérée,
Perles et diamants
Jaillissent bondissent et surgissent
Propageant a l´envie par-dela les confins
L´ivresse contagieuse de leur jubilation.

Les roches mafflues et maussades
Tout a coup se souviennent,
Leur visage rugueux s´abandonne a la liesse
Et se laisse submerger de sourires épanouis en larges éventails
d´aigrettes immaculées et de bulles cristallines.

Parées des embruns lancés à la volée,
Les corolles complices

Se transmuent de plein gré
En gemmes étonnées.

Asclépiades, nigritelles,
Violettes, achillées,

A l´ entour miroitent
De saphir, de cinabre, d´améthyste, d´orpiment.

Du haut de la falaise
Plongeant dans l´inconnu

De l´immense kimberlite aux paroies médusées,
Hilare et sans remords,

Le flot irrésistible
S´élance

Eblouissant,
Avide de goûter

L´infaillible destin
De sa fièvre

Adamantine.
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Cascade
Echappés des joyaux de la Vouivre altérée,
Perles et diamants
Jaillissent bondissent et surgissent
Propageant à l´envie par-delà les confins
L´ivresse contagieuse de leur jubilation.

Les roches mafflues et maussades
Tout à coup se souviennent,
Leur visage rugueux s´abandonne à la liesse
Et se laisse submerger de sourires épanouis en larges éventails
d´aigrettes immaculées et de bulles cristallines.

Jean-Louis Bradel
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Kaskáda
Zvetšel a puknul břich vyschlého Titána

Perly a démanty
dáví, ven řinou se a tryskají.

Strhne se lavina radosti bezmezné,
kypí a šíří se opojná nákaza.

Mrzutí hrbáči kamenní,
vzpomínka zablýskne.

Tvář drsná jasní se, plesá
Co korálků šňůry hory se blyštivým úsměvem smějí,

Jak ve štrasem posetý vějíř se mění.  

Halily hlavy záhy závojem mlhavým,
Koruny spiklenci 

štít nadšeně promění
v háv krumplovaný.
Toliky, černohlávky,

Fialky, řebříčky
Na odiv blýskají.

Tu safír a cinabrit,  tam ametyst, orpiment

Z výšiny útesu
vrhne se v neznámo,

Z hlubin země vyvřelých v stěny děsivé
opile, bez zábran.

v nezdolném přívalu
závrati
vyvěrá

z útrob démona
Fatální nenasytnost

vášně
pro démanty.

Jean-Louis Bradel

Přeložila Jana Horáková

Kaskáda
Zvetšel a puknul břich vyschlého Titána
Perly a démanty
dáví, ven řinou se a tryskají.
Strhne se lavina radosti bezmezné,
kypí a šíří se opojná nákaza.

Mrzutí hrbáči kamenní,
vzpomínka zablýskne.
Tvář drsná jasní se, plesá
Co korálků šňůry hory se blyštivým úsměvem smějí,
Jak ve štrasem posetý vějíř se mění.  
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Interviewoval papeže, 
tureckého sultána, Bismarcka...

Budova blovické spořitelny nese od roku
1927 pamětní desku. Ta upozorňuje, že na
tomto místě stál dům, v němž se 28. prosince
1825 narodil Adolf Jindřich Opper de Blowitz.
Prozraďme hned, že se z něho stal evropsky
proslulý novinář. Ale přesné znění jeho jména
by vyžadovalo téměř policejní pátrání. Do 
židovské obce byl přijat pod jménem Heinrich
Opper, ale podepisoval se i Oppert, psalo se
o něm jako o Oppenheimerovi. V roce 1870
se stal francouzským občanem jako Henri
Georges Stéphane Adolphe de Blowitz.
O udělení občanství se postaral tehdejší 
ministerský předseda a pozdější první 
prezident třetí Francouzské republiky Louis
Adolphe Marie Joseph  Thiers. Na Blovice,
odkud v roce 1840 odešel, vzpomínal alespoň
predikátem, který mu samozřejmě nepatřil.
Však se také o něm leckde uvádělo, že se 
narodil na zámku v západních Čechách.

Cestoval po Evropě, zvládl italštinu, 
angličtinu, německy uměl, francouzsky se
naučil tak, že se stal profesorem francouz-
štiny na lyceích v Tours a Marseille. Od roku
1859 se věnoval žurnalistice, a to především
v oblasti zahraniční politiky. Čile rejdil
v diplomatických salonech, mnoho četl,
bystře analyzoval a odhadoval, domýšlel
(v roce 1870 s přesnou argumentací předví-
dal pád císařství ve Francii, o pět let později
odhalil německé intriky proti Francii), takže
si ho všimly anglické Timesy a od roku 1873
se stal jejich korespondentem. Redakce
nesáhla vedle, stal se z něho mistr a v pod-
statě zakladatel interview, šlechty mezi no-
vinářskými žánry. V době, kdy rozhovory 
s vrcholnými politiky byly něčím nemyslitel-
ným, se dostal k papeži Lvu XIII., který se
přibližoval sociálnímu reformátorství,
k tureckému  Abdülhamidovi II., poslednímu

sultánu, jehož snem bylo Turecko bránící se
změnám a žijícím z balkánských a arabských
výbojů, a pak ovšem mu poskytl rozhovor 
obratný žonglér Evropy a s Evropou, německý
kancléř Otto Eduard Leopold von Bismarck
und Schönhausen. To už bývalý H. Opper,
menší, podsaditý, hybný mužíček s důvěry-
hodným obličejem rámovaným dlouhými li-
cousy a prodlužovaným důstojnou pleší, měl
takové renomé, že při berlínském kongresu
v roce 1878, který hostil hlavní politiky Evro-
py a uspořádával poměry na Balkánu, záku-
lisně zasáhl a odvrátil neúspěch jednání (brit-
ský premiér Benjamin Disraeli of Baeconsfield
již byl připraven k odjezdu). A pak sólokapr -
Pan novinář získal text uzavřené smlouvy 
(po jejím sepsání obešel několik diplomatů,
kteří možnou blamáž Bismarckovi přáli)
a The Times ji uveřejnily v den, kdy byla
podepisována. Opperovou zásadou bylo, že
informace, která se nedostane ke čtenáři,
nemá smysl. Blowitz triumfoval, Bismarck
zuřil, ale jeho diplomatický um zvítězil a on
později při dalším jednání ve své humorné
ironii nadzdvihl ubrus a shýbl se se slovy:
"Dívám se, zda není pod stolem Blowitz."

Do Blovic se rodilý Blovičan několikrát
vrátil, byl hostem hraběte Kolovrata na
hradišťském zámku a v Blovicích se dal
pokřtít. V roce 1858 ho křtil sám děkan 
a obrozenský básník František Jaroslav Vacek
Kamenický. F. J. Vacek zde na rozdíl od 
H. Oppera odpočívá navěky. A tak vedle
slavného včelařského odborníka Jana
Hejtmánka mají Blovice i slavného kuriózní-
ho rodáka, autora anglicky psaných pamětí
a několika francouzských publikací obzíra-
jících evropskou politickou scénu. A. H. Opper
zemřel v  Paříži 18. ledna 1903.

Viktor Viktora
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Umět pobavit i nahlédnout do duše
Snad bychom letošního padesátníka

Václava Grubera (srov. medailon o jubilantovi
z pera Viktora Viktory v březnovém Plži)
mohli charakterizovat jako lékaře-spisovatele
- co však z podobného pojmenování vyplývá?
Možná tématika, což není pokaždé pravidlem,
u Grubera však ano, jak napovídají kupříkla-
du i názvy jeho někdejších knížek Poslední
operace a Případ chirurg. Obě však vyšly před
drahnou řádkou roků, tj. před patnácti, resp.
třinácti lety - a rovněž z tohoto důvodu nová
autorova práce, tj. prozaický triptych Počkám
do tmy (v edici Pramen ji vydalo plzeňské
nakladatelství Luboš Falout - Perseus ve
spolupráci se Střediskem západočeských
spisovatelů), představuje de facto Gruberův
inspirativní návrat do krásné literatury.

Žádný ze tří textů zařazených do knihy, ani
ten titulní, žel není datován - a nemáme mnoho
indicií, abychom se mohli jakkoli domýšlet, kdy
asi byly tyto příběhy napsány: zda někdy v mi-
nulém desetiletí, anebo v době zcela nedávné.
Takové mudrování nebude valně k čemu, přesto
je dost zřejmé, že mezi vstupní prózou (Zub
moudrosti) a zbývající dvojicí (kromě titulního
textu je tu ještě závěrečná novela Malé světýlko
na konci tunelu) shledáváme výrazné stylistické
rozdíly - a nejen stylistické. Úvodní příběh totiž
Gruber koncipuje jako mírně (ale tuze mírně)
kunderovsky laděnou tragikomickou humo-
resku "ze života zubaře", jejíž těžiště spočívá ve
vylíčení několika statických, jakoby zapouzdře-
ných mikrosvětů, v jejichž kontextu se nesnadno
hledají nosné spojnice a vůbec nějaké styčné
body - a pokud na ně dojde, jako by se pak
zdánlivě i bez vnějšího přičinění strhávaly
roušky a masky z navyklých životních postojů.
Spisovatel tady usiluje v prvé řadě o úsměvné
vyprávění, pokouší se čtenáře rozptýlit, za-
ujmout ho, ponejvíce si ovšem dovede od hu-
moristické roviny zachovat určitý odstup, proje-
vující se i v nenásilné aforističnosti stylu. (Jeden
příklad za všechny: "Dva lidé doma je buď málo
nebo moc.")

Dva zbývající příběhy napsal Václav Gruber
buď úplně jindy, anebo, což lze rekapitulovat
s naprostou jistotou, úplně jinak. V titulním tex-

tu prozaik uplatnil svou vypravěčskou schopnost
skloubit akční téma s vyváženým nastíněním psy-
chiky hlavních protagonistů, byť expresionistické
zarámování příběhu zprvu působí spíše jako
obecně osvědčená dějová a "dobrodružná" kulisa
pro připravovaný a dobře vypointovaný psycho-
logický zvrat. Gruber zde dokládá i svou nevšed-
ní způsobilost vhledu a vniku do tenat lidské
duše, ač se zde přece jen nemálo opírá o postulát
vnější efektivity v zápletce. Taktéž proto se víc
drží gestické polohy vyprávění, neboť má ve svém
autorském vínku dar jasného podání faktů, byť
kolikrát ani nevyslovených, často toliko nazna-
čených. (Nicméně se neubráníme povzdechu,
proč se nakladatelství dopustilo tak diletantské
chyby: próza Počkám do tmy nekončí na s. 95,
jak by vyplývalo z obsahu, nýbrž až na s. 108.)

A na s. 111, po ilustraci, jejíž autorství ne-
najdeme v tiráži, nýbrž až na zadním přebalu
(jde o dílko Josefa Mištery) začíná nejzajíma-
vější próza z celého triptychu, kterou můžeme
s velkou pravděpodobností označit za to umělec-
ky nejzdařilejší, co doposud Václav Gruber napsal
- a zároveň za dílo, pro něž je už charakteristic-
ké zralé psychologické vypravěčství. V příběhu 
dvou synů, kteří náhle mají ve svých rukou osud
(resp. onu tragickou poslední tečku) umírající
matky, pro niž by smrt vzhledem k předsmrtným
trýzním byla více než úlevou nebo vysvobozením
(máme-li vůbec mravní oprávnění dané dilema
takhle zformulovat), se autor dokázal vyvarovat
efektních fabulátorských nástrah, které toto
jitřivé téma obsahuje. I proto načrtl příběh
právě tak přímočarý jako reliéfní, právě tak
"všednodenní" jako tragedijní, přičemž si umně
poradil i s publicistickým pokušením mechanic-
ky začleňovat či vtělovat téma euthanasie do
beletristického tvaru. V předposlední větě uměl-
cova výtečně napsaného příběhu, který by as ob-
stál i v náročně koncipované antologii moderní
české prózy, najdeme konstatování, týkající se
jedné postavy, že "tentokrát se mu snad podařilo
aspoň trochu nahlédnout i do duše". Spisovateli
se to podařilo docela určitě. Přinejmenším v této
próze o mizejícím světýlku naděje, mizejícím
v nedohlednu - tady a teď.

Vladimír Novotný
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"Listování ve slovníku..."
Listování ve slovníku nám připadá i jako

učiněné marné hledání, neboli marné laskání
či volání, jak praví básník, pokud se pohrou-
žíme do probírky dvoudílného Slovníku čes-
kých spisovatelů od roku 1945 (1995, 1998)
a budeme v něm hledat hesla o plzeňských
nebo západočeských spisovatelích. Pokud totiž
pomineme Vladimíra Párala, jehož přísluš-
nost k Mariánským Lázním je přece jen rela-
tivně nedávného data, ve slovníku je z literátů
spjatých s Plzní, Plzeňskem atakdál zastou-
pen Josef Hrubý (ačkoli ve Slovníku českých
spisovatelů z roku 2000 bohužel rovněž chybí)
- a potom ještě Zdeněk Šmíd a Alena Vrbová.
O tomto problému se zmiňujeme již v editori-
alu v souvislosti s Jiřinou Fuchsovou, naší
výraznou exilovou básnířkou, která uveřejnila
ve Spojených státech celou řadu sbírek 
(mj. i pod pseudonymem Hynek Král),
nicméně ve slovníku nefiguruje, ač jinak se
v něm nemálo dbalo na prezentaci našich 
autorů exilových a samizdatových. Co však
Roman Kníže? A co Jindřich Konečný? A co
takoví tvůrci jako zesnulí Karel Fron, Josef
Hrách a Jaromír Vaňous, resp. Zdeněk
Barborka, vůbec nemluvě o tak výrazné
lyričce, jakou je Karla Erbová? Nikdo z nich 
ve Slovníku není, z Plzeňanů je tam ještě
prozaik Josef Koenigsmark. Nenašlo se místo
ani na starší plzeňské literární historiky,
z nynějších na Bohumila Jiráska a Viktora
Viktoru (dostalo se aspoň na Praho-Plzeňana
Aleše Hamana) - a jistěže by mohla zaznít
i další jména, na která bychom mohli zapome-
nout a na která se zapomnělo. Přitom - ruku
na srdce - ve Slovníku najdete řadu autorů, 
kteří jsou spíše "horší" než "lepší" ve srovnání
s absentujícími umělci slovesnými z Plzně či
z Plzeňska. Jenomže, druhou ruku na srdce,
nelze tvrdit, že jde o projev nějakého přehlí-
živého pragocentrismu: možná někteří
Olympané opravdu neměli pro autory mimo

Prahu dost pochopení, jiné regiony však
namoutě mají ve Slovníku víc než pěkné zas-
toupení, až laik žasne a odborník se diví.
Tudíž všechno nasvědčuje tomu, že takováto
slovníková kaňka padniž za plzeňský parkán.
Poněvadž uplyne mnoho let, než vyjde srovna-
telný slovník a plzeňští literáti se v tom z de-
vadesátých let žel jen minimálně "sebezviditel-
nili".

Nikoli v editorialu, ale ve své autorsko-
-badatelské rubrice Pilsensia antiqua píše
V. Viktora o světoobčanu Opperovi, původem
z Blovic - a stojí za zmínku, že z Blovic
pochází i jiný utajený současný tvůrce, totiž
prozaik Petr Kersch, který se v tomto městě na
jihovýchodním Plzeňsku sice nenarodil (světlo
světa spatřil v naší stověžaté metropoli), ale
prožil tam dětství a mládí, r. 1952 maturoval
v Plzni na Masarykově reálném gymnáziu (to
ještě škola nepřišla o svůj čestný název) a pak
střídal pobyty a zaměstnání, až se natrvalo 
usadil v Děčíně. Až v tomto městě se v nikoli již 
mladickém věku vrhl do psaní, začal se
zúčastňovat literárních soutěží a loni a letos
vydal příznivě přijaté povídkové knížky (na-
posledy knihu Zvěrokruh a jiné povídky). Stojí
za zmínku, že posbíral několik soutěžních
vavřínů na Literární Šumavě (nejprve v roce
1998 a podruhé o rok později), že tedy zkoušel
štěstí v končinách, které znal. Co k tomu do-
dat? Škoda, že tento nadaný vypravěč, suve-
rénně si počínající v žánru psychologické
povídky s překvapivou pointou, bude brán jed-
nak jako pražský rodák, jednak, podle místa
bydliště, jako spisovatel děčínský (přitom mu
knihu Zvěrokruh a jiné povídky vytiskla firma
Typos v Klatovech), zatímco Blovice a Plzeň,
krajina jeho mladých let, zůstávají opomenuty.
Čili, kaňka nekaňka, nechť je nyní Petr Kersch
posuzován též jako spisovatel z Blovicka, byť
v jeho díle o tom (zatím) vůbec nic není...

Vladimír Novotný



KRUH PŘÁTEL 
KNIŽNÍ KULTURY
vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(ul. B. Smetany 13 - 2. patro)
na své pravidelné večerní pořady

O Radoušově žití a přežalostném konci
minimuzikál o pohanském knížeti Radoušovi - zakladateli Radyně
a Staré Plzně. Účinkují Jitka a Přemysl Kubištovi a Milan Benedikt
Karpíšek

Plzeňský Literární deštník 
časopis Plž vyhlašuje laureáty soutěže. Zahajuje Josef Nechutný 
dramatickou interpretací literárních miniatur Ladislava Smočka

Pomník trvalejší kovu aneb  Q. Horatius Flaccus
další díl z cyklu Antická literatura připravila a uvádí Ilona Gruberová

křest publikace: 
Ivo Fencl: Kalendář plzeňský 2004
Ivo Fencla a ilustrátora Stanislava Poláčka uvádí Vladimír Novotný,
patronem publikace je Josef Hrubý, hudbou doprovází Vladimír
Babnič

křest publikace:
Karla Erbová/ Jean-Louis Bradel: 
V básni se rozední/ Le jour se lève au poème
Karlu Erbovou, Jean-Louise Bradela, ilustrátorku Janu Jeremiášovou
a patronku nové sbírky edice Zrcadlo Danuši Bělohlávkovou uvádí
Václav Malina

Připravujeme na listopad:

Krvik Totr: "Krůto, kde jsi?"
Absurdně černý humor po kapkách ve skečích a písních - Petr Jediný
Novotný, Tomáš Kout, Filip Votava a možná i hosté

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR, autorská čtení s podporou Nadace Českého literárního fondu.

1. 10. - 19.00

22. 10. - 19.00
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Autoři Plže č. 1028

MILOSLAV BĚLOHLÁVEK
Narozen 1923 v Plzni. NA FF UK studoval historii
a archivnictví, od r. 1948 až do r. 1984 byl městským
archivářem v Plzni. Publikoval v odborných časopi-
sech, vydal řadu samostatných publikací (Plzeňské
pověsti a legendy, 1969; Plzeňské veduty, 1984 aj.),
redigoval sborníky Minulostí Plzně a Plzeňska
a Minulostí Západočeského kraje.

JEAN-LOUIS BRADEL
Narozen 1938 v Paříži. Studoval anglistiku, píše
básně a povídky, vydal tři publikace o Savojských
Alpách. Překládá poezii J. Hrubého (Básně na
pohlednici, 2002) a K. Erbové (V básni se rozední,
2003). V Pro libris vyšla v r. 2001 sbírka autoro-
vých reflexivních veršů Poèmes/Images se zrcadlo-
vými překlady Jany Horákové a ilustracemi Václava
Maliny.

ZUZANA DOROGIOVÁ
Narozena 1958 v Klatovech. Zabývá se výtvarnými
činnostmi, píše básně, písňové texty, povídky a po-
hádky. Loni vydala knižně Pohádky dědečka Lam-
páře. Žije v Klatovech.

KARLA ERBOVÁ
Narozena 1933 v Plzni. Od r. 1984 žije v Praze. Debu-
tovala r. 1966, po r. 1989 vydala řadu básnických
sbírek (nejnověji Liánový most, 2003), v r. 2002
také Kalendář plzeňský. V současnosti jí vychází
sbírka V básni se rozední s překlady J.-L. Bradela.

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Vydal prózu Smí zůstat,
Kynžvart (2001), ve Tvaru vyšel fragment jeho 
knihy Smí zůstat mrtev. Pro rok  2004 připravil
Kalendář  plzeňský, pro Plže píše rubriku Svetr
MUDr. Zuzany. Žije a pracuje ve Starém Plzenci.

JIŘINA FUCHSOVÁ
Narozena 1943 v Plzni. Po maturitě odešla r. 1963
do exilu. Studovala filosofii  na Hunter College
v New Yorku a v Los Angeles (obor slovanské
jazyky a literatura), byla redaktorkou a vydavatel-
kou věstníků a publikací Čechů žijících v zahraničí,
od r. 1992 přednášela na LM University v Los
Angeles. Píše publicistiku (př. cestopis Alyeský
deník, 1980) a zvláště poezii (Americký baedeker,
1975, Yamaka, 1978, 1991, Cestovní pas, 1996
ad.). Své knížky uveřejňuje i pod pseudonymem
Hynek Král. Žije převážně v USA. 

MILENA HASALOVÁ
Narozena 1983 v Plzni. Píše básně i prózu, v Ason-
klubu vydala v edici Malé knížky sbírky Slova

z podvědomí (1999) a Et cetera (2000). Úspěšně
se podílela na mnoha literárních soutěžích. Žije
a studuje v Plzni.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na PF ZČU. Vedle odbor-
ných monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše i bele-
trii. Žije v Plzni.

JAN KOCHMAN
Narozen 1984 v Plzni. Po maturitě na plaském
gymnáziu studuje v Plzni jazykovou školu.
Publikuje v internetovém magazínu Nevím.
V Literární soutěži studentů západočeských střed-
ních škol získal v letech 2002 a 2003 za prózu
2. místa. Žije v Dolní Bělé.

JINDŘICH KONEČNÝ
Narozen 1940 v Leeden Loose (SRN). Vystudoval
FF UK - obor filosofie a historie, byl spolupracovní-
kem časopisu Svědectví, pracoval na Ministerstvu
zahraničních věcí ČR, píše poezii (např. Antiskepse,
1981) i prózu (Zpověď Dona Quijota, smz. 1989;
Příběhy, 1994). Žije v Horní Blatné.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Věnuje se literární kritice
a historii. Pracoval v nakladatelství Odeon
a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 
Od r. 1999 působí na PF ZČU v Plzni.

EVA PROCHÁZKOVÁ
Narozena 1961 v Karlových Varech. Večerně stu-
dovala střední školu ekonomickou, později na
FHS ZČU v Plzni absolvovala v oboru humanisti-
ka a v oboru kulturní a sociální antropologie.
Pracuje v Knihovně města Plzně. Píše básně,
povídky, písňové texty a divadelní hry. Žije
v Plzni.

DENISA SALÁTKOVÁ
Narozena 1982 v Praze. Po maturitě studovala
na Husově teologické fakultě Univerzity Karlovy, 
tč. studuje na Literární akademii v Praze.
Publikovala pouze v studentském sborníku Tvůr-
psa aneb Povídky bez výtky (2002).

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na UK vystudoval český
jazyk a dějepis, od r. 1968 působí na PF ZČU.
Zabývá se starší českou literaturou, věnuje se di-
vadelní kritice. Vydal knihy Kapitoly o literární
Plzni I., II. (1988, 1990) a Záblesky renesance
(2002).



Vychází za přispění Města Plzně, Ministerstva kultury České republiky 
a Nadace Českého literárního fondu.

V příštím Plži mj. čtěte:

Portrét Plže: Karel Pexidr

Fejeton Bohumila Jiráska

Poezie Martina Šimka a Zdeňka Holuba

Ivo Fencl: Bob Hurikán

Vítězný text soutěže Literární deštník

Z redakční pošty:

Se zvědavostí jsem si prohlédl zářijové číslo Plže. Zvědavost se změnila v pocit závisti. 

Na něco takového se tady v Děčíně místní literáti nezmůžou. Těch zajímavých akcí! 

Těch autorských čtení! Pro začínající a mírně pokročilé autory hotový ráj.

Petr Kersch


