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Editorial

Listopadový Plž by měl být alespoň trochu dušičkový,
anebo listopadkový (z úcty k Františku Halasovi), a proto
takový trochu je - a trochu není. Bohumil Jirásek sice jímavě
píše o padajícím listí a jako prozaik naladil na notu truchli-
vou i ve své povídce Cestou, leč nechybí nám ani důvody
k radosti. Především jsme mohli v Polanově síni poprvé
vyhlásit laureáty soutěže o plzeňský Literární deštník (po-
drobněji o tom v čísle píše Jana Horáková) - a nakonec nikoli
jeden, ale aspoň dva vítězné texty bez prodlení uveřejňujeme
(také ty ostatní se budou postupně objevovat na stránkách
Plže) a mezi vítězi vítáme i rokycanského Jaroslava Šlejmara,
který se svými novými básněmi znovu vrací do literárního
kontextu plzeňského regionu. V prestižní rubrice Portrét
Plže představujeme hudebního skladatele Karla Pexidra ten-
tokrát jako básníka a v tomto případě jsme vydolovali ze za-
pomnění jeho milé a rozverné verše napsané už před
padesáti lety (!). Poezii v listopadovém čísle dále zastupuje
mladý lyrik Martin Šimek a poprvé též Zdeněk Holub (ač
Plzeňan, skládá hold Karlovým Varům), zatímco "máchov-
ským vyznáním" je starší text "Vetřelce Plže" Petra Mazance.
Už podruhé se v časopise setkáváme s verši talentované
Pavly Přesličkové. V příštím čísle představíme nového lau-
reáta Ceny Bohumila Polana - a snad můžeme v této souvis-
losti s uspokojením kvitovat, že bezmála všechny tituly, 
splňující regule soutěže, tj. básnické stejně jako prozaické,
byly v Plži recenzovány. Příště to snad bude úplně stopro-
centní, pomněme však, že i recenzenti jsou jen lidé!

Ačkoli tedy máme teprve před Dušičkami, už nyní tuze
myslíme na nový, třetí ročník Plže. Klademe si přitom
otázku, zdali budeme moci časopis i nadále vydávat v podob-
ném rozsahu a stejné periodicitě, zdali se nám podaří přijít
s něčím rozumným novým, anebo se spíše budeme držet
(jsme přece limitováni finančními možnostmi) víceméně 
osvědčených redakčních cest a cestiček - a především zdali
si udržíme přízeň čtenářů a vůbec plzeňské (to znamená
i Plzeňska, Plzeňského kraje a regionu západních Čech) 
kulturymilovné veřejnosti. Snad ano!

Vladimír Novotný 
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Portrét Plže2

Bylo to 13. října 1975. V programu koncer-
tu z děl současných západočeských skladatelů
zazněla Sonáta pro violu a klavír. Její autor,
Karel Pexidr, tehdy šestačtyřicetiletý, již do
onoho období vytvořil řadu závažných skladeb
-  Klavírní svitu, Fugu a toccatu pro klavír, Tři
impromptu pro klavír, Sonátu pro housle
a klavír, Scherzo pro symfonický orchestr,
Divertimento pro komorní orchestr, písňové
cykly na slova Sándora Petöfiho a Františka
Halase. Vesměs šlo o skladby hlubokého medi-
tativního, reflexivního ponoru. Mohu-li být 
osobní, již tehdy violová sonáta, první skla-
datelova práce, kterou jsem slyšel, na mne za-
působila svou niterností, jejíž doteky vyvolá-
valy představy směřující k něčemu podstatné-
mu ve smyslu života i jeho konce. Že nešlo
o náhodnou souhru okolností, dosvědčují i ti-
tuly následující - houslové duo Pět vizí Alberta
Einsteina, Preludium, fuga a postludium, ale
i volba hudebního žánru, jejž skladatelé volí
pro vrcholnou intimitu zpovědi - jedna sym-
fonie a čtyři smyčcové kvartety.

Právník Karel Pexidr však vydal i mono-
grafii Psychologie a gnozeologie či skripta
Relativistická filozofie. Všimněme si zde
dalšího hledání prostupujících souvislostí.
Ovšem skladatel je také autorem próz a bás-
nických sbírek (Bajky, Hříčka poezie,  Blázni-
viny, Kafkovské kontrapunkty, vzpomínkový

Vícov, cestopisné zamyšlení Kalifornie, jak
jsem ji viděl). Jestliže v hudbě především pood-
haloval svá zamýšlení nad lecčíms tíže vy-
světlitelným v lidské duši, pak v jeho verších
hudebnost i meditativnost chybí, zato z nich
zřetelně vyznívá reflexe překrývaná ironií a se-
beironií, smyslem pro logické vybočení i absur-
ditu, zdánlivě bezstarostná říkanka či nesmysl
a cosi nedefinovatelně maskovaného v pod-
tónu. Při první četbě může vzniknout dojem
primitivnosti (ten například v šedesátých
letech minulého století natolik převládl v něko-
lika časopisech, že redakce verše vracely a do-
provázely zamítavými komentáři prozrazující-
mi klapky na očích, jež usměrňovaly čtenářský
pohled), ale právě v ní lze tušit prapůvod ab-
surdity, sarkasmu i tragiky. Lze vytušit i jistou
intelektuální hrdost, která si hraje sama se se-
bou, rozumí sama sobě, je si vědoma své hod-
noty, a proto si  může nasazovat tu nejpestřej-
ší klaunovskou čepici. A nebyla by to intelektu-
alita, kdyby v ní nezazněla i pochybnost,
touha, bezradnost. Není to přímá reflexe, je tu
jakoby maska posunutého intelektu. S ní bylo
nutno žít v padesátých letech (také K. Pexidr
byl postižen vojenskou službou u pomocných
technických praporů), jí není vzdálen ani 
dnešek.  Ale umělec ovšem zůstává svůj, sobě
a sebou.

Viktor Viktora

Karel Pexidr

desíti
Do
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Trojverší
(hříčka)

Západ, sever a jih.
Tři králové. Kříž na dveřích.

Tři králové. Mudrci od Východu, který je čtvrtý.

Čtyřverší
(soud)

Koleje na kolena!
Takovou pouští jest,
takovou pouští vést

může jen žena.

Pětiverší
(nálada)

Cikánský srpek měsíce
bledne a zapadá.

V spojitých nádobách slzy a stálice,
tam, kde jsme stále a kde jsme nejvíce,

zbyla jen nálada.

Šestiverší
(záznam)

Papoušci - papoušci!
Když se sejdou,

co si asi povídají?
Myslíte, že něco?

Myslíte, že něco jiného?
Myslíte, že něco jiného než lidé?

Sedmiverší
(vzdušný proud)

Větrné mlýny
melou samy.

Stromy si hrají
s korunami.

Ten, kdo má deset vzdušných zámků,
rozvinul plachty svého jména.

Nesou jej do ztracena.

Osmiverší
(scéna)

Usedla dívka za humna.
Myslela, že je rozumná.
Usedla dívka na mezi.
Ach, spoutali ji řetězy,

ovinuli je kol těla
a ústa zbledla, zmizela

a zapadla. Kam? Do sena.
Jsou ztracena, jsou ztracena.

Devítiverší
(záznam)

Stenografický záznam
leží na stole.

Kdo jej diktoval, ten si jej nepřečte.
Kdo jej psal, ten mu nerozumí.
Kdo mu rozumí, ten ho neumí

ani diktovat, ani číst.
Kdo chce být čist

lehne si na stůl. Dělá
stenografický záznam na stole.

Desetiverší
(procitnutí - doslov)

Korály.
Nabodeníčka niti.

Možná, že jsou to kapky.
Tiše! Slyšíš je jíti?

Putují po drátě, blizounko, blíže -
dojdou? Nemohou, pán je volá.

Chce je mít všechny pěkně v řádce,
aby se mohl

po nás a bez nás
vypravit na noční bál.



Fejeton4

příroda rozkvétala celoročně, ale listopa-
dem budeme asi jednou nazývat celý rok. 

Když vyslovím slovo listopad, slyším
v tom sice  padající listí, ale často to
nevnímám doslovně, je to pro mne měsíc
listopad a hotovo. Bouřím se proti tomuto
pokleslému vnímání slova a najednou mi
zazvučí jako báseň. 

Tak nevím, jak to s tím padajícím listím
vlastně je.  Mně se zdá, že většina listí
spadne ze stromů v září, a milému
Františku Halasovi už padalo v básni věno-
vané jaru. Tak snad už listí padá celý rok -
a v listopadu je všechno holé. To je ten
vývoj, který však má svůj dopad hlavně
v naší hlavě. Ještě jsem neslyšel,  že by

a

padající

listí

ListopadBohumil Jirásek
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Je v tom padajícím listí něco smutného.
A zase si mimoděk vybavuji verše Jaroslava
Seiferta: "Bílým šátkem mává, kdo se
loučí..."  Listy se s námi loučí jako ten bílý
kapesníček. Jen nevím, loučí-li se padající
listí s námi, nebo my s ním. 

Smutek podzimu je umocněn  svátkem
Dušiček. Také se mu říká Památka zesnu-
lých.  To prvé se mi líbí víc. Duše našich
předků odlétly jako ty listy ze stromů, ani
přesně nevíme, letěly-li vzhůru či dolů,
nebo skončily jen v hlíně domova pod naši-
ma nohama. Mnozí z nás v tuto dobu
procházejí  hřbitovem ve svých předsta-
vách, protože jejich blízcí opustili svět
někde v koncentračním táboře, nebo i na
nenávistném politickém kolbišti. 

Na hřbitově je plno květin, snad jsou
mezi nimi i ty, které jsme nestačili nebo za-
pomněli podat, když naši drazí ještě žili.
Snad nám  to odpustí.  

Spojuji si Dušičky se vzpomínkami na
své předky i na ty, na které má paměť ne-
dosáhne, protože jsem je nikdy neviděl, ani
o nich nic nevím. Vynořují se mi z minu-
losti jako tušený předvoj mé existence.
Předali mi něco v genech -  snad se musím
smířit s tím, nebylo-li to jen poselství vždy
dobré, nebo poděkovat, bylo-li dobré. Ale
také vím, že do toho genetického základu
musím něco vložit i já. A tak váhám, co ti
příští převezmou po mně. A také váhám
domyslet, jaké budou mít příští - a budou-
li je vůbec mít. Zdá se mi svět stále kom-
plikovanější a nevím, kam směřuje. Vědci
i filozofové to dovedou, zdá se, asi před-
povědět. Ale teď nechci být vědcem ani
filozofem. Chtěl bych být alespoň prostým
člověkem, který umí žít a prožít, co mu by-
lo načas propůjčeno a darováno - život. 

A tak se mé myšlenky stáčí k ostrůvku 

klidu a míru - ke hřbitovu. Směřují sem
i mé kroky poněkud  pomalejší a váhavější,
ale stále bezpečněji poznávající  tu cestu,
cestičku k domovu vyšlapanou...

Stojím u hrobu svých předků, musím
teď vyslovit slova maminky a tatínka,
promlouvám s nimi, i s těmi vzdálenějšími
předky, dokonce i se sestrou, která už také
vstoupila do nepomíjivé věčnosti - ale oni
mi neodpovídají. Přesto mi sdělují své
poselství.

V plápolajícím plamínku svíčky zahléd-
nu své mládí a u stolu v roubené chaloupce
mého  domova všechny blízké...

Chodíval jsem jako malý kluk  s otcem
zalévat hrob babičky a dědečka a až mno-
hem později mi došlo, že to byl hrob jeho
maminky a tatínka. V potůčku nabral otec
do konve vodu, studené kapky odkapávaly
z konve do prachu pěšiny, která se vinula
do kopce ke hřbitovu - a já jsem capkal za
ním. Dnes tam chodím bez táty i bez
konve,  je tam zaveden vodovod. A tak se
ohlížím ze hřbitova na mou rodnou vesni-
ci, ležící v údolí, a myšlenkami bloudím
v minulosti i v budoucnosti

Nějak smutně jsem se zatoulal na
hřbitov. Ale vždyť je čas Dušiček, tak je 
snad správné, že jsem se tam s vámi za-
toulal. Ale musím se ještě vrátit, protože
jsem nedokončil své dílo. Musím se vrátit
ze hřbitova do života. Asi nikdy nedo-
končíme své dílo, jak bychom měli a chtěli.
Musíme je tedy nechat alespoň poctivě
rozpracované a ti po nás je dokončí.
Vlastně budou v něm také pokračovat
a budeme žít nadějí, že řetězec dobrých
činů bude stále pokračovat. Přijali jsme 
něco jako dědictví a měli bychom to předat
jako odkaz. 

Pax vobiscum. Pax nobiscum...



Poezie6

Oslí píseň
Ze studny očí pije touha   

cesta k ní je a není dlouhá
Otáčím žernov Nelitujte

smyslné pysky pro bodláčí
až pyšně skromný že mi stačí

před vámi uhnu pohledem

a vzdorem slepým napnu svaly
když mě pak ti co odvázali

znenáhla vedou z kruhu ven

na cestě Slastně vystlána
zelení větví Zástup mává

pro toho jenž mne osedlává

mává a křičí Hosana

Zátiší kam vede cesta
(modlitba za...)

Nečekej konec Je tu místo
kde ani ticho není jisto

zda tepe správně, vhod a z přání
Bezových keřů odkašlání

za plotem vítá jen svou paní
Sbírala klásky které páni
nechali v poli smutné stát

Zítra zas půjde rozsívat

zrnka co z jejich palic vymne
a s nimi přání: Kéž si všimne
ten jenž tu usnul na pomezí

otisků nohou Kéž ho slzy
probudí aby pohřbil zášť

Skryje mne mlčky pod svůj plášť

Úlitby
Martin Šimek

na sklonkudne



Poezie 7

Sněhobraní
Na svazích let se chystá sněhobraní

Východní cestou připutují páni
co osud země z nebes umí číst

A i když sníh je chladný na trhání
my všichni v dlaních máme malé tání

Svlažíme zemi do nejzazších míst

Květná
Půjdeme s hlavou plnou pylu

Vylíbat z břízy její sílu

(ač nedáme nic na pověry)
ač sleduje nás vítr který

na okraj louží žlutým pruhem
napíská včelí zákony

Oblohou plují samodruhé
Modré a bílé madony   

Zpěv
Až kamsi k staletím se prostírají rána

rýsujíc přímky nových obzorů
kde mříže zimy ztrácí oporu

a země pod nimi je sluncem dotýkána

Až kamsi k staletím se prostírají rána
kdy možná nezněl stejný kosí křik

jen dusot kopyt kterým útočník
znamenal zemi jako živá rána

Až kamsi k staletím se prostírají rána
v nichž budu hostem jenom okamžik

než zemi svine jako podhlavník
Zeměpán z moci která je mu dána

Na konci obzorů už stojí k ráji brána
již sotva zahlédnem svým zrakem přiopilým
však přesto věřme zas že v onu věčnou chvíli

pro nás bude prudce zotvírána

Až kamsi k staletím se prostírají rána



Poezie8

Prodejna díla
Na Staré louce od jara až do zimy

ač je to k nevíře - mají schůzku Múzy.
Já viděl je - nožkama bosými

zde běhaly jak na nějaké schůzi,
v tom domě proti Teplé, domě na rohu,
který k nám obrací skleněnou výlohu.

A za výlohou tyhle útlé dámy
horlivě stavěly něžnými prstíky

obrazy ke stěnám, čistily zašlé rámy,
světlo hledaly pro všechny plastiky

a posléze věšely grafické listy
na zdi, které zdobí portréty a bysty.

Pak malíři, zejména krajináři,
sem přinášeli obraz za obrazem,

ať psal se květen, červen nebo září,
a když byl bez rámu, tak stavěli ho na zem,

na bílém svetru ještě zbytky rumělky.
Ti mladší ovšem v tváři stopu od rtěnky.

To hlavně ti, co věnují se aktu,
portrétu a vůbec lidské postavě.

My ovšem zůstaneme věrni taktu
a ne o modelkách, ale o stavbě

obrazu, jeho barvách, otázce formy
budeme mluvit a dbát zdvořilostní normy.

Za měsíčních nocí pak ty ženy z plátna
sestoupí a slastně protáhnou se v chůzi;
akty, jejichž pokožka je růžová a matná,
rychle navléknou si aspoň tenké blůzy,
které těsně přilehnou jim k ramenům
a k pažím, co se podobají pramenům.

Lázně III.
Často slýchali jsme v Lázních Tři

souzvuk houslí, klavíru a cella.
Kdo říká, že hudba nepatří

do lázní, jak motýl, skřivan, včela,
to vše že jsou děti přírody,

které najdem v lese, na louce, u vody,
a hudba prý je příliš vznešená;

bez smokingu, v obyčejném šatě
necítí se dobře - dotčena

může být jak růže pohozená v blátě.
Ta je zvyklá na Dům umělců,

kde si lehá do šperků a do věnců.
Ale hudba je též kusem přírody,

bez ní byla by zbytečná kolonáda,
musí padat do duše, ne do vody,

a když duše ukáže jí záda,
nepomohou šperky ani věnce -

steče po nás jako voda po panence.
Přesto chodili jsme do té budovy,

z které přes den zněly hoboje a flétny,
stávali potichu pod schody,

hlídali jsme, aby tóny vzlétly
do výše, kam může jenom pramen vřídla -

a duše, které hudba dává křídla.

Z cyklu Zdeněk HolubDianiny pram e n y
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J. W. Goethe
v Karlových Varech 

5. září 1823
Tady byl prý dům, kde bydlel Goethe.

Inu dobrá, pomyslí si skeptici,
stejně tady tenkrát v onom létě

štěstí pobral tak tak na lžíci,
a když dobrou noc mu přála Ulrika,
cítil se, jak když Smrt se ho dotýká.

Odjížděl pak odtud v kočáru,
ranní pára choulila se pod koly.

Dneska bychom řekli - přejel přes čáru
a je pryč - ať to byl kdokoli.
Tenkrát ale jeden starý muž

cítil se, jak v srdci by měl nůž.
V jeho věku nepomohou slzy,

to jen v mládí mohou přinést úlevu.
Rty přísně sevřeny, otevřel brzy

sešit, který nepustil ani při noclehu,
a na bílé listy za řádkem klad řádek

dlouho do noci; a potom ranní chládek
zastihl jej opět s perem v ruce.

A když suchý prach se zvedl za kočárem,
možná napadly ho verše o rozluce,

o tom, co mu Osud odmítl dát darem,
verše o lásce a verše o zmaru.

S nimi projel prázdnou branou Výmaru.
A zde zatím vřídlo vychrlilo
oceán své divotvorné vody.

Slunce k němu cestu vydláždilo
paprsky a na chrámové schody

kdosi kvítí položil - snad bezděky.
Jen ty verše zůstaly tu na věky.

Zdeněk Fibich
v Karlových Varech 1895

Jen pár srpnových dnů tady prožil
však kolik odvahy načerpal do žil!

Věděl, že musí krást ty chvilky, co jsou spolu,
hned od snídaně u prostřeného stolu.

Při pití pramene, co chutná hořkoslaně,
snažil se potají dotknout její dlaně.
Večer se ohlížel s napětím na dveře,

pln touhy vidět ji aspoň u večeře.
V noci, kdy pouštěla ho do své ložnice,

vcházel k ní po špičkách za svitu měsíce,
a stopy střevíčků chtěl líbat na parketách.

To ostatní zůstalo v jeho notách.

Karlovy Vary v zimě
Když na Karlovy Vary lehne sníh

stoupají ze všech vřídel horké páry.
Když na Karlovy Vary lehne sníh

prameny nakreslí v něm černé čáry.
Když na Karlovy Vary lehne sníh
přitiskni k tváři horkou oplatku.
Když na Karlovy Vary lehne sníh

hledám tě podle stop tvých podpatků.
Když na Karlovy Vary lehne sníh
nech jeho vločky roztát na tváři.
Když na Karlovy Vary lehne sníh

tam pod zemí už klíčí předjaří.
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Polekaně couvám, ale již je pozdě.
Očarovaly mne. Znovu náměsíčně vystu-
puji po schodech vzhůru. Střecha, obraná
až na kost, připomíná pravěkého ještěra.
Půda zrazená věčným tajnůstkářstvím
zaraženě mlčí. Prach konečně připustil
ztrátu absolutní moci, všelijaké vyhozené
krámy zvědavě pokukují. Neskutečnou 
atmosféru dokresluje horoucí chvění 
oprýskaných dušiček zdí. Pomalu se zde 
zabydluji. Nahoře, kde jen bezstarostně
povykují vlaštovky: Já, já, já! Pusť mě, 
pusť mě, já!

Léto se svojí samotou rozvalenou na
tajných nudistických plážích, léto doutna-
jící mezi drzými hroty ňader a bezostyšně
vystavenými klíny vrcholí. Pár hltů čer-
veného vína na dvorku U Dominika
a mířím k odsouzeným domům. Svírá mne
potřeba cosi promyslet, ale zaboha si
nemohu vzpomenout, co! Neustálá potře-
ba snít, vyčlenit se ze světa institucionali-
zované trapnosti, lišit se. Pomalu začínám
chápat, proč mne debilové na zábavách
stále napadají. Ta jejich lež o spokojeném,
smysluplném životě, kde neexistuje dobro
a zlo. Ta jejich ubohá nemohoucí průměr-
nost. Důležitost, za kterou vězí prázdnota.
V mém pacifismu cítí ohrožení svého 
umouněného štěstíčka! Stará půda milo-
srdně přehlíží zmatek panující mi v hlavě.
Usedám na trám. Vytahuji knihy básní

beat generation, které v knihovně náhodou
ušly čistce komunistických Koniášů. Jack
Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Gregory
Corso. Jen několik jich vyšlo v nekonečně
vzdálených letech šedesátých. Bez nich by-
chom asi vůbec nepoznali, že může existo-
vat i něco jiného než přiblblá stádně kolek-
tivní šeď. U nás by je s klidem popravili ve
jménu neexistující šťastné budoucnosti.
Koncentráku, kde všichni jsou si rovni
a někteří ještě rovnější.

Mám odtud výhled také na ostatní
střechy města. Představuji si moře, po
němž plují papírové lodičky fantazií.
Kolébají se, kotví u spanilých věží.
Zmítány větrem uhánějí. Některé voda
roztržitě spláchne. Otevřou se, za potlesku
křídel holubů klesají do temného světa ryb
s velikýma očima. Rejnok zahlédl cosi
vábivého v dálce a vlní se, vlní za ní.

Podobný svět nalézám v básních.
Papírové lodičky na oceáně. Jak nicotné 
oproti nemilosrdným valům spoust.
Srdnatě se brání mokrému osudu, vykřiku-
jí napospas živlům svoje teze. Zapome-
nuty, znovu objeveny, nikdy nenalezeny.
Stejná touha po zázračnu, stejná hledání.
Stejně horečnatá zklamání. Vždyť čím je
život: Vůlí pohnout se z místa? Zázračnou
čmouhou na černém nebi? ...podívej,
tamhle letí hvězda!

Mezi řádky se vkrádá šero. Ze stínů vy-

Luboš Vinš

Domy "U Námořníka"
(Věnováno domům stávajícím kdysi na místě dnešního autobusového nádraží)
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stupují bájní hrdinové. A nejsou to hrdi-
nové. Roje komárů se chystají se mnou
povečeřet. Ale stejně nepůjdu dolů. Za
chvíli zrudne slunce, a vylezu-li na hřeben
střechy, uvidím ho zapadat mezi oblé prsy
synagogy. Jenom křídla mít a letím!

Z piety vyhlížím pobořeným vikýřem.
Dole na zuboženém dvorku někdo
vyčaroval popínavé růže. Malátná vůně 
vzlíná vzhůru. Ach, můj ty smutku, ro-
mantická scénka! Dvorky plné marastu
neztratily svoji přičmoudlou večerní přívě-
tivost. Povykující romské děti nechtějí se
vzdát svého ráje. 

Chvíli si ještě čtu, spíše uhaduji
myšlenky básníků, vzduch se čistí, táhlý
křik ptáků ve mně probouzí nostalgii po
neznámu. Nebe sviští, tiše se snáší poklop
tmy.

Komíny s vyraženými zuby trčí do
prázdna. Namísto ohně, v nadhlavníku žár
milionářských sluncí. A naděje? Pantáta
dům celý brunátný opájí se teplem uvízlým
ve zdech, slastně povrzává. Obraz pohody.
Prchavý obraz. Buldozery stojí připraveny.

Na zdi prázdného pokoje vymalován

jelínek. Lovci na něho zapomněli. Poklidně
spásá luka vystárlých omítek. Nemrzí se
nad podivným světem. Je mu lhostejný. 

Křivka schodiště supí s uštvaným
výrazem, taška unaveně dopadá na před-
poslední schod. Mámivý přelud mizí.
Babička dávno umírá steskem v neosob-
ním komfortu paneláku. Co když já ten
dům neopustím, napadá mne. Z hospody
odnaproti vyvalil se hlouček vyčouzenců.
Hele, vole, sedí tam ňákej svatej! He, pojď
dolů! Vole, budeš tam bydlet? Říkam ti,
pojď dolů! Sprška zlého smíchu. Snad
nečteš knížky? Dopadá první kámen,
druhý. Déšť. Nerozebraný zbytek střechy
se napřimuje, rezavé okapy nedočkavě
haraší. Zdi vydouvají se na obranu.

Tak tedy paměť. Doba, která nás
utvářela. Ano, vzpomínám si na kočku, 
kterou tam chtěly kruté děti ukamenovat.
Vracela se domů. Do domů, jež odpálili
vzhůru, k lepším zítřkům. Přišla si pro 
smrt. Čím víc prosila, tím více kamení.
Na záchranu už bylo pozdě. Zlo nelze pod-
platit. Lépe polykat kamení. Ale ta kočka,
v jaké pasti se to vlastně nacházela?

Josef Beran

Učitel a žáci
Povídka o tom, co se vám klidně může přihodit

Petr spěchal. Bylo páteční odpoledne
a on se trápil několika pocity zodpověd-
nosti, které mu rozpolcovaly svědomí.
Synovi slíbil, že s ním bude sledovat
ligový zápas v televizi, manželce, že

nakoupí a opraví kapající kohoutek
v koupelně, protože na sobotní oběd se
přihlásila tchyně. Navíc slíbil svým
žákům, že se s nimi za čtvrt hodiny sejde
v čajovně, kde gymnaziální buddhistická
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společnost, srocená kolem septimána
Jakuba, pořádala sedánek s jakýmsi
otvíráním čaker.

Budu muset zvládnout všechno, i když
je to všechno stejně k ničemu, řekl si
Petrův duch, a tělo se při té myšlence 
nervozně otřepalo. A tak nejprve vběhl
do zeleniny pro síťovku brambor a potom
zakoupil v drogerii osmikilový prášek na
praní, novou značku, kterou žena včera
zahlédla v televizní reklamě.

Takto, značně obtěžkán, udýchaný
a zpocený, s pevným rozhodnutím, že
domů pojede autobusem, dorazil do ča-
jovny s dvaceti minutami zpoždění.
Nákup si složil v malé šatně u baru, 
sundal si bundu, a slyše, že už meditace
začala, plížil se po chodbě zakopávaje
o desítky bot svých žáků. Vstoupil do 
čajírny. Z kapsy vyndal užmoulanou 
šedivou svíčku, k níž byl nabádán, aby 
si ji přinesl. O plamínek požádal Andreu,
která se na něj jako vždy usmála, s díky
odmítl čaj a konečně usedl na rákosovou
rohož. Místo čaje mu byla automaticky
přinesena voda. Petr se napil a zaposlou-
chal se do místa a děje.

"Budeme meditovat," řekl Jakub a jeho
ruce se připravily. Petr by se chtěl ještě
zeptat, co to vlastně ony čakry jsou, ale
cítil, že všichni už jsou nasměrováni
z cesty otázek na cestu odpovědí, a tak si
opřel lokty o kolena a sepjaté ruce natáhl
před sebe.

"Dýchejte," řekl Jakub a na jeho zna-
mení se z koutu čajírny začala šířit hud-
ba. Všichni se nadechli. Hudba, připomí-
nající nejprve zvuk padajícího letadla, se
začala blyštit hlubokým mácháním orlích
křídel.

"Dýchejte, " řekl Jakub, žák, a Petr, je-

ho učitel, se soustředil na svůj dech a na
plamen svíčky před sebou. Ostatní, žáci,
se také soustředili na své dýchání, na své
tepoty. Protože byli velice mladí, dýchalo
se jim lehce a jejich soustředění bylo jen
letmé a nedočkavé báječných pocitů.

Petrovi se zpočátku dýchalo těžce. Ale
čím déle prociťoval plamen před sebou,
tím intenzivněji vnímal máchání orlích
křídel a zapomínal na všechno osobní.
Chtěl. Stejně jako jeho žáci, tuze chtěl
meditovat. Ale jak se ten plamen blížil
k němu, opouštěl svíčku a vstupoval do
trojúhelníku těla a natažených rukou,
cítil, že to chtění je málo, a zapomněl 
tedy na to chtění. Začal intenzivně vní-
mat teplo plamene a on jako docela malý
plamínek vstoupil do něj.

Hudba i meditace trvaly pro žáky příliš
dlouho. Přestávali se soustředit a začali
popíjet čaj. Čajovna hlučela, ale učiteli
ten hluk nevadil, neslyšel ho. Plamínek
se v něm pomalu rozhořel plamenem. To
teplo bylo tak silné a pronikavé, až se mu
zdálo, že hoří.

Blížil se večer a žáci pomalu odcházeli
domů. Spěchali ke svým věcem a svým
blízkým. Někteří zcela opomněli svého
učitele, sedícího na rákosové rohoži se
svěšenou hlavou, v hlubokém transu,
jiní, dokonce i Jakub, jej pozdravili, 
aniž si na něm všimli čehokoli zvlášt-
ního.

Petr přestal vnímat i to teplo, i svůj
dech. Žáci odešli. Když učitel otevřel oči,
čajírny nebylo. Stál bosý na  ohromné za-
sněžené pláni a na jeho ruce přistál
Buddha - skalní orel. Vykročil s ním
k horám. Stal se dechem a teplem,
a všude tam, kde spočinula jeho noha,
roztál sníh a tráva rozkvetla.
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Dlouho jsem stál před zavřenými dveř-
mi. Když jsem konečně vstoupil, nikdo
tam nebyl a místnost byla úplně prázdná.
Otočil jsem se a vycházel zase ven. Dobrý
den, řekl jsem mezi dveřmi, ale dodnes
nevím, jestli jsem to řekl té prázdné míst-
nosti nebo tomu prostoru, do kterého jsem
vcházel. Nikdo mi však stejně neodpově-
děl. Rozhlédl jsem se a bezmyšlenkovitě
vyrazil do stráně, která se zvedala vlevo
ode mne. Byla porostlá keři a stromy.
Nebyl to park, ale kousek divoké přírody
hned vedle města. Vedla tam vzhůru úzká
pěšina. Zdálo se mi, že tam dříve asi bylo
schodiště. Nevím, proč se mi to zdálo, ale
zdálo. Čekal jsem, jestli mě pozdraví ně-
jaký ptáček, ale žádný se neozval, tak jsem
nesmyslně pozdravil sám. A ptáček se
neozval, ale vylekaný rychle odletěl. Díval
jsem se za jeho ladným letem a litoval, že
neumím také létat. Setřel jsem si pot z čela
a vtom jsem uslyšel pozdrav. Byl to nějaký
hezký dívčí hlas, ale nikoho jsem neviděl.
Marně jsem se rozhlížel. Šel jsem tedy dál.
Nějaká vůně mi příjemně šimrala v nose.
Zastavil jsem se a zamyšleně se díval do
zelených korun stromů. Zelená barva prý
uklidňuje.  Zdvihl jsem jeden spadlý list
a pečlivě zkoumal jeho žebrování. Byl to
list lípy. Jel jsem po tom žebroví prstem, až
jsem přistál někde daleko v historii. Podle
rozložité koruny, dlouhých větví i pracu-

jících kořenů jsem poznal, že je ta lípa
hodně stará a že pamatuje více než já.
Mnohem více. Chtěl jsem se jí tázat na to,
co nevím a co by mě zajímalo. Ale neodpo-
věděla mi. Jen její listí mi něco ševelilo, ale
já mu nerozuměl. 

Sáhl jsem do kapsy a vyndal kapesník.
Až za chvíli mi došlo, proč jsem jej vyndal.
Tak jsem se vysmrkal, když už jsem jej
držel v ruce. Aby má kapsa nezůstala
prázdná, vrátil jsem jej zase na své místo.
Ta prázdná kapsa mě zaujala. Místo toho,
abych o ní přemýšlel, se mi záhadně před
očima objevil starý formanský vůz tažený
dvěma koníky. Byli krásní. Hrdě nesli
hlavy, které se promítaly na modrém
pozadí nebe. Chtěl jsem je napodobit
a také jsem hrdě zvedl hlavu, ale hned
jsem si uvědomil, jak jsem směšný. Tak
jsem ji zase sklopil k zemi. Měl jsem pocit,
že jsem také zapřažen do nějakého veli-
kého vozu, ale neuměl jsem hrdě vztyčit
hlavu jako ta zvířata. Zase jsem uslyšel ten
mámivý dívčí hlas. Ale byla to určitě jen
iluze nebo touha. Nikdo daleko široko
nebyl.  Jak se máš, řekl najednou tatínek,
kterého jsem už dlouho nebyl navštívit
u hrobu. S maminkou jsem často hovořil
po paprscích svitu měsíce, takže otec měl
asi podezření, že při návštěvách hřbitova
mlčívám nad hrobem s ní. Ale to se chtěl
jen připomenout, protože dobře věděl, že

Bohumil JirásekC e s t o u
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jsme se měli navzájem rádi a že často stále
vyhledáváme svou pomoc. Maminka mi
posílá vůni bramborové polévky, starost-
livý úsměv a otec rady do života. Pořád
jsem jako malý kluk a každou chvíli mám
rozbité koleno. Maminka ho pofouká
a otec bezradně krčí rameny, že mi neumí
poradit, protože býval na tom stejně a taky
si neuměl poradit. 

Korunami stromů ke mně prosvítaly
sluneční paprsky  a podaly mi do očí ně-
jaký krásný verš. Nevím, jestli ho napsalo
slunce, já, nebo nějaký básník. Vnímal
jsem zřetelně jeho krásu i smysl, navíc se
vše rozeznělo nějakou krásnou hudbou.
Byl to Beethoven. Zacpal jsem si uši, aby
mě ta krása nepohltila. Ale znělo to ještě
hlasitěji. A tak jsem dlaně s uší sejmul
a odevzdal se osudu. Někde v dáli zaštěkal
pes a ve mně rostla touha jej pohladit.
Docela jsem viděl, jak na mě upřel své
věrné oči. 

V botě mě tlačil nějaký kamínek, tak
jsem se zul a vyndal jej. Byl docela malý,
ale tlačil hodně. Boty mám už sešlapané
a dlouho nevyčištěné. Budu s tím muset
něco udělat. Něco. Vždyť přece vím co. Ale
ta hudba odvádí mé myšlenky někam jinam
a daleko a já na boty určitě zapomenu.

Najednou stojím na kopci. Nějak jsem
se zadýchal. Vidím pod sebou město.
Doléhá ke mně jeho hluk. Není to Beetho-
venova hudba. Ta mi zní v hlavě. Mám
hroznou touhu něco hezkého říci, ale
nemám komu a nevím co. Slova se navzdo-
ry všemu neodbytně houfují, skáčou kolem
mě, tancují a objímají mě, šlapu po nich
jako po tom spadaném listí, nevidím už
vůbec na cestu, snad mám i slzy v očích, 
unaven a zmaten si sedám do chladné
trávy, vyndavám z kapsy ušmudlaný list

papíru a tužku a nějaký vzkaz čmárám na
papír. Nevím, co to je. Asi nějaký naléhavý
vzkaz rodičům. Mám se dobře. Nemějte
o mě strach. Vzpomínám. 

Slyším zpěv. To maminka zpívá lidovou
písničku, usmívá se a já jen čekám, že si
mě teprve narodí. 

Vzpomínám, ale jdu vpřed. Je však
obtížné naplnit oba protisměry. Výslednicí
může být také stání na místě a čekání. Ale
to nechci. Musím jít, i když mě budou bo-
let nohy. Z vršku však pospíchat nebudu.
Maminka vždycky říkávala: Z vršku
neutíkej, to by sis srazil nohy.  Tak budu
pospíchat raději do kopce. Ale to už také
nějak nejde. Zadýchávám se. To je zape-
klitý život. Nu co. Zase se chvíli posadím
a budu se rozhlížet. Budu se dívat na to, co
jsem dříve neměl čas pozorovat. Najednou
se mi to zdá krásné. Dobrý den, paní.
Dejte pokoj a jděte si svou cestou, odpoví
nevrle. Tak dobrý den, pejsku. Podíval se
na mne, na svou paní, ale ta už ho táhla na
vodítku pryč. Pejsek se ještě ohlédl, ale nic
neřekl. Zítra půjdu do hospody, dám si jed-
no nebo dvě piva a budu pozorovat a po-
slouchat ty pivaře, co si pořád povídají,
proč jsou někteří tak smutní a jiní zase tak
rozjařeně veselí. Chvíli se budu dívat na ně
a chvíli do sebe, a až mě to přestane bavit,
tak zaplatím a půjdu zase dál. Zajdu za ka-
marádem, ale dozvím se od sousedů, že je
v nemocnici. Tak to nic. Sjedu tramvají na
konečnou a projdu se v přírodě na druhém
konci města. Už jsem tam dlouho nebyl.
Neměl jsem čas. A zajdu si na výstavu
nebo na koncert? Hudbu si pustím doma.
Buď potichu nebo hlasitě. Podle nálady.
Sahám si do kapsy, abych se přesvědčil,
jestli jsem neztratil klíče. Neztratil. Mám je
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tam. Jeden je už nalomený, budu si muset
dát udělat jiný. Stával tři koruny. Teď stojí
asi patnáct. Ale bude se hezky lesknout,
ten starý už je vždycky zašlý a vůbec se ne-
leskne. Taky musím koupit žárovku. Včera
mi praskla. Mám já to starosti. Někteří lidé
přišli při loňských zátopách o všechno,
o dům, o nábytek, o rádio, pračku, o šat-
stvo, a mně chybí jen hloupá žárovka.
Vezmu si do postele rozečtený román
a přenesu se do jiného světa. Křížovku už
asi luštit nebudu, protože ji stejně celou
nevyluštím a z lenosti si tajenku domyslím.
Tajenka bude vyplněná, ale  leckteré
čtverečky kolem ne. Pozor na plyn. Včera
jsem si uvařil čaj a nechal hořák  puštěný.
Uklízet nebudu. Vždyť je to ještě dobré
a žádnou návštěvu nečekám. Kdy napíšu
ty dopisy, které slibuji už půl roku? Jsem
to lenoch. 

Už si to šlapu po chodníku, auta kolem
mne uhánějí, nevím kam, ale já také
nevím, kam jsem si to namířil. Vždyť je to
jedno. Třeba něco hezkého uvidím. Hlavně
se dívat, abych viděl. Až se vrátím domů,
otevřu si dokořán okno a pustím si do bytu
čerstvý vzduch. A přišiju si utržený knof-
lík. U dvou jehel jsem už utrhl ouško a ur-
čitě tam budu chtít navlíct nit. Vždycky na
to zapomenu. Koleno mě pobolívá, ale to-
ho si nesmím všímat. Zítra si půjdu pro
důchod. Tam bude zase fronta. Kdy jsem
to byl naposledy na hřbitově? Tam je vždy-
cky takový klid. Musím se tam podívat.
Mám už špínu za nehty. Budu si je muset
vyčistit a ostříhat. Nejsem nikomu dlužen,
ani co se za nehet vejde. Maminka měla
vždycky nehty od práce ulámané, a tak je
mi divné, když vidím na některých pěstě-
ných rukou nehty dlouhaté, červené, ze-
lené, modré nebo černé. Asi se  to těm

krasavicím  líbí a chtějí být hezké. 
Slunce se pomalu kutálí k západu, oza-

řuje obzor i nebe nad ním, jeho paprsky mi
šlehají do očí zvláštní zář. Zvažuji, čím se
vlastně liší západ a východ slunce. Na fo-
tografii bych to ani nepoznal. Ani jsem ne-
tušil, že se to dá propojit. Až jeden básník
mě to naučil. Svítání na západě. Nebo snad
i západ na východě? To svítání je hezčí. Teď
se slunce řízlo o koruny stromů a krvácí.
Červánky se rozlévají daleko, nad nimi se
ještě modrá nebe, ale za chvíli ztmavne
a bude černé. Tma padne na krajinu a ta
zavře oči k spánku. Nad městem se rozsvítí
jiskřičky světel, to pro případ, že by nebe
zůstalo zatažené a že by se neukázaly
hvězdy. Pokud se ukážou, budu je chvíli
počítat, prohlédnu si Velký vůz  a Malý
vůz, snad ještě jiná souhvězdí poznám,
pak pohledem změřím vzdálenosti a hrůza
i vznešenost mě uchvátí z těch prostor.
Neumím je vyčíslit ani domyslet. Každý
prý máme svou hvězdu. Kterápak je asi
moje? Mám ji vůbec taky? Hvězdičko
vzdálená, co víš? Teď už slunce žuchlo na
zem, ale nerozbilo se, potápí se, jako by se
pomalu ponořovalo do vody. To je zvláštní.
A ráno na druhé straně zase vyjde. To má
jistější než já, ale má asi svůj čas nějak
vymezený. Já na léta nebo na dny, a slun-
ce? Nevím.  

Pod botami mi vrže prach, už jsem  sešel
z chodníku a stojím zase  u té mé stráně.
Vždyť jsem už chtěl jít domů. Asi jsem za-
bloudil.  Třeba je to osudové zabloudění.
Tak se nebudu zdráhat a zase vyrazím do
kopce. Možná mě tam čeká nějaké milé
překvapení. Stromy pohupují větvemi a ví-
tají mě do své náruče. Dobrý den, stromy.
Odpověděly mi zašuměním a já jsem se na
ně spokojeně usmál.
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I.
několik  nocí
od  teď  tady           (pomalejší  natáčení  -  otáčení)
za  sebou  kdyby

ať  spí            (noc  jako  spát            noc  -  spát)
ať  spí            ať  přede  žněmi
si  odpočinou          v  pokojích            s  otevřenými  okny

budu  mít  oči  proti  obilí       (nepřetržitě)
oči  proti  obloze        (hlídat  -  čekat        déšť)
jedny  oči      (uvidí)      voda  padá      (i  na  oči  padne  něco  z  ní)
a  to  že  stačí

tichý  -  teplý  vzduch            v  polích
cestá  má         (nohy  se  země  dotýkají)
když  cesty         (kudy  chodili       kudy  jezdili)
a  meze            (deset let)          zorány

cesta  má        jen  obcházím        kolem  dokola
(žlutého  lánu  obilí)

jaká  cesta               jaké  -    jdu
hvězdy  nade  mnou       jsou stále
na  (skoro)  stejné  dálky          jsem  stále  ode  hvězd

přede  žněmi           noci
co  -  je  daleko          co  cesta
co  volání        co      marné  je

Petr Mazanec

K.H. M.
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II.
co  na  tváři            ve  tmě  a  v  polotmě         neuvidět
co  v srdci              když  slyšet  jen  tiché  vlahé  povívání
co  v  srdci             přes  vůni  mouky       neucítit

modré  a  modřejší           žluté  a  bílé  (skvrnky)
(obloha a hvězdy)

obličej  mi  nevrací  (jak  zrcadlo    či  tůň)
měsíc  (tak  blízko)  mi  také        pohled  (můj)  nevrací

III.
(u  Máchy  v Litoměřicích   r.  1838)

poutníka  nepotkal  jsem
(už  jsem  ho  nespatřil)
ale  snadno  jsem  našel  dům  a  byt

oblečen  módně  bez  vousů
v  obývacím  pokoji  (vkusný  nábytek)
žertoval   smál  se
(Lori  přinesla  kávu  sušenky:  že  musí  k  dítěti)
potom  víno - o  nadřízených  a  podřízených,  o  zařizování  bytu,

taktně  o  penězích,  i  o  Metternichovi  atd.
(na  chvíli  zase  Lori  -  potom  že  uspat  dítě)

kamna  nekouřila
vína  už  trochu  víc
řekl  jsem:  za  okny  je  ta  krásná  zem

a  poutníka  nějak  snadno  jsem  našel
smál  se
po  chvilce  řekl:  nebude  nijak  snadný

psát  pátej  zpěv
když  teď  nevím  koho  na  konci
jmenuje
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Mora
Do kopce vzhůru

po velikých kamenech
v lesní trávě

v šeru
sedí

strašným jménem nazvaná
kdovíčím prokletá
kdovíodkud přišla

nad hlavou jí letí mraky
šílenou rychlostí

bez větru bez zvuku
Olízaná vlčími jazyky

Čpící hrůzostrašnou vůní
věky

vábí muže
všechny
všechny
všechny

Do jednoho

Šílí
jak hřebci přikovaní za štíhlé spěnky

se zadky klisen u nozder
S rozšířenými zornicemi

se zpocenými krky
šílí

kopou do dřevěných boxů
a umlátí si hlavy o kamenné žlaby

Do jednoho.

V lesní trávě
mezi ostrými stébly

sedí 
a smutek krade jí vlasy

padají
padají
padají

k zemi.
Za borovicemi 
tiše kňučí vlci

- smutek staví hráze.

S šedými stíny
vždy se jen mihla mezi stromy

- pohled zůstal
a hlodal

v každé samčí šedé kaši
uvězněn pod lebkou

usvědčen vůní.

Jak psi
ženou se slepě po strmých stezkách

sliny stékají jim z huby
zchvácení pletou přes sebe tlapy

a s chropěním
sunou plece mechem,

ztichnou.

V šeru 
sedí 

nad holou hlavou
řítí se jí mraky

Kdovíčím prokletá
kdovíproč voňavá

sklání se nad vodou
a dře kůži pískem

do krve
do krve
do krve

Zpoza stromů
vyjí žalostně vlčí tlamy

z vody se ozývá hrozivý ryk

Mora
mora

Panebože

Pavla Přesličková
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Z bažin
Vyplulo mléčné tělo z bažin

přes oko přilepená žilka
rašeliny

jako bílé hrudky z plodové 
vody pacholátka.

Otřepalo se až bahno lítalo
kolem

a nasáklými provazci vlasů
si pomrskalo

tvář.

Lýtky se otřelo o ostré
listy doutníků

a chodidlo objímané větvičkami
řas

a pokřtívané kapičkami
kalu

vmlasklo do kluzkého 
hebka

na břehu.

To 
co proteklo mezi

palcem
a ostatními

prsty
bylo už příjemné.

***
Jsou jediní

jichž slova odráží se od stěn
jsou jediní

jichž obraz nebledne
Oni jsou hvězdy na ještě denním nebi

Oni jsou pampelišky v zelené trávě

Slunce
Už protože jsme lidé

máme šanci, abychom se my dva milovali.
Protože kouzelně krásná jsou naše slunce

kouzelně krásná v nás hoří
Dotýkají se neznatelně jedno druhého

tak lehce
a s takovou něhou

Slunce zaplála
a já se utápím v té něze

Hladivá měkká slunce
Přetékají

Přelévají se nám pod rukama
kouzelně krásná

Kouzelně krásná

***
Jen doširoka
se otvírají oči
proti vichru,

Jen přímo
má cenu zírat

do ohně,

Jen divoce
smím dýchat aby něco zbylo

z dneška

- písek v očích,
rudé bělmo
a posedlost

pozabíjet všechny světce.
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Ivo FenclBob
Hurikán

Představte si léta padesátá. Přijíždím na
Slapy. Jako reportér. Přehrada se ale teprve
staví. A už stojím tváří v tvář "svému" žele-
záři. Ouha však. Prý o své práci napíše sám.
Povídám mu: "Bobe, ale tvá parketa byly
Rodokapsy, ne?" Smutně kývl. "Tuhle už
mi ale zas něco vydali... V závodním časo-
pise." "Úspěch?" "Spíš malér." A že prý se
psaním už chlubí jen kamarádovi. Kterému?
Zdeňku Matěji Kudějovi (1881-1955). "Ten
mi rozumí. Krví je taky toulal. Jako já."
A železář domluvil. Howgh. To byl, vážení,
král české kaubojky, ale už zvalchovaný
dobou. Co bylo předtím? Josef Peterka
(1907-1965), dubňák ze Žižkova, se vyučil
nástrojařem, ale že byl odmala snílek a ide-
alista, chtěl mít ze života romantické do-
brodružství. Jak to zařídit? Stal se sportov-
cem, dokonce boxerem, muzikantem a...
trampem. Už ve třinácti založil první tramp-
skou osadu na Sázavě. A když byl o něco 
starší (1932), tak i smíšené pěvecké duo.
Jako "Bob Hurikán" - a s jistou slečnou
Hůlovou. Po šesti letech se vzali, nahrávali
do rádia i na desky, Peterka dvacet písní 
otextoval a složil a s jednou vyhrál soutěž.
S dnes už legendární. Začíná slovy:
"Chlapci z Rikatáda ženou svoje stáda ku
mexické hranici, zem se silně třese, stromy

padaj v lese před pistolí mířící."
Mimo to zůstává Bob Hurikán autorem

stovek článků a reportáží, které už sotva
kdo shromáždí.V rukopise zůstala kniha
Horští chlapci. Co takhle vydat aspoň ji?

Bob šťastně publikoval skoro třicet titu-
lů. Chlapecké, mnohdy i ženské romány.
Snítka rudého vřesu, Zelení hájové, Děvče
z mezihoří, Princezna ze mlejna. Uvedené
tituly se za války zaskvěly v knižnici Večery
pod lampou. Ale už v letech třicátých psal
Peterka i detektivky a do našeho povědomí
vstoupil kaubojkami. Pavel Janáček (1968),
autor studie Bob Hurikán a Karel Hynek
Mácha, nás ve Světě Rodokapsu (Tvary
1998) doučuje, že v letech 1935 až 1944
vyšlo celkem 407 tzv. Románů do kapsy.
A Peterka, považte, je autorem "jen" osmi
z nich. Ne však ledajakých. Roku 1939
dokonce získal v románové soutěži této
knižnice první cenu. Za Plamen vzpoury,
známý dnes spíš v úpravě přezvané na
Mexiko v plamenech (1970).

Ovšem v týdeníku Rodokaps mistři pera
málokdy publikovali pod svými jmény.
A tak i Peterkův "bestseller" z mexické re-
voluce vyšel pod pseudonymem Bob
Peters. Pod ním (a ne  jako Bob Hurikán)
publikoval Peterka i dva možná nejzná-
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mější svazky edice: Pobožný střelec (1937)
a Návrat Pobožného střelce (1939). Vyjít
tyto klenoty poprvé dnes, takový dr. No-
votný si jich pochopitelně nevšimne. Můj
otec, doktor filozofie (rovněž literární his-
torik), ale Mistra Peterku uznával. Nebo
mě k němu rozhodně přistrčil. Jako k Fo-
glarovi, jako k Vernovi, Jamesi Hiltonovi,
Miroslavu Ivanovovi a dalším. A já mu na
oplátku objevil zase jiné. Jenže Hurikán
mě zrovna nedostal. Aspoň ne tenkrát. Co
on ještě napsal? Toronto, Průkopníky
Arizony, Děs Wyomingu, Ztracenou sto-
pu, Kouzlo hašiše a Modrého běsa pouště.
Taky Texaské střelce. Šest šilinků, Třetí
zálohu a Udavače. Hlavně pro Rodokaps,
byť posledně jmenovanou detektivku ale
vydal Rozruch. A Mistr dál tvořil ve svém
srubu v Hvězdonicích, a to i knížky méně
rodokapsové: Zálesáka od Zlaté řeky,
Hochy divočiny a Stopaře Gassidyho. Staly
se tím nejlepším? Nevím. Váhám...
Pochybuji.

Úvodní Zálesák od Zlaté řeky (1939)
jako by ještě na Rodokaps navazoval.
Obsahuje hned dva vložené příběhy jistého
Saratoga Jima - z Ameriky. Proč ne? Jenže
když Peterka postaví do obdobné role
i českého hrdinu, nepůsobí to ani v Posá-
zaví úplně přesvědčivě: "Zlosyn již vytrhl
z kapsy revolver, ale nevystřelil. V tomto
krajně nebezpečném okamžiku sjela
Gassidyho ruka jako blesk do zadní kapsy
a od boku vyšlehly dva plaménky. Prásk,
prásk. Na konci předloktí obou vrahových
rukou se objevily rudé skvrny a rychle rost-
ly." Oba padouši (otec a syn, protože
jablko prý "nepadá daleko od stromu")
navíc hynou ve stylu nejlevnějšího škváru. 

Chvályhodnějším námětem Peterkových
sázavských knih naštěstí zůstala zálesácká

moudrost  a ty knihy jsou jí plny. Jako malé
encyklopedie. Nejvíc hýří svéráznými
pokusy vyjádřit foneticky hlasy ptáků.
Autor určitě čerpal z reálných zážitků.
Třeba objevení jeskyně s "liškou, která
nikdy nevyběhla" a její mapování. Muselo
to být opravdu zajímavé, zvlášť pro kluky.
Ale číst o tom? Snad.

Ale Peterka až moc často líčí hochy 
v stavu vzhlížení k "Rikitanovi". Tím je
v Zálesákovi Gassidy. Ten se ožení se zla-
tou maminkou jednoho z hochů a Peterka
v Hoších divočiny nasazuje další vzor: "Ve
stopování Libor předčí i svého otce,"
čteme, "protože je žákem slavného sever-
ského lovce Gassidyho, který se usadil
nedaleko odtud." A nyní poslyšme, jak je
vylíčeno vůbec první setkání hochů s Li-
borem: "Ve dveřích se objevil vysoký mla-
dík v stáří asi dvaceti let. Na první pohled
bylo vidět, že je atletické postavy, pružný
v pase, lehkonohý a bystrooký. Byl oblečen
v teplákovou sportovní bundu a kalhoty.
Jeho tvář byla jako z bronzu... Jeho otec
mu jen pár větami vysvětlil, co chlapce
přivedlo do myslivny. Dodal: 'A tak, kdybys
proti tomu ničeho nenamítal, chtěli by
s tebou prožít prázdniny.' 'Milerád vás
u sebe uvidím. Ve srubu je místa dost,'
pravil Libor milým, lahodným hlasem
k oběma chlapcům a stiskl jim pravice.
Pavel i Zbyněk hned cítili, že by pro Libora
i do rozvodněné řeky skočili."

To rozvodnění naštěstí Peterka neužívá
jen jako symbol. Úvodní stránky knihy pů-
sobivě líčí dlouho připomínanou povodeň
roku 1940. Ale vraťme se do lesů, kde se
Peterka vypořádá i s diskriminací Romů.
"Nedovedou se přizpůsobit novým
zákonům," píše. "Podle nařízení se ale ne-
smí víc toulat. Zákon byl dobře myšlen."
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A při podezření, že kradou, autor dodá:
"Jest povinností každého člověka, aby
takové škůdce oznámil bezpečnostním
úřadům. Jakákoli lítost není na místě. Na
ně platí jen donucovací pracovna. Jsou-li
poctiví, pozná se při prohlídce." Následuje
šalamounská pointa, neb seznáme, že jsou
cikáni zlí a jsou cikáni hodní. Stařešina
těch hodných pak promluví: "My pracu-
jeme. Jsme kotláři. Nebyli jsme za žádnou
krádeží, nýbrž na houbách. A stydíme se
za naše soukmenovce." Pokračuje: "Takže
tento hoch zachránil před ohněm našeho
malého Rolfa. I celý les. Navrhuji, aby-
chom nahradili škodu, kterou jeho matka
utrpěla krádeží slepic." "Souhlasíme," 
ozvalo se přátelsky z hloučku.

Jak jen to bylo i za války vše hezké! Na
druhé straně ale stěží dokážu s ironií za-
plašit následující foglarovský apel k ho-
chům (velmi vlasteneckého typu): "I nepo-
dlehněte nikdy jedům velkoměsta a zůsta-
nete čestní v smýšlení i skutcích. Musíte
ochraňovat slabé zrovna jako zvířenu
a květiny a na každém kroku si uvědomo-
vat, že se z vás musí stát takoví občané,
jakých náš národ potřebuje." Nemohu si
pomoci, ale to mám radši Peterku ameri-
kánského. Toho z prérií. Tam se nemusel
nikomu intimně zpovídat ani přizpůsobo-
vat. A sentiment? Už ke kaubojce patří.
Peterka si toho možná byl vědom, a tak je
vzpomínka na širá a svobodná teritoria
Západu obsažena v knihách odehrávají-
cích se u Sázavy. Saratogu Jima už jsme
zmínili. A v Hoších divočiny nepřekvapí až
reklamně rozmarný odstavec: "Pavel i Zby-
něk mohli na Liborovi oči nechat. Byl oble-
čen v hnědou zálesáckou kazajku zdobe-
nou třásněmi a v široké kalhoty. Pestrý
šátek slušivě doplňoval tuto ústroj. Ano,

Libor hochům připomněl románového
hrdinu z knihy Toronto a Pobožný střelec."

A koho asi českým klukům připomínal
Bob Hurikán sám? Také to byl ideál?
Rozhodně se stal idolem trampského 
hnutí. A skvělým autorem Dějin trampin-
gu. Tato pozoruhodná kniha vyšla poprvé
roku 1933 jako Trampské zkazky, v úpl-
nosti roku 1940 a osm let nato připojil
Peterka i druhý díl. Šel rovnou do stoupy.
Roztoulané časy skončily.

"To jdu takhle jednou na stanici Posá-
zavského pacifiku," vzpomíná Peterka (se
mnou na Slapech), "raneček přes rameno,
kytaru jen tak v ruce. Chci na osadu.
Anička už je tam. Jenže na nádraží je ka-
marád. A má namířeno jinam. Slovo dalo
slovo a za pár týdnů ode mne Anka dostala
pohlednici z Bagdádu." A tak vznikla
Peterkova kniha Trampem do Orientu. Líčí
skutečnou pouť z let 1930 až 1931. A jindy
se "český London" zatoulal až za polární
kruh. Do Laponska. A za války? To ne.
To neutíkal. A ať už psal jak chtěl, určitě
zorganizoval Partyzánskou zimní brigádu,
trampskou odbojovou skupinu. A zůstal
jejím velitelem. To už něco znamená. To 
už nebylo klišé. Před popravou možná
Peterku zachránilo jen Květnové povstání.
A pak? "Jen pot," abychom si taky střihli
klišé. Ne však daleko pravdy. Snažil se 
psát, o to nic, ale zle se to dělá s vědomím,
že už vás takového, jaký jste, nevydají.
"Rikatádo jak tornádo letí širou stepí, koně
řičí, chlapci křičí, štěstí se na ně lepí!" 
zazpíval mi ještě. A uondán umřel.
V osmapadesáti. Nedožil se ani první ze 
dvou vln reedic svých děl (konec let
šedesátých - počátek let devadesátých).
Zdá se mi to opravdu zlé. Zuzano, vem si
ho na svetr...
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Teolog, generál, univerzitní profesor
Sedm kilometrů jihozápadně od Nepomuku

leží vesnička Neurazy. Na mírném návrší jí
dominuje dřevěná zvonice modlící se spolu
s kostelem sv. Martina. Obec nijak nepronikla
do širšího kulturního povědomí, i když v letech
1888-1919 zde byl učitelem a později řídicím
učitelem prozaik Jan Liška. V únoru a  březnu
1935 sem zavítal na návštěvu velevýznamný
host - Alois Musil. Běžnému čtenáři asi toto
jméno nic neprozradí, nic se asi nezmění, ani
když uvedeme jeho arabské jméno - šejk Musá
Rvejlí. A přesto tento host faráře Václava
Klaboucha byl jednou z osobností, nad níž  po
vzniku republiky držel ochrannou ruku sám
Tomáš Garrigue Masaryk. Ten se zasadil o to,
aby byl A. Musil jmenován profesorem
Karlovy univerzity. Přednášel novější arabšti-
nu a pomocné vědy východní.

Proč to všechno? Rodák z Rychtářova na
Vyškovsku (žil v letech 1868-1944) neměl díky
čtyřem sourozencům a nezámožnosti rolnické
rodiny přílišnou naději na slibnou kariéru.
Nejlevnější bylo studium bohosloví, a tak se
stal katechetou na Brněnsku a Ostravsku.
Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn rozpoz-
nal jeho nadání a finančně kryl studium čer-
stvého doktora teologie na jeruzalémské
Biblické škole. Musil se zajímal o orientální
jazyky. Ve studiu pokračoval na bejrútské
jezuitské univerzitě a posléze vedle arabštiny
a hebrejštiny zvládl 25 arabských dialektů.
Zajímal se o vše arabské - přírodu, dějiny,
politiku, islám, kulturu, archeologii.

Proslavil se v roce 1896, v severozápadní
části Arabského poloostrova v Kusejn Amra
objevil letohrádek ommájovského kalifa
Valída II. (z poloviny 8. století) s cennou figu-
rální výzdobou - islám dodnes zakazuje zobra-
zovat lidské postavy. Tehdy musel ještě badatel
prchat před znepřátelenými kmeny. O dvanáct
let později již se stal spolunáčelníkem kmene
Roula a získal své arabské jméno. Nabyl znač-
né autority. V roce 1906 ho například požádal

anglický ministr zahraničí Edward Grey o ex-
pertizu pro stanovení hranic mezi Egyptem
a Osmanskou říší.

Jako generál rakousko-uherského generál-
ního štábu (a poradce tří císařů - habsburské-
ho, německého a tureckého sultána) se za
1. světové války pokusil usmířit Araby a Turky
a směrovat arabské akce proti Angličanům.
Zde nepřebil vliv anglického rezidenta
Thomase Edwarda Lawrence, který Araby
získal pro Británii.

To už působil Musil jako profesor na olo-
moucké teologické fakultě. Byl nadto i zpověd-
níkem císařovny Zity, manželky posledního
rakousko-uherského mocnáře. Stal se šedou
eminencí císařského dvora a zřejmě zpovzdálí
ovlivnil milosti udělené císařem i vznik dopisu,
v němž Karel I. prostřednictvím svého švagra
Sixta Bourbonského usiloval o separátní mír.
Nebylo divu, že prezident ČSR musil ve pros-
pěch Musila zasáhnout - ten měl neodčini-
telný punc rakušáka.

A jak se A. Musil dostal do Neuraz? Jako
vysoký církevní hodnostář  byl zván na různé
fary. Vánoce 1934 slavil v Černívsku u Blovic
a zde se zřejmě seznámil s V. Klabouchem.
Musilovo dílo je rozsáhlé - snad jen uveďme
mohutné šestisvazkové anglicky psané Orien-
tální výzkumy a studie (1926-1928, finance
pro vydání opatřil americký velvyslanec
v Československu Charles Richard Crane,
Masarykův přítel). Vedle toho je A. Musil
autorem řady beletristických a cestopisných
knih. Psal je v době, kdy již na Arábii jen
vzpomínal - V posvátném Hedžázu (1929),
Za Mrtvým mořem (1931), Tajemná Amra
(1932), Mstitel (1933), Syn pouště (1933),
Ve stínu křižáckého hradu (1935), Na koni
a na velbloudu (1936)… Zemřel v Českém
Šternberku, kde se jako důchodce pustil do
zemědělského podnikání. Teprve v roce 1968
se jeho ostatky vrátily do rodného Rychtářova.

Viktor Viktora
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Dluhopisy Jaroslavy Málkové
Básnířku Jaroslavu Málkovou není třeba

představovat; patří ke stálicím na nebi české
poezie. Její poslední sbírka Dluhopisy (2003)
svědčí nejen o vyzrálosti básnického obrazu,
ale i o jistém posunu v její poetice, který se pro-
jevuje v odklonu od senzitivní imprese a pří-
klonu k meditativnosti. Tato kniha je přede-
vším básnickou výpovědí o životní pouti indi-
vidua, o hledání vztahu člověka ke světu.
Vyznačuje se kompoziční sevřeností a uce-
leností, i když tři oddíly sbírky jsou tematicky
i motivicky odlišné. 

V prvním oddíle Šílící Androméda  nás bás-
nířka uvádí do světa, který je třeba vnímat vše-
mi smysly,  jako by radostně a s nadějí sdělo-
vala: svět vstupuje do nás a  my jsme jeho
součástí ("převařené mléko zaplavuje svět",
"celý vesmír padá pod víčka", "břehy protékají
mezi prsty"). Ne náhodou je tato část textu
poznamenána motivy symbolizujícími naději -
svítáním (básně Jarní, Šílící Androméda,
Zklamání hrdličky) či probuzením - "probu-
zené ráno", "probouzí se den". 

Básně ve druhém oddílu Stopy v krajině 
jsou věnovány městu a především  autorčině
rodné a milované Plzni. Autentičnost zaujímá
v její poetice důležité místo, což je patrné ve 
sbírce Finistere - země na konci, vydané v roce

2000. Konkrétní locus však ve verších vytváří
často pouze kulisu, díky autorčině předsta-
vivosti se prostor naplňuje časem, rozpíná se
do šířky i do hloubky. Impresionistické obrazy
tak získávají hlubší rozměr, nabývají nadča-
sového smyslu. Málková dovedla zachytit 
prchavost okamžiku, který je neopakovatelný
ve své jedinečnosti, ale zároveň zakotven ve
věčně plynoucím čase a v nekonečně se promě-
ňujícím prostoru, jímž prochází člověk s "oči-
ma dokořán" a zanechává v něm "šlépěj na
chodníku/ v krajině kamenů".

Ústředním tématem závěrečné části bás-
nického textu J. Málkové je osud ženy. Verše
v tomto oddílu jsou proniknuty nostalgickým
smutkem, autorka ostře vnímá ničivou sílu ča-
su ("Ano/ děsí mě/ kyvadlo času"), dominuje
zde obraz pomíjivosti lidského života
("skořápka žití/ stále tenčí"), vyjádřený mo-
tivy stárnutí ("v mladičké tváři/ oči stařeny",
"mně už vrásky/ popsaly obličej"), loučení,
smrti (básně Druhá, Spěchající).

Kniha Jaroslavy Málkové je nejen prostoupe-
na poetickou imaginací, ale je v ní obsaženo 
i hluboké poselství: žít "do posledního vydech-
nutí" tak, aby seznam našich dluhů byl co nej-
kratší, abychom pak obstáli před tváří věčnosti.

Jana Sováková 

Kalendář plzeňský 2004
Kalendář plzeňský na rok 2004 je už sed-

mým v řadě oživené tradice kalendářového
čtení. Opět za redakce Jany Horákové  jej vy-
dalo nakladatelství Fraus za přispění Města
Plzně. Je doprovázen  zajímavými a nápaditý-
mi ilustracemi Stanislava Poláčka.

Ivo Fencl, spjatý bydlištěm i láskou se
Starým Plzencem, se slušně podřídil názvu
kalendáře a nejčastěji píše o Plzni  (plzeňské
ulice, čtvrti, cesty do Plzně), do níž také sám
často vstupuje a vnáší do ní své dětství i svá
moudra ze Starého Plzence. Doufám, že na

jiných místech si vymezí prostor a čas i pro
Starý Plzenec a nebude mě nabádat, abych
o něm psal já, Plzeňan. Proč ne, docela rád,
ale v tom případě, že bych mu trochu lezl do
zelí, ale neodřel všechno za něj. 

Uvedené prózy mají zřetelné citové a etické
vyznění. Autor nějčastěji vychází z dětství
a ze vzpomínek, nostalgicky se vrací, ale také
z těchto návratů hodně vytěžil pro životní
zmoudření a pro výzvu jít se vzpomínkami
vpřed. 

Prózy jsou žánrově různorodé a pohybují se
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mezi povídkou, fejetonem, vzpomínkou i úva-
hou. Tato pestrost není na závadu, spíše na-
značuje rozkyv a možnosti autorova záběru do
životní reality a také předpoklady pro reali-
zaci těchto cest. 

Nejvíce na mne zapůsobily dva okruhy té-
mat: mladistvé milostné okouzlení, které si
člověk nese do celého života, a ve zkratce
nastíněné osudy lidí, například otce. S poetic-
kým nadhledem dovede skloubit lidské životní
strádání se směřováním, které nemusí být rezi-
gnací, ale přijetím reality života a nalezením
životního vyrovnání a uspokojení. Lidské osudy
dovede Fencl povýšit do symbolické roviny a dát
jim nadosobní smysl (motivy  hromosvodu,
zahrad, ztracené lásky v trvání kouzelného
přeludu, strašidel, galerie, stařeny). 

Nelze říci, že by se dosud mladý autor jen
nostalgicky vracel a  utíkal  do mládí, ale čis-
tou pamětí z mládí vynáší radosti i smutky,
poučení i rozčarování, posilu pro další životní
hledání. Dětství a dospělost u něho nejsou
v protikladu, ale dětství prosakuje do dospě-
losti a obohacuje ji, prolíná se s ní. Je to asi
nejjistější pevnina, na které umí stavět a která
mu objevuje krásu i ušlechtilost lásky, byť by se
někdy stala jen vzpomínkou. Ono citové záze-
mí se netýká jen lásky milenecké (i mimo ka-
lendář se stále vracejí jména Ivana a Zuzana,
jako by je vyvolával nejen ze vzpomínek), týká

se to i vztahu k otci, matce, ke stáří (babičce
vlastní i  babičkám vůbec jako výrazu úcty ke
stáří). 

Fenclovo toulání po Plzni není samoúčelné.
Je prosyceno vzpomínkami, příběhy a jejich 
etickým vyzněním. Ty příběhy, které jsou evi-
dentně dotvořené k pointě, jsou méně působivé
(IV, IX, XII) než ty, které jsou výrazem
prožitku. 

K některým příběhům autor připojuje vtip-
né  "kontrolní otázky", které mají svou úsměv-
nost a záměrnou absurdnost. Také je zřejmá
autorova zběhlost v literatuře dobrodružné
a fantaskní, jak dokládá na konkrétních pří-
kladech a jak také prokázal v pravidelných
příspěvcích v Plži. Tuto literaturu evidentně
miluje a dovede z ní vyvozovat zajímavé závěry
a poučení.

Fencl nás přesvědčuje, že není realista, ale
romantik. Nemusíme mu vždy věřit, co o sobě
říká. V jeho prózách vidím realistické výcho-
disko, dotvořené romantickým citem a vážným
etickým krédem, kterým také překlene hu-
morné i vážné pohledy na svět a život a také
jím uzavře celý kalendář. 

Z autorových próz je patrné, že žije litera-
turou a pro literaturu. Je k tomu zapotřebí
ušlechtilého podivínství i fantazijního vidění
všedního života. Obojí Ivo Fencl zvládá.

Bohumil Jirásek

Kterak zapálit stehna místo lýtek
Stanislav Dvořák je bezpochyby básnický

příslib. Tvrdím, že má natolik průrazný ta-
lent, že tento dar nedokázal ve své knížce
dostatečně ukočírovat. To by jistě mohl, ale
jen za předpokladu, že by měl talent ještě
větší. V tiráži sbírky Dlaně o stehna třu si (vy-
dal Soukromý archiv obce Chlumčany auto-
rovým nákladem) se dočteme pouze základní
bibliografická data, ale ani zde, ani kdekoli
jinde, se nedočteme nic o autorovi samém. Lze
tedy šestapadesátistránkové dílko, o jehož
původu se naznačuje, že vznikalo v patnácti-
letém období, ohraničeném roky 1987-2002,

považovat za nadílku poezie padlou tak
trošku z nebe a můžeme jen litovat, že
k souboru není přiřazena malá informace
o tvůrci. Je to opravdu debut? Opravdu 
o autorovi není co povědět? Chce se krýt za
záclonu anonymity? I když přebal, na kterém
trůní na stoličce dávná, zcela odhalená
pařížská kurtizána (nepočítáme-li punčochy,
které nohy kryjí pouze od kolen dolů), v nás
může a priori vzbudit dojem, že uvnitř na-
jdeme obskurní a senzacechtivé psaní, ale
naše předpojatost je tentokrát na omylu (jistě
milém). Nejenže v knize najdeme poezii, ale
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především poezii dobrou. Je sice pravda, že
vedle ní jsou tu zařazeny také prostoduché 
rýmovačky typu: "manuálně zručný pes / do
vlakového kupé vlez (...) přistoupila lepá sleč-
na / odněkud až z nekonečna", ale to jsou
výstřelky, kterých je tu naštěstí pomálu. 

Nalezneme tu širokou škálu nálad, ale i ge-
nealogií ukazujících jistou znalost literární
tradice. Struny Dvořákovy osobnosti jsou 
citlivé k někdejším poetikám generace zrozené
na počátku minulého století, naslouchá jejich
cestě poetismem i surrealismem (např. dvoj-
verší: igelitová zvířata pouští bloudí / roz-
tékají se po písku), ale sahá i dál do hloubky
času, k poezii Antonína Sovy a zejména
Otokara Březiny. Inspirativně a osobitě pře-
tavený odlitek poezie Březinovy je řazený
především v první třetině knihy a v těchto
místech je také nejsilnější a nejsugestivnější.
Zrak je tu upřený do výšek, to hlavní se
odehrává nad námi (srovnej verše z titulní
básně Dlaně o stehna třu si s verši ze Vzpo-
mínky na krátké zlaté chloupky: "nádražím
projel dnešní vlak / až do oblak / a kolejnice
táhl a zvedl za sebou / jak bouři jarní táhne
mrak" vedle "Už odešli všichni /  a zbyly jen 

smutky a strachy v srdci / v dálce sbíhají se
koleje / míří do nebe, zvonící jak kovadliny").
Abstraktní březinovský chorál se tu protíná
s konkrétní smyslovou obrazností, která je
napínaná místy až k expresivitě: "Fascinován
krásou temného okamžiku / dobytý kontinent
bez zlata již / fauna rozeseta v tiché hnilobě."
Vzhledem k uvedenému však překvapí i hu-
mor, který na některých místech probleskne
a dovršuje tak barvité a mnohostranné spek-
trum nálad. Dvořákova dikce lehce archaizu-
je, někdy paradoxně a neadekvátně sahá
k obecné češtině. Autor na některých místech
také zkouší postup vypočítávání (vícekrát)
a variace (jednou), jindy - jako např. v Půl-
nočním medu - si striktně zarytmizuje, aby
také formálně vyzkoušel, co jeho poezie unese.
Je to mnohovrstevnatý konglomerát upředený
jak z výtečných, tak slabších věcí, jež na svém
okraji (u milostného tématu) čerpají až z kli-
šé a frází. Na druhé straně je to opravdu
i "symfonie nekonečná a nasycená a hedváb-
ná a začarovaná, zemřelými hlasy dávno již
prostoupená". Výrazný počin mladých západ-
ních Čech.

Milan Šedivý

Literární deštník
Tak poodhalte tvář, krásná dámo... A sleč-

na vedle též. Ten deštníček trochu na stranu,
prosím. Ano, tak. Cvak. A již je tu máme. Paní
Poezie a slečna Próza pod plzeňským Literár-
ním deštníkem. Obě sličné, křehké, drobné, 
éterické. Inu, vždyť jde o literární miniatury.
Můžete nám, dámy, o sobě něco sdělit? Tak
třeba Próza - je trochu výmluvnější a  zdá se
být dnes výraznější... Ale Deštník oběma sluší.
Je bílý jako čistý list papíru, rozměrný, jak jen
literární tvorba může být, s nápadným deko-
rem připomínajícím pestrost žánrů, s pevnou
rukojetí a rozložitou kostrou, s průrazným
zobcem, jenž důrazně klepe o dlažbu (vždyť
literatuře ten zvuk patří!). Lze se o něj opřít
i skrýt pod ním své pocity, rozložit jej jak fan-

tazii a sklonit jej v pokoře ke slunci. Skládací
ale není a nenechá se jen tak někam založit.
A přesto je ryze plzeňský, plžeňský a literární.
Zdobí jej šmouhy plzeňských barev, nezbytná
originální "plžinka" (autor - Vojtěch Jurík)
a verše Emanuela Frynty:

Mluvil jsem tuhle s plžem -
a smál se mi ten plž,
že prý my lidi vržem.
A já mu řekl:
"Kuš!
My totiž máme klouby,
ať žena, nebo muž.
Vy o tom víte houby,
Tak běž a nezlob už!" 
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Básníci a prozaici - nebojte se jen tak si
trochu vrznout!

Porota - Vladimír Novotný, Ladislav
Smoček a Helena Šlesingerová  - byla vlídná,
ale stejně se nemohla shodnout, která kapka
září barevnější duhou. A tak každý porotce
přidělil jednu hlavní cenu a společně se usnesli
na dvou čestných uznáních. 

V roce 2003 získali hlavní ceny - plzeňský
Literární deštník - Josef Beran, jenž do

soutěže přihlásil minipovídku Učitel a žáci,
Luboš Vinš s poetickou prózou Domy
"U Námořníka" a básník Jaroslav Šlejmar za
trojici svých veršů. Čestné uznání bylo uděleno
Martinu Zajíčkovi za báseň v próze Parta
a Václavu Touchovi, který Deštník skropil Pár
verši.

A všechny příspěvky budou jako pomyslné
kapky deště uvedeny v Plži.

Jana Horáková

Nově a opět o slangu a argotu v Plzni
Ve dnech 24. a 25. září 2003 pořádala ka-

tedra českého jazyka a literatury Pedagogické
fakulty Západočeské univerzity v Plzni
společně s Knihovnou města Plzně 7. konfe-
renci o slangu a argotu.

Program jednotlivých dnů zahrnoval jak
příspěvky teoretické, tak i příspěvky věnované
popisu situace v jednotlivých profesních a záj-
mových slanzích. Úvod patřil děkance PF
ZČU Janě Miňhové, která milými a zasvěcený-
mi slovy uvítala účastníky konference. 

První jednací den zahájil zakladatel "slan-
gové" tradice v Plzni Lumír Klimeš, který za-
vzpomínal na počátky výzkumu slangu a argo-
tu v Čechách a také na strasti i radosti spojené
s organizací dřívějších konferencí.

Vystoupení  Pavola Odaloše přineslo průřez
historií zkoumání slangu a argotu v Čechách
a na Slovensku v posledních dvou stoletích
a připomnělo stěžejní díla věnovaná této pro-
blematice. Z teoretických referátů bylo inspi-
rativní vystoupení Aleny Podhorné, věnované
srovnání termínů "slang" a "argot" ve fran-
couzštině a češtině, a v návaznosti na její
příspěvek i referát Jeana-Paula Goudailliera
o slangu pařížských předměstí. 

Charakteristický vývoj pařížských před-
městí v sociální a jazykové oblasti navozuje
otázky, nakolik se může podobná sociální si-
tuace dotknout v budoucnu i velkých českých

měst a nakolik je možné srovnávat postavení
brněnského "hantecu" v rámci současné
češtiny s francouzskou skutečností. Miloslav
Ondráček se v referátu nazvaném Funkční 
diferenciace profesní mluvy a slangu pokusil
vymezit a zpřesnit hranice mezi profesní mlu-
vou a slangem a připomenout i další možná
rozlišovací kritéria. Zdeňka Hladká se ve svém
příspěvku věnovala uplatnění formálního
připodobnění v lexiku dialektů, slangů 
a v mluvě mládeže jako jednomu z mnoha 
onomaziologických postupů.

Zbyněk Holub se v příspěvku Sociolekt
nebo funkční idiolekt dialektu a regiolektu 
zamýšlel nad problémy souvisejícími
s vymezením jednotlivých termínů a se zpřes-
něním kritérií pro zařazování jednotlivých
výrazů do těchto skupin. Eva Pajewska
příspěvkem Swiat pieniędzy w języku polskich
bankowców popsala situaci a charakteristické
znaky jazyka polských bankéřů a připomněla
slangismy užívané v současné polštině v sou-
vislosti s penězi. Ivo Martinec se zaměřil na
zkoumání slangu a nespisovné mluvy ve vzta-
hu k současným netradičním sportům, přede-
vším  ke skateboardingu a jízdě na horském
kole. Jeho úvahy vedly i k zamyšlení nad tím,
jak se skatebording promítá jako životní filo-
zofie do oblasti jazykové i mimo slang. Marta
Ulrychová zavedla účastníky konference do
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oblasti hudebního slangu a v Příspěvku
k hudebnickému slangu zasvěceně popsala
jazykové ztvárnění přístupu hráče k dirigen-
tově osobnosti. Eva Minářová analyzovala 
slang amatérského letectví a leteckého mo-
delářství a připomněla některé odlišnosti
a shody se slangem a prostředím profesionál-
ních pilotů. Tajemný svět lidského vědomí
a obluzení byl tématem referátu  Karla Ka-
miše Několik poznámek k toxikolektu abu-
zorů s inspirujícím zamyšlením nad defino-
váním termínu argot a toxikolekt. Černý hu-
mor a jazyková ekonomie byly představeny
jako charakteristické rysy hasičského slangu
v příspěvku  Jitky Málkové.

Jednání prvního konferenčního dne uzavřel
referát Jiřiny Svobodové Slang v oblasti počí-
tačů v současné ruštině. Den byl završen pro-
gramem "Holce se 'vole' neříká" v podání
Jiřího Hlobila a Lenky Krejčíkové s hudebním
doprovodem Vašíka Greifa. 

Druhý den jednání zahájila Alena
Jaklová referátem  o historii vojenského 
slangu, Bohumila Junková se věnovala 

dnešní mluvě mládeže a Helena Chýlová
současnému studentskému slangu. Dita
Friedlová vystoupila s referátem na téma
Slang a nářečí Opavské pařby. Petr Hrtánek
si ve svém příspěvku všímal argotismů a vul-
garismů v české polistopadové literatuře,
Valentina Bělousovová se zabývala otázka-
mi slangu a argotu v přednáškovém kursu
stylistiky pro bohemisty. Jitka Dršatová
konfrontovala možnosti způsobů oslovování
v Česku, Maďarsku a Polsku a Miroslav
Churavý svým vystoupením o slangových
propriích opět zavedl účastníky konference
na prkna, která znamenají svět, a do světa
hudby. Poslední příspěvek na téma K přez-
dívkám a jejich třídění přednesl Svatopluk
Pastyřík.

Pozitivním jevem konferencí o slangu 
a argotu je vždy bohatá diskuse o jednotlivých
příspěvcích a o nastolených problémech. Tato
tradice byla zachována. Konferenci zakončil
vedoucí katedry českého jazyka a literatury
PF ZČU v Plzni Viktor Viktora.

Helena Chýlová

E-mail od "velké louže"
Milí přátelé,
dovoluji si vám tímto oznámit, že jsem za-

ložila Knihovnu Jiřiny Fuchsové. Jde o soukro-
mou iniciativu a projekt hrazený v současnosti
ze soukromých prostředků. Knihovna Jiřiny
Fuchsové poskytne domov (pravděpodobně
dočasný):
1) Rodinnému a soukromému literárnímu

archivu Jiřiny Benadové - Fuchsové 
(1900-2003)

2) Archivu dnes zaniklého Klubu českosloven-
ské kultury (Los Angeles, 1973-2000)
a přidruženému literárnímu archivu KČK
Ceny Jana Zahradníčka za českou poezii
(1981-do současnosti)

3) Archiváliím Památníku zahraničních

Čechů (1939-1989), uchovávajícímu listin-
né a jiné památky na širokou škálu aktivit
Čechů v zahraničí - spolkových, misijních,
společenských, politických i sportovních ak-
tivit, jimiž v průběhu celého minulého sto-
letí dokazovali věrnost a lásku k českoslo-
venské či české vlasti a ke svobodě.
Jestliže jsem se nyní rozhodla soukromě za-

štítit památky mnohdy celoživotního usilování
tisíců a tisíců Čechů v zahraničí, je to proto, že
současné okolnosti jiné řešení nedovolují.
Práce, kterou jsem na národu roli dědičné
spolu s mnohými z vás v nelehkých podmín-
kách vykonala, by nemohla probíhat bez stálé
morální a finanční podpory. 

Jiřina Fuchsová
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O nástrahách tvorby literární
Vědomí nezměrné odpovědnosti za slova

a myšlenky mi dlouhodobě brání rozvinout
svou esejisticko-fejetonistickou tvorbu. Vždyť
kolik toho člověk přizná, kolik toho na sebe
prozradí v každém řádku, a jak snadným
terčem kritiky se nezřídka stane! V této sou-
vislosti mě napadají verše talentovaného bás-
níka J. N. N., jenž říká: "Vezmou ty verše
a pak je rozstříhají na slova a změří krejčov-
ským metrem a porovnají se vším, co znají,
a tak vznikne Názor. Obviní mě spíš z naivity,
patosu a vykrádání..."

A právě na základě takových vlivů se snad-
no vytvoří jakási bariéra, blok, který znemož-
ňuje začít, neboť už předem víme, že bychom
se svým výtvorem nebyli spokojeni ani my sa-
mi, natož pak širší čtenářská obec.

A tak zpravidla nezačnu. Je to tak jedno-
dušší, pohodlnější, bezpečnější (kdo nic nedě-
lá, nic nezkazí), a tak si hledám výmluvy, jiné
činnosti, duševní práci nahrazuji prací fyzic-
kou, literaturu výtvarným uměním, v němž
funguje interpretace na trochu jiném principu
a okolí má sníženou možnost nahlédnout tvůr-
ci "do hlavy", do myšlení... Nejjistější je pře-
konvertovat se zcela a tvořivou činnost nahra-
dit sportem, v němž opět platí zcela jiná
měřítka a hodnocení je založeno na odlišných
(mnohdy férovějších) zákonitostech. Roli zde
většinou nehraje individuální vkus, nýbrž
dosažený výkon, měřený zpravidla časem,
vzdáleností a podobně. Tolik tedy k nástrahám
tvorby literární v porovnání s jinými projevy
lidské aktivity.

Přesto se náhle stalo, že jsem se odhodlala
k pokusu zmíněnou bariéru prolomit. Příči-
nou toho byl můj profesor, kritik a moudrý
rádce Dr. N., jemuž jsem se  svěřila, že bych
si netroufala na psaní fejetonů, neboť cítím,
že je k tomu třeba velké životní zkušenosti.
"To je pravda," řekl bez zaváhání Dr. N.,
"ale vsaďte se, že kdybych vás zavřel támhle

do místnosti 311, a řekl, že vás nepustím,
dokud nenapíšete fejeton, že byste ho napsala
a vůbec by nebyl špatnej..." Ani jsem nevěděla
jak, odpověděla jsem - to by vůbec nebyl pro-
blém! Asi proto, že jsem si zmíněnou situaci
představila, a částečně z hrdosti (postavit se
na odpor, kdyby se mnou bylo manipulováno),
částečně z hecu (a vědomí zkoušky mých
schopností),  jsem opravdu silně pocítila, že
by to vlastně vůbec žádný problém nebyl.
"No tak vidíte," dosáhl potvrzení své metody
Dr. N. 

A pak už mi nezbylo, než nad tím přemý-
šlet. Když vás někdo zamkne do komory,
vytvoří vám tak ideální tvůrčí prostředí,
v němž neexistují žádné rozptylující vlivy
a může se zde plně rozvinout vaše schopnost
koncentrace. Je to podobné, jako když literáti
píší po nocích - znám ten stav - člověk se nějak
stáhne do sebe, neruší ho světlo a běžný denní
ruch. Protože ale dosud bydlím u rodičů, kteří
takovéto "výstřelky" chápou jako neodpustitel-
né plýtvání elektrickým proudem a převrácení
režimu spánku a práce, jsou zmíněné pokusy
jen velmi těžko realizovatelné. Odhlédneme-li
však od těchto nesnází a vcítíme-li se za bílého
dne plného rušivých vlivů do prostoru oné
zamčené komory, s překvapením zjišťujeme,
že se zvýší naše soustředěnost a imaginativní
schopnost. Rázem se nemíchá v hlavě jen
nepřeberná změť myšlenek - mnohdy nedokon-
čených a bez logického uspořádání, ale jednot-
livé nápady zcela zapadají do sebe a dává to s-
mysl.

Sečteno a podtrženo, v případě vnitřního
nebo vnějšího neklidu si kolem sebe postavte 
čtyři imaginární stěny (něco jako kadibudku,
i když to nezní příliš vznešeně) a poděkujte
Dr. N. za tento převratný vynález.

(A myslím to naprosto vážně. Skutečně to po-
máhá. Výsledkem může být i tento fejeton.)

Milena Písačková
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"Kaňky bývají inkoustové..."
Kaňky bývají inkoustové, někdy však třeba

i rajské. Za takovou nemilou rajskou kaňku
pak můžeme pokládat zjištění, že po deseti
letech existence přestala vycházet sympatická
ediční řada Knihovnička Českého ráje -
Sobotka. Dohromady v ní vyšly (v péči Stře-
diska městské kultury v Sobotce) dvě desítky 
svazků, tj. v průměru dva svazečky ročně - a je-
jich tematické spektrum bylo přitažlivé a fak-
tograficky cenné; stačí připomenout vydání 
studentské práce Zdeňka Svěráka o literární
tvorbě Fráni Šrámka, brožuru Josefa Hanzala
o historiku Pekařovi nebo Josefa Knapa
O básnících našeho kraje. V redakční radě pů-
sobil až do svého skonu i literární kritik
Jaroslav Šimůnek. Také závěrečný svazek
edice je věnován Šrámkovi: královéhradecký
bohemista a dlouholetý nakladatelský redak-
tor Jan Dvořák zasvěceně analyzuje v práci
"Stříbrný vítr - kniha a film" adaptaci slav-
ného autorova románu. To je vše již passé, na
sličné brožurky vydávané v nákladu tří set
výtisků se nenašly finance a editor Jan Bílek je
nyní vědecky angažován v Praze. Zbývá tedy
podnět pro jiné regiony: mohly by přece
navázat na východočeské sobotecké zkušenosti
a zkusit vydávat podobně koncipovanou řadu -
třeba i tam, kde sice není Český ráj, zato se
tam najdou jiná místa s živým zázemím re-
gionalistické kultury.

Jeden náš mimoplzeňský čtenář vyslovil
nedávno pochybnost, zda se v Plži opravdu za-
jímáme o "celkově západočeské" autory a zda
nemáme v hledáčku především a pouze autory
plzeňské. Co se toho týče, vpravdě od počátku
nabízíme své stránky nejenom všem literátům
z Plzně, ale bezpochyby i Plzeňska a Plzeňské-
ho kraje. V souladu s dlouhodobou tradicí ma-
jí v Plži zelenou rovněž tvůrci ze západočeské-
ho kraje dnes Karlovarského (alespoň dokud
si tam nezaloží a nebudou obětavě vydávat

vlastní literární periodikum). Namátkou v zá-
řijovém čísle publikovala Viktorie Rybáková
z Chebu, Luboš Vinš z Blatné, Stanislav Bura-
chovič z Karlových Varů - a koneckonců i Ivo
Fencl ze Starého Plzence. V říjnovém čísle 
otiskla své texty Zuzana Dorogiová z Klatov,
dále Jindřich Konečný z Horní Blatné a Jan
Kochman z Plas. Přitom nejde o žádnou for-
malitu: Plž chce být přirozenou literární tri-
bunou celého západočeského regionu. A že
v Plži plzeňští autoři přesto dominují? Na tom
opravdu není nic divného a to se změní, jen když
se z Plzně starší i mladší literáti rozutečou na
všecky strany. A ti se nerozutečou, i když se
může zdát, že někteří páni radní z ústředí
Obce spisovatelů teď Středisku západočeských
spisovatelů házejí klacky pod nohy, jako kdyby
si přáli čilé tvůrčí dění v regionu přidusit.

V Liberci místní Krajská vědecká knihovna
ve spolupráci s Kruhem autorů Liberecka dál
vydává jako účelový tisk literární (a knihovnic-
ký) dvouměsíčník Světlik/Světlík - a na severu
Čech má toto periodikum kupodivu pouze
nepatrnou konkurenci. Nyní v Ústí nad Labem
začal vycházet předstupeň k budoucímu
literárnímu časopisu. Jmenuje se Sluneční ko-
róna, má podtitul Příloha Severočeského klu-
bu spisovatelů a hostů a vychází jako příloha
měsíčních Nových ústeckých přehledů - a ty
zase vydává o.s. Ústecká platforma '98 spolu
s duchcovským nakladatelstvím Kapucín.
"Korónu" rediguje Věra Bernášková, celá
příloha však čítá jen osm stránek a předkládá
ke čtení vždy jeden až tři texty asi pěti místních
básníků (nebo namátkou teplického prozaika
Vladimíra Ondyse) a k tomu "hosta", třeba
báseň Ludvíka Kundery. Je to krůček k literár-
nímu časopisu, ale ve srovnání s libereckým
Světlíkem/Světlikem jde spíše o výraz dobré
vůle. Leč aspoň to!

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

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

Klasičtí básníci VII. - Spirituální poezie
připravil a uvádí Viktor Viktora, 
spoluúčinkují Blanka Hejtmánková a Václav Malina

Jak se co dělá IV.: Jak se dělá divadlo
o tajích práce v divadelním zákulisí vypráví Marie Caltová

Věra Nosková: A také – je to hustý 
autorské čtení i povídání s pražskou spisovatelkou

Připravujeme na listopad:

Zuzana Dorogiová: Pohádky dědečka lampáře
nejen dětem k Mikuláši přináší klatovská autorka svoji 
prvotinu s vlastními ilustracemi

Kruh přátel knižní kultury zve své členy 
na výroční shromáždění KPKK 19. listopadu 2003 - v 18.00 hodin.

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.

5. 11. - 19.00

26. 11. - 19.00

3. 12. - 19.00

12. 11. - 19.00

19. 11. - 19.00
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JOSEF BERAN
Narozen 1970 v Sokolově, kde  vystudoval Střední
průmyslovou školu chemickou. Píše divadelní hry,
prózu i poezii. Publikoval v Iniciálách a v regionálním
tisku. Žije v Sokolově. 

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Vydal prózu Smí zůstat, Kynžvart
(2001), ve Tvaru vyšel fragment jeho knihy Smí zůstat
mrtev - a nejnověji je autorem Kalendáře plzeňského
2004 (2003). Žije a pracuje ve Starém Plzenci.

JIŘINA FUCHSOVÁ
Narozena 1943 v Plzni. V r. 1963 odešla do exilu
(USA), kde vystudovala filosofii a slovanské jazyky
a literaturu. Nyní žije střídavě v Plzni a v Los Angeles.
Píše publicistiku a zvláště poezii.

ZDENĚK HOLUB
Narozen 1933 v Praze. Vystudoval střední školu tech-
nického směru v Plzni, kde také žije. Verše píše od stu-
dentských let, dosud ale nepublikoval.

JANA HORÁKOVÁ
Narozena 1958 v Plzni. Vystudovala PF ZČU (český
jazyk a literatura - dějepis). Pracuje v Knihovně města
Plzně a v Plži, redakčně připravuje publikace vydávané
o. s. Pro libris. 

HELENA CHÝLOVÁ
Narozena 1961 v Plzni.  Vystudovala PF ZČU (čeština
- dějepis), kde v současnosti působí jako odborná asis-
tentka na katedře českého jazyka a literatury. Je externí
redaktorkou nakladatelství Fraus a podílela se na vy-
dání učebnice ČJ a čítanky pro 6. r. ZŠ. Publikuje ve 
sbornících a v odborném tisku. Žije ve Starém Plzenci.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965 pů-
sobí jako bohemista na PF ZČU. Vedle odborných
monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše i beletrii (próza:
Loučení po západu slunce, 1987; povídky a fejetony:
Kalendář plzeňský 1998, 1997; Plzeňské fejetony,
2001). Žije v Plzni. 

PETR MAZANEC
Narozen 1945 v Ústí nad Labem. Vystudoval češtinu
a dějepis na FF UK, nyní středoškolský pedagog
v Pelhřimově. Žije v blízké Veselé. Vlastním nákladem
vydal sbírky Verše 1 (1998) a Verše 2 (2002), publiko-
val v Aluzi a v generačních sbornících Listopad.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Věnuje se literární kritice a his-
torii. Pracoval v nakladatelství Odeon a v Ústavu pro
českou literaturu AV ČR. Od r. 1999  působí na PF ZČU
v Plzni. Letos vydal knihu esejů Mezi moderností
a postmoderností.

KAREL PEXIDR
Narozen 1929 v Praze. Původním povoláním právník,
je  ale také hudebním skladatelem, básníkem,
prozaikem, autorem cestopisu i odborné publikace
o psychologii a gnozeologii. Žije v Plzni.

MILENA PÍSAČKOVÁ
Narozena 1980 v Plzni. Vystudovala na PF ZČU
český jazyk a literaturu - anglický jazyk. Píše básně,
povídky a drobnou publicistiku (Malé knížky 
Ason-klubu: Upřímnost srsti, 2001; Soukromá oslava
malebného stesku, 2003; Souhvězdí odvěkého jasu,
2003). S úspěchem se účastnila literárních soutěží,
publikuje v regionálním tisku i v internetových ča-
sopisech.

PAVLA PŘESLIČKOVÁ
Narozena 1982 ve Strakonicích. Je posluchačkou
PF ZČU (čeština - angličtina). Píše básně a krátké
prózy. V edici Malých knížek Ason-klubu jí vyšla sbír-
ka Mazlíčci jeho (2002), publikovala také v Listech
a Literárním menu  Ason-klubu a v regionálním
tisku.

JANA SOVÁKOVÁ
Narozena 1948 ve Vsetíně. Vystudovala na FF UJEP
v Brně češtinu a ruštinu. Od r. 1972 přednáší ruskou
literaturu 20. století a světovou literaturu na PF ZČU.
Je spoluautorkou učebnice Přehled ruské literatury
(1999).

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Žije v Dubí u Teplic, stu-
doval bohemistiku a hudební výchovu na PF ZČU.
Získal ocenění v mnoha literárních soutěžích. V edici
Malých knížek Ason-klubu mu vyšly sbírky Mince,
Nápisy na hroby I., II. Oficiální básnickou prvotinou
je sbírka Po zarostlém chodníčku (2002). 

MARTIN ŠIMEK
Narozen 1975 v Plzni. Vystudoval český jazyk a litera-
turu a dějepis na PF ZČU v Plzni, působí jako učitel na
ZŠ. Píše poezii ( Prosévání, 1999;  Příliš hlasité samo-
mluvy, 2003). Básnické ostruhy získal v plzeňském
Ason-klubu. Žije v Plzni. 

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

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval v Plzni na VOŠ
knihovnictví. Pracuje jako soukromý překladatel
a učitel angličtiny. Píše poezii i prózu. Žije ve svém
rodišti.



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

V příštím Plži mj. čtěte:

Portrét Plže: Jindřich Konečný

Cena Bohumila Polana

Josef Hrubý: Ještě z cyklu Numerale

Ivo Fencl: Josef Váchal

Próza Lubomíra Mikiska

Z redakční pošty:

Konečně se v mé schránce objevil očekávaný Plž. Přijde mi úžasné, kolik literárních 

talentů se najde v západočeském kraji...

Lucie Fárárová


