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Editorial

Únorové číslo Plže by mělo jít ke grafikovi
zhruba po Třech králích, čtenáři ho však
dostanou zkraje února, když už (doufejme!)
budeme mít pohromadě rovněž číslo březno-
vé a zároveň i dosti jasno, jak a čím zaplní-
me časopisecké rubriky v jarních Plžích.
S čím však chceme naše příznivce potěšit
teď v únoru?

Mladá lyrička Kateřina Kašáková,
výrazný talent z líhně Ason-klubu, sice už
studuje v Praze, její spjatost s plzeňskou
poezií je však nepochybná: také proto ji
představujeme v rubrice Portrét Plže a niko-
li náhodou je autorem laudatia její gene-
rační spřízněnec Milan Šedivý. Opět na
stránkách Plže rádi předkládáme celý bás-
nický cyklus renomovaného Josefa Hrubého
- a poprvé se zde jako poeta představuje 
výtvarník Jiří Poslední, u něhož předpo-
kládáme, že nepůjde o poslední setkání
s múzou poezie. Na ni "myslí" i "Vetřelec
Plže" Daniel Soukup, básník a překladatel,
jenž si získal jméno především v děčínských
literárních soutěžích o Cenu Vladimíra
Vokolka. Próza je v únorovém čísle zastou-
pena vinšováním Luboše Vinše, patřičně
únorově zadumaným a rozjímavým, feje-
tonem z pera Bohumila Jiráska, který by se

vám chtěl (měl!) líbit - a zejména ukázkou
ze Středoevropanek, z nového románu
plzeňské prozaické hvězdičky Kristýny
Duškové, kterou v Plži také uvádíme prvně -
a jistě ne naposledy. Na knižní vydání její
prózy se můžeme těšit a přejme si, ať ho
zaregistruje též naše kolikrát tak mdlá
a malátná literární kritika! Dušková zdale-
ka není jediná reprezentantka nové mladé
prózy v regionu: v tomhle Plži ji zastupují
domažlický Martin Zajíček a karlovarská
Lucie Farárová.

V rubrice (Ne)kriticky Miroslav Dekař
recenzuje generační román Jaroslava
Šťastného, vydaný žel posmrtně - a v jubilej-
ním medailonu připomínáme životní výročí
Petra Kersche, spisovatele v dětství a mládí
spjatého s Blovicemi i s Plzní. Událostí
měsíce ledna se však v plzeňském literárním
životě stalo vyhlášení Cen Plže za uplynulý
ročník čili kalendářní rok. Všem plžím lau-
reátům gratulujeme, zvláště když nebylo
nikterak jednoduché rozhodnout, které
literáty ocenit a které (letos, zatím...) ten-
tokrát nikoli!

Vladimír Novotný 

1

V obchodě u Rossmanna
jsem koupila plže

- změnil se v pravoúhlý trojúhelník
olízl mi paty

potom mi zamával
Mávátkem z totality

a zmizel
kdesi v davu

A bylo mi smutno...
Zdenka Líbalová, z rkp.
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Jsem upřímně rád, že se první publikační
krůčky mimo Ason-klub někdejší velmi mla-
dičké Kateřiny Kašákové  uskutečnily právě
na stránkách našeho Studentského Fénixu
(tenkrát však ještě Fénixu), časopisu vydá-
vaného na půdě Pedagogické fakulty Zápa-
dočeské univerzity. Její první publikačně
zachycené pokusy, vrhané na papír z čirého
okouzleného lyrismu, pranic ještě nevědou-
cího, na jaké půdě se znenáhla ocitají a cože
to za půdu poezie vlastně je, přesto tušící
horoucím srdcem, byly potěšujícím objevem
pro poeziemilovné čtenáře. V té době jí
pružně vychází první kopírovaná sbírka
v edici Malých knížek Ason-klubu. Dostane
název Dvě číše. Tehdy už má Kateřina za se-
bou téměř povinné úspěchy na literárních
soutěžích, které potvrdí její talent. A další
přibudou. Básnickou žeň z období, kdy
zvítězila v soutěži Hořovice Václava Hraběte
2000, shrnuje knížka s názvem Nejsem růže,
jsem kopřiva (vyjde opět v Ason-klubu, ale až

v roce 2001, po značně sebekritické pro-
bírce). Už to je malá vizitka  básnického ty-
pu, jakým Kateřina je: básní citem z jeho
přemíry, od někoho k někomu, dokáže se
však  nad textem i pozastavit, nenechává si
oči ojínit vlastním prožitkem, neboť velmi
moudře chápe, že prožitek píšícího automa-
ticky nezaručuje prožitek čtoucího. A tu
podává Kateřině pomocnou ruku její
literární erudice, s níž vidí napsané čistě
analyticky, v literárním kontextu, což je pro
básníka vlastnost takřka nevyvažitelná
zlatem. Proto když začala před několika lety
studovat na PF UK češtinu s francouzštinou,
šla za Vladimírem Křivánkem a zapsala si
u něj literárněvědný seminář. Tenkrát mi 
začala posílat uděšené e-maily: „Tady v Pra-
ze snad nikdo z fakulty nečte poezii!“ Malý
vzkaz: V Plzni poezii čteme a tuze rádi, pro-
to, až tě Praha omrzí, přijeď zase k nám,
s radostí tě opět mezi sebou přivítáme.

Milan Šedivý

V 
zr

ca
dl

e
Kateřina

Kašáková
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Básnění
po napsání básně

jsem řeka
vylitá ze břehů

sopka
právě probuzená

mnu si krátery očí
a když mne objímáš

a stavíš na nohy
stále ještě

nemůžeš dýchat
pro ten jemný popílek

mého básnění
zatímco já

se už už
sháním po prachovce

V zrcadle
Vlak se půlí v zátočině

a ty
jako bys

postával před zrcadlem
svaly držely jen z povinnosti

když vtom
dívka Kůň

pohodí hlavou
rozpouštějíc si vlasy

možná jsi jediný
kdo si toho všiml

ale v zrcadle
už se mihl obraz vlka

a měl tvoje oči...

Dopisy
Vězněni jak v láhvi na dopisy

Plavíme se
Směr severozápad

A vlny si nás podávají
S ohledem na nápis

Très fragile - velmi křehké

Nevím co se v tobě píše
Ale bude-li to doznání

Že kdosi zabil
Modlím se abych byla

Prosba o odpuštění

Osminohá
noc

osminohá
věší na kliky

roucha pavučin
zavírám knihy

je taková chvíle
kdy se dá číst

ze dna sklenice
ve víně

zamíchaném cizím prstem
svléká ji

z jejích nejlepších krajek
jako nemocné zbavujeme
bolestí ztěžklých obinadel

večer co večer
než měsíc sebevrah

dojde do úplňku
a je čas

vylovit břitvu z jezera
jenže to už oba

místo lásky
mají jen

proleženiny z milování...
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Plzeňský literární měsíčník -
Plž - zahájil svůj již třetí ročník.
Stále vydáván za přispění Magis-
trátu města Plzně  občanskými
sdruženími Pro libris, Ason-klu-
bem, Kruhem přátel knižní kultu-
ry, Knihovnou města Plzně a Stře-
diskem západočeských spisovate-
lů roste a počet jeho stránek sílí
v přílohách i dvojčíslech. Své příz-
nivce zval 21. ledna již podruhé
do Polanovy síně na slavnostní
udílení výročních cen. Pozvání při-
jali i náměstek primátora města
Plzně Petr Náhlík, vedoucí odboru kultury
MMP Vladimír Líbal a předseda kulturní komi-
se Martin Baxa. Galavečer uváděl šéfredaktor
Plže Vladimír Novotný spolu s redaktorkami
Helenou Šlesingerovou a Janou Horákovou.
Akce byla s trochou nadsázky nazvána plzeň-
ským „Literárním Oskarem“.  V napjaté atmo-
sféře očekávali nominovaní autoři  vyhlášení
výsledků. Ležérně vtipný šéfredaktor s neopa-
kovatelným osobitým humorem zhodnotil
úroveň měsíčníku. Oproti dvaadvaceti přispě-
vatelům prvního ročníku vzrostl autorský kolek-
tiv na osmdesát devět a tvoří tak velké kvalitní
tvůrčí zázemí splňující i náležitá estetická mě-
řítka. Poděkování se dostalo v prvé řadě členům
redakční rady - Dagmar Svatkové, Josefu Hru-
bému, Bohumilu Jiráskovi, Viktoru Viktorovi
a Milanu Šedivému. Čokoládový honorář před-
stavující bankovku vysoké nominální hodnoty
obdrželi autoři rubrik označených za pilíře
ročníku - fejetonů, „Kaněk“, Pilsensie antiquy
a Trika paní Ivany, resp. Svetru doktorky
Zuzany - Bohumil Jirásek, Vladimír Novotný,
Viktor Viktora a Ivo Fencl. Obdobnými  staveb-
ními kameny jsou pro Plže Listy Ason - klubu
a grafická úprava  - po půl milionu si odnesli te-
dy i Vojtěch Jurík a Helena Šlesingerová. Poté
došlo na neméně podstatné oceňování - očeká-
vané výroční ceny. Potlesk střídal potlesk a na
počest vítězům hrál a zpíval písničkář-básník
Vladimír Babnič. Zvláštní uznání v mimoregio-
nální kategorii „Vetřelec Plže“ bylo přiznáno
pražskému Zdeňku Bednářovi za aforismy
(ukázku končil jedním z nich: „Technokrati

všech zemí, kroťte se!“) a Petru
Mazancovi z Pelhřimovska za
básnickou skladbu K. H. M. Cena
Ason-klubu  patří básnířce Mile-
ně Písačkové alias Mili-Sasance
(v edici Malých knížek Ason-klu-
bu jí vyšly tří básnické sbírky).
V podání Heleny Šlesingerové
potěšila posluchače básní Osamě-
lá podzimní cesta. Čestné uznání
si  za loňské pronikavé úspěchy
zasloužila Tamara Kopřivová.
V kategorii prózy získal  výroční
Cenu Plže Luboš Vinš (od první-

ho čísla roku 2004 se prezentuje novou poetic-
ky laděnou rubrikou Vinšování), čestné uznání
pak Jiří Č. Ulrich, který pro ukázku své tvorby
zvolil intelektuální - pro většinu posluchačů
vtipně záludné - hádanky. Absolutní vítězství
na poli esejistiky si právem odnesla  literární
kritička Ladislava Lederbuchová. V kategorii
poezie předával ceny básník Josef Hrubý - vítěz
Roman Kníže, autor řady výjimečných básnic-
kých sbírek, ji nemohl osobně převzít pro pra-
covní povinnosti, v nepřítomnosti bylo uděleno
čestné uznání také Janu Sojkovi, osobně je pak
převzal Tomáš Kůs, který přiznal, že je oceně-
ním překvapen a požadavkem autorského čtení
zaskočen. Své pocity vyjádřil slovy: „Jak léta
přibývají, mění se i moje perspektiva. Sou-
časnost, která mě v umění obklopuje, vnímám
často jen jako hru na něco a tento útěk od reali-
ty mně již nevyhovuje. Zajímá mne však každá
konfrontace.“ Vedle diplomů a květin obdrželi
laureáti také skleněné plastiky plžů z dílny výt-
varníka Jiřího Vosmíka. Na závěr připomněla
za hostitele ředitelka KMP Dagmar Svatková:
„Knihovna o takovém projektu, jakým je ča-
sopis Plž, snila již dávno, zaměřili jsme se na
to, co je nám v Plzni nejbližší, a to je plzeňský
literární život. V redakci Plže se sešli báječní
lidé, kteří pracují s láskou, a na Plži je to vidět.“
Na závěr večera vyslovil Vladimír Novotný
pevné odhodlání s nasazením všech svých
i redakčních sil ve vydávání literárního mě-
síčníku dále pokračovat a přání, ať jsou tomu
všechny literární Múzy i Magistrát města Plzně
nakloněny.

Ceny 
Plže 
2004

Ceny 
Plže 
2003
Bedřiška Brůhová
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Únor, doba nijaká. Zima neskončila a jaro
ještě nezačalo. Nacházíme se někde „mezi", což
zdá se příznačné. Obcházíme kolem rybníků,
svůj pohled občas vyčítavě zaměříme k nebi
v otázce, co s "chandrou“, která teď v únoru ne-
přejícně „vojíždí“ duši. Doba, ve které žijeme, je
podivná. „Brave new world“, neboli „Krásný
nový svět“, nazval ji již před více než padesáti
lety s vizionářskou ironií pan Aldous Huxley.
Nesmyslná arogance moci, strádání. My, oby-
vatelé dějin, vnímáme je jenom jako ústřely sa-
mostatně letících komet. A to ani nemluvím
o technickém, či technologickém aspektu naší
doby. Zbourat hranice moudře nastíněné „pro-
zřetelností“ a naklonovat si cokoliv může být
sice odvážné, ale Huxleyho hrdiny taková odva-
ha zavedla na okraj ničemnosti. Lidstvo nepo-
třebuje nové technologie, zaostává jinak: V kva-
litě lidskosti. Nárůst vědění daleko předběhl
rozvoj morálních stránek lidského intelektu.
Člověk zůstal týž od časů Homéra, slepý. Slepý
k nádhernému „stvoření“, slepý sám k sobě.
Slepý ke smyslu existence. Jen zabíjet lze nyní
lépe a hladové nakrmíme odpadky z našeho sto-
lu. Nastal nám nový věk, věk reklamy: Život
probíhá středem osobních libostí či nelibostí.
Uchváceni virtuální realitou necháváme se bla-
hovolně tvarovat do podoby nakupujících mon-
ster. S naší novou značkou vložek zabraňujících
úniku moči stane se svět prostě úžasný, všechny
osobní problémy odstraníte, zakoupíte-li si
...bla, bla, bla, bla! Masová schizofrenie. Jako
by pro smutek, bolest, nebezpečí a smrt nezbylo
místa. Proč také, když reklama na rychlé vozy
již dávno vynalezla nesmrtelnost, když žijeme si
šťastně jako na billboardu! Nejistotu, samotu,
strach z existence likviduje hravě příslušnost
k davu nakupujících, k davu vlastníků. Až nás
vymění za klony, nikdo si toho ani nevšimne.
Neštěstí pádící po nebesích televizních zpráv

nás nechává chladnými. Koneckonců, zase ně-
jaký film. 

A únor soptí vodu. Tedy, měl by soptit vodu ve
všech podobách. Vůbec, proč nás v naší osvíce-
né době tak často počasí nechává na holičkách?
Ó, jak se mučíme, jak toužíme poručit větru,
dešti! Že ne? Ale jděte, jak rádi a s úlevou sko-
číte na vějičku nějaké nové světlé budoucnosti.
Nemáme měřítko, schází nám výhled za obzor
všednosti. Přesah do končin moderním stylem
života zapovězených. Škoda, náboženství z ně-
ho udělalo manipulaci trhem. Ale ve skutečnos-
ti bych chtěl psát o něčem jiném: Zuřím a zlo-
bím se, neboť programátoři zjevně vymýšlejí
stále nové a nové cesty, jak z nás nebohých uži-
vatelů tahat peníze. Včera mi opět jakýsi démo-
nický virus vyžral útroby počítače, jenž se poté
spořádaně vypnul. Nepochybně dílo zavilých
programátorů! Sedím tady a cítím se nekompe-
tentní, nekompletní. Jak teď budu psát? Jak ko-
munikovat se světem? Proklínám onu virtuální
realitu, do které jsem se nechal uvrtat. Proklí-
nám neschopnost vzít prostě do ruky pero, dojít
na poštu... ale počkat, přece jenom nevypadá
situace zcela beznadějně. Vytahuji starý, za-
prášený psací stroj a žasnu: Jak dokonalé, jak
nádherně funkční, jaká krása! Stroj čistím, za-
kládám papír. První, druhý, třetí úder... on
píše! Nechápu, jak mohlo něco tak krásného
zahálet! Brzy se odsunutá část vědomí upama-
tovává na opojný rytmus úderů, na uvědomělé
přejíždění vozíku, na laškovné cinknutí zvonku.
Už sám název Mirsa Ideal vlastně představuje
báseň. Cítím se bezpečněji. Vlny na rozbouře-
ném moři umenšují se do podoby vlnek. 

Tak co tedy, upnout se pouze k minulosti? To
by byla stejná chyba jako přeceňovat pokrok.
Musíme hledat jinde. Kde, ptáte se plni naděje.
Kde? Odpovídám zmateně otázkou. Tak v tom-
hle zatím nemám zcela jasno. Ale je únor.

Podivný svět, únorLuboš Vinš
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Negativ
(Indiánská píseň)

V užších stále užších kruzích
skotačí pták kawa

přes prérii kolem místa
kudy jdu

Hledím dolů
za ním hledím

kawa zdola na mě šeptá
a přilétá bez křídel

v neletu

V užších stále užších kruzích
podél stromu orel padá

pod svým hnízdem orel slepý
hlídkuje

Tichne
jeho ticho padá

na pár kroků je ho slyšet
v celé zemi přátele

vybízí

Negativ
(Z Vladimíra Holana)

A ty se neptáš

Řekni: Co není poézie
Říkám ti: nejsi tak vidíš nejsi

a čemu svědčit
a v čem tedy žárlit

Nechci se líbat a nechci
s tebou spát

Ale řekl jsi to
a nevíš

Negativ
(Z Préverta)

Když pták zpívá
je to špatné znamení

znamení že obraz je špatný
že mu stačí

smazat příčky klece
nedotknout se žádného ptačího pera

že stačí pěkná větev
svěžest větru

a vůbec skvělá a lukrativní nabídka

Když pták nezpívá
je to dobré znamení
znamení že je hrdý

A tehdy když vytrhnete
neurvale

ptákovi jedno pero
on se naštve a vyklovne

vám ho z vaší nečisté tlapy
začne křičet řvát

a vy zapomenete na všechny
slizké metafory

Josef 

Hrubý

nezpívá
Když pták



Poezie 7

Leon Bloy spílá 
Émilu Zolovi

Čerchmant ten 
s vlajícím vozhrem krocaním

a s rozčepýřeným ocasem
Odporný blbec a ohavný uličník

Blbec pyrenejský
Spisovatel zamazaný Herkulem

Spisovatel který kydá hnůj Augiášův 
a který v něm uvizuje

Jeho specialitou je bláto
Domnívá se že může být 

Michelangelem v lejně
Licoměrný šváb

Když právě čtete básníka 
a pokusíte se číst Zolu

zdá se že padáte do záchodu
Tento kanec stižený priapismem

očekávající celkové ochrnutí 
s umíněností kakala

Jako když posloucháte nářky
majitele hampejzu ohroženého 

ve svém obchodě
Slavný kakal! Podělanec!

Obchodník s kravami
Cídič záchodů luzy

Blbec nedím už pyrenejský
nezáleží už na tom kterých pohoří
Škrabal s všepřesahující pitomostí

který po léta dělá do kalhot
Více pitomec než padouch

Podomní obchodník
Starý mazel Třetího stavu

Starý dráždič a topořitel pyjů
lidí podrobených dani živnostnické

Bzdina chlap a kakal
Zednická lžíce která omítá lejnem

Justiciár záchodu
Rytíř kadění!

Variace
Jsi nudná

Jdi do kláštera Ofélie
Anebo

Jsi křehká
Jdi do kláštera Ofélie

Anebo
Jsi pyšná

Jdi do kláštera Ofélie
Anebo

Jsi prolhaná
Jdi do kláštera Ofélie

Anebo
Jsi zbožná

Jdi do kláštera Ofélie
Anebo

Jsi opuštěná
Jdi do kláštera Ofélie

Anebo
Jsi zkažená

Jdi do kláštera Ofélie
Anebo

Jsi nemocná
Jdi do kláštera Ofélie

Anebo 
jsi Ofélie

Jdi do kláštera Ofélie
Zde báseň nekončí
Avšak nepokračuje
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Tvá nenechavá
ústax x x

Ještě jednou se tak rozdat.
Ještě jednou hořet.

Napružit své ohrané tělo,
zestonásobit svou fantazii

a pak už jen skok
a let.

Svištět tvým bytem zcela naslepo,
vykašlat se na konvence,

nedržet lajnu
a klidně umřít.

Jenže ty jsi hádavá,
a občas i háravá

a mně nějak nemohou narůst křídla.
Pořád si říkám zítra

zítra
zítra

x x x
Bylo to v minulém létě, vzpomínáš?

Tvá nenechavá ústa, mé srdce z diamantu,
náš společný spánek na úpatí hory.

Zablýsklo se poprvé, podruhé, potřetí...
podesáté.

Oslepeni jsme hleděli k nebi, 
v obou tušení,

že to není na lepší časy.
A také nebylo. Začalo to tím, že

skončily prázdniny.

x x x
Já nechci na Sumatru lovit tygry,

nechci žít v jiném století.
Nic mne už nepřekvapí,

jen rozteskní.

Měl jsem sen o kapličce z promočených cihel,
studeném slunci
a vyzáblém koni.

Ale byl k tomu nádherný rám
od Vivaldiho.

x x x
Chladná je ocel na spánku
a slečna v bílém ladí klavír

výběrem z Čajkovského.

Chladná je ocel na spánku,
v ulicích podzimní nálada.

Chladná je ocel na spánku.
Prst už je v křeči, váháš,

znovu vidíš těch třicet stříbrných.

Chladná je ocel na spánku
a tvář jen škleb.

Chladná je ocel na spánku

Slečna v bílém je andělem

Jiří 

Poslední
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Středoevropanky
V den pohřbu stála Petra před zrcadlem

v tetině hale, v jedné ruce rtěnku, v druhé
štětec s pudrem. Před sebou viděla téměř
čtyřicetiletou ženu s hořkými rysy kolem
úst: Tak pečlivě jsem se připravovala na
lepší život, pracovala jsem do tmy, dívala
se na děti svých vdaných kamarádek a na
přítomnost jsem nikdy nepomyslela,
teprve teď, když už mi zbývá jenom ona.
Zemřu. Zemřela teta, zemřu já, i nadpo-
zemský krásky pojídající lososa při západu
slunce. Ale já jsem si nic neužila, i teta
Olga umírala líp, než já žiju.  

Petru znova obklopily zvuky: měla pocit,
jako by kapky krve zlehka dopadaly na
klaviaturu, temná a divoká úzkost. V du-
chu často slýchala Mozartovu Alla Turca,
ale nikdy se neodvážila zatančit si podle
géniova srdce, které ostatní neslyší. Stejné
to bylo se vším. Nikdy naplno, nikdy zcela
odevzdaně, nikdy s voskovými křídly.
Rozum především.    

Ta hořkost nešla zamaskovat ani těmi
nejdražšími líčidly a Petra to věděla. Pu-
drově hladkou pletí a rudými rty občas
obelhala nějakého stárnoucího seladona,
ale sebe ještě nikdy. Když jí rektor při pro-
moci předával červený diplom, zářila
úlevou, jako by jí právě udělili Nobelovu
cenu za přínos vědě. Matka sevřená

v šedém kostýmu dojatě plakala, otec se
pyšně rozhlížel po okolí. Viděli jste ji? To je
moje dcera, říkal očima všem kolemjdou-
cím a na oslavě promoce dal číšníkovi tak
velké dýško, že to působilo spíš neomaleně
než jako gesto šťastného otce. Petra se
v restauraci polila vínem a pak si málem
vyvrtla kotník, když se rozjařená spěchala
převléknout na další oslavu. Zničené šaty,
zlomený podpatek, skřípějící brzdy staré-
ho forda, všechno jí bylo jedno. Měla pocit,
že se brzo probudí do nádherné budouc-
nosti a nic se jí nemůže stát. „Bude to už
jen a jen lepší,“ odpovídala se smíchem do
telefonu, když přijímala gratulace od spo-
lužaček z gymnázia.

Našli jí místo profesorky na jedné z nej-
lepších škol ve městě. První den přišla
do práce v bleděmodrých dívčích šatech
a usmívala se. Místo desítek mladých očí,
které k ní měly vzhlížet jako k bohyni na
Parnasu, se utopila v křečovitém předstí-
rání zájmu. Později se začala oblékat do tví-
dových kostýmů, pořídila si brýle a úsměv
čím dál častěji zapomínala doma, mezi ša-
chovými figurkami a stránkami oblíbených
humoristických románů.   

Několik prvních let po promoci se sna-
žila zamilovávat si různé muže, věci a čin-
nosti,  a jako každá dcera, do níž se vkláda-

Kristýna Dušková
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jí rodičovské naděje, toužila vyvolávat osu-
dové vášně. Klíčovým kritériem při výběru
čehokoli byla perspektivnost. Prvním per-
spektivním koníčkem se stalo domácí
vyučování talentovaných žáků a prvním
perspektivním mužem, kterého nemilovala
a který měl slabost pro salonní řeči, byl
mladý, ambiciózní lékař se stejně ambi-
ciózním jménem: Bernard. Petře i jejím
rodičům se zdál natolik perspektivní, že se
tři roky setkávali v jeho nemocniční pra-
covně, na válendě páchnoucí dezinfekcí.
Petřina matka, budoucí nadějná tchyně,
mu čas od času nosila smažené řízky nebo
svíčkovou, Petřin otec cigarety a Petra
vždy jen sebe. Sama tenkrát nevěděla,
jestli je to málo nebo moc.   

S neklidem pozorovala, jak její o něco
méně nadějné kamarádky s nadšením
vypráví o svém obyčejném, neperspektiv-
ním životě. „Budeme se s Oldou brát!“ za-
jásala před lety na celou sborovnu Eva,
která podle slov Petřina otce neměla nic
než naivní představy a byt poděděný po
babičce. „Nezlob se na mě, ale to je pěkná
blbost,“ usadila ji Petra, pevně stiskla rty
a pokračovala: „Nemáte peníze ani na
pračku, Oldřich na rozdíl od tebe nemá
vysokoškolský vzdělání a ty jsi se přece
nikdy nechtěla zahrabat v domácnosti.
Uvažuj, holka, než si všechno zpackáš!“  

Eva tentokrát svou kamarádku nepo-
slechla, vzala si řezníka Oldřicha, porodila
mu nevzdělavatelného syna a mnoho let
střídala jen tři sukně, tři halenky a dvoje
boty. Oldřich začal podnikat, půjčil si na
vlastní masnu, která se díky štěstí a výhod-
ným koupím výsekového masa proměnila
ve výnosný krámek, a z Evy se stala ta žena
v domácnosti, co má spoustu času na vy-
sedávání v kavárnách a klábosení o tom,

kým důležitým a obdivovaným by se stala,
kdyby se neprovdala. Další oběť svých
iluzí, pomyslela si Petra, když posté po-
slouchala štkaní své ubité společnice.
„Můžu si koupit skoro všechno, co chci.
Jenže poslední dobou už mě to začíná nu-
dit, rozumíš?“ Petra nerozuměla. S profe-
sorským platem a vizáží obyčejné smrtel-
nice si nemohla dovolit ani to, co potřebo-
vala, a na žádné malicherné touhy jí
nezbývalo dost sil ani bankovek. Pomalu
přestávala věřit ve své naplnění. Při pohle-
du na Evu si říkala, že v penězích se tajem-
ství ženského štěstí neskrývá, a při zrca-
dlovém pohledu na tu hořkou ženu, v ja-
kou se sama proměnila, nabývala přesvěd-
čení, že ani Mozartova Alla Turca v hlavě
z nikoho neučiní spokojenou bytost. 

Byla Olga spokojená nebo jen uměla
maskovat svou prohru, mihlo se Petře
hlavou, když vycházela z obřadní místnos-
ti. V Olžině těle už propukl hnilobný zánik.
Její rakev vynášeli ze síně tak opatrně, jako
by ta prázdná žena byla ještě živá, dokud
neoschnou slzy. 

Kněz znova promluvil své obvyklé fráze
a příbuzní se postavili do řady, k hrobu
přistupoval jeden po druhém a vhodil hla-
vičku karafiátu na rakev. „Byl to krásný
obřad,“ pronesl Petřin otec ze slušnosti.
Petřina Alla Turca utichla, zůstalo trnutí
šíje a závrať ze žalu nad karafiátovým
zánikem. Na Olgu nikdo nepomyslel, i její
manžel rozjímal nad významem slova
nebýt. Petra se zařadila za svou nejmladší
sestřenici Ester, která jí jako jediná v celé
rodinné hierarchii mohla konkurovat
vzděláním a talentem. Neviděla ji celé roky
a i teď z ní zahlédla jen povinné gesto
spřízněné krve. Ester se mírně předklonila,
sukně jí zezadu poodhalila kus lýtka
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a Esteřina dlaň upustila karafiát do hrobu.
„Strašně jsi se změnila, Esterko! Kolik ti

vůbec je let?“ zeptala se Petra konverzačně
při pohřební hostině. Příbory pohřebně
cinkaly o talíře, kapesníky přichystané
v náprsních kapsách a Ester bloudila oči-
ma po zdech, příjemně hezká v elegant-
ních pouzdrových šatech. „V září mi bude
čtyřiadvacet,“ odpověděla a usmála se jen
tak jemně, jak jí situace dovolila. Plné dívčí
rty, bílé zuby a v očích stále ještě to kouzlo,
jaké mívají děti, když touží po vánočním
dárku, který maminka ukrývá na skříni.
Petra si uvědomila, jak vedle Ester vypadá
staře a nešťastně. Je sice profesorkou, už
má ve společnosti jisté postavení, ale štěstí
ji míjí s takovou lhostejností, s jakou nikdy
nepočítala. Ester se s chutí zakousla do
koláčku. „Studuju architekturu a jsem tam
moc spokojená,“ řekla s plnými ústy. „To je
skvělý, jen tak dál!“ překonala svůj hněv
Petra. Nenávidím takový šťastný husičky!
Ono tomu kape mlíko po bradě, ale už by
si to nejradši nechalo říkat „paní architekt-
ko“, pomyslela si znechuceně. Na to, že
kdysi bývala stejná, ani nepomyslela.
Navzdory všem krutostem života aspoň
čas bývá milosrdný, díky mu za některá za-
pomnění. 

„Co tě to proboha napadlo? S tou cáco-
rou jsi se vybavovala, jako by se nechume-
lilo! Máš rozum? Ty, profesorka v nejlep-
ších letech, a nevíš, co se hodí?“ vyštěkla
Petřina matka, sotva za sebou zabouchla
dveře auta. Už trochu třesoucí se ruka Pet-
řina otce na řadící páce, několik potřeb-
ných ohlédnutí se a vyjeli domů. Petra si
vyzula boty, opřela se o sedadlo a zadívala
se na pohyblivou krajinu. Měla pocit, jako
by ji všechno míjelo, tak jako stromy za
oknem rozjetého auta. „Kolikrát jsem ti

říkala, že se z nikým od NICH nemáš
vůbec bavit? Nejmíň stokrát! Ale ty máš
vždycky svůj rozum a podle toho to taky
vypadá! Úplně jsi se, holčičko, ztrapnila!
A kdyby jenom to... Ty jsi ztrapnila taky mě
a tatínka! Tak přátelsky si povídat s dcerou
toho, kdo tvou vlastní matku celej život
pomlouvá! Víš, co o mně říká? Že jsem
vzteklá megera, že mu závidím ty jeho
nakradený miliony! A ty se bavíš s par-
chantem takovýho bezcharakterního
člověka!“ běsnila Petřina matka. 

Jak se matčina ostrá brada bojovně zve-
dala proti Petřině unavenému obličeji, dce-
ra ve své matce poprvé uviděla starou, ne-
hezkou ženu se ztuhlou duší. Co když ta-
ková budu i já? napadlo Petru. Pomačkaný
obličej s bodlákovýma očima, velký nos,
bezkrevné tváře obarvené tvářenkou do
cihlova, svraštělé rty  a strnulé rysy, ve kte-
rých čas zvěčnil výbuchy vzteku. Dívat se
do tý rozběsněný tváře je jako prohlížet si
fotografie Vesuvu, řekla si v duchu.        

Ester se probudila, vyskočila z postele
a zapnula počítač, aby si na internetu pro-
četla zpravodajské stránky. Pročítala si
i burzovní zprávy, ale navzdory svému vro-
zenému hladu po informacích se nikdy ne-
dozvěděla, že je až druhou Ester v pořadí.

„Jsi krásná a chytrá, celý svět ti leží
u nohou,“ říkával vždycky její otec. A ty
ženy, uhrančivé, bujné, křehkostí podobné
panenkám z míšenského porcelánu nebo
i prázdné jako oči idiota, pokaždé sotva
odrostlé čekání na prince, se usmály a na-
bídly mu sebe. Jako stoly prohýbající se
lahůdkami. Ovšem žádná noc není tak
temná, aby se obešla bez svítání. „Jsi krás-
ná a chytrá, celý svět ti leží u nohou,“ řekl
i Heleně, Esteřině matce. Zdál se svým
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způsobem moudrý. „Stačí vyslovit několik
pozitivních formulek, větami pozvednout
průměrného, ušlápnutého chudáka z ka-
luže obyčejnosti, a získáš nového otroka,“
to bývala a stále ještě je Vladimírova tajná
mantra. Opakuje si ji každý den, když
vchází do své velké kanceláře, když hledá
brýle, aby si přečetl nejnovější vydání
Magazínu Euro, když popíjí kávu se svými
obchodními partnery a říká: „Musel jsem
se mnohého vzdát, abych tu mohl sedět
s vámi.“  

„Jsi krásná a chytrá, celý svět ti leží
u nohou.“ Jednoho jarního dne, v potem-
nělé kanceláři plné papírů a rozvlněné tou-
hy, se Helena rozhlédla a neviděla u svých
nohou nic než šaty, které předtím nechala
skanout jako horký vosk. Tak bolestivě. Já
a krásná? ptala se sama sebe. Já a chytrá?
zapochybovala. A kde je ten svět, který mi
leží u nohou? Proč ho nevidím? Možná ho
ani nechci vidět, v tom to bude. Možná, že
kdybych teď otevřela oči, uviděla bych je-
nom trosky ulic, lidí, iluzí a Bůh ví, čeho
ještě.  Asi nic není tak úplné, jak by mělo
být. Tak moc bych chtěla žít jinde a jinak.
„Chci, abys věděl, že nemusíš lhát jen pro-
to, abys mě měl,“ řekla Vladimírovi a po-
ložila se na pohovku. Koneckonců údělem
ženy je mít muže. Je mi dvacet a v ničem
nevynikám tolik jako v umění splynout
navenek, přiznala si. Mladá referentka.

Ta odpověď Vladimíra zaskočila, uvízla
mu v krku jako nedovařený, slizký knedlík.
Žádná žena nikdy nebyla v jeho očích tak
oblečená a skrytá jako Helena. Od této
chvíle pro něj začala existovat jako člověk.
Poprvé si uvědomil, že i ženské tělo ležící
na jeho pohovce má jméno. Žádné okou-
zlení však nepřežije věčnost: „Heleno, buď
tak laskava a už na mě nemluv,“ řekl své

milence o pár měsíců, rozkoší a vrásek
později. V lůně se houpalo embryo, o jehož
jménu a zřejmě i osudu rozhodlo zabodnu-
tí prstu do kalendáře: „Ester, bude to
Ester,“ řeklo se. Psal se rok 1976 a nic se
nedělo. 

Helena dítě chápala jako samozřejmost,
ale Vladimír Schonborn se nechtěl vzdát
svobodného polobožství, o které bojoval
mnoho let. Díky rozumu a známostem se
skutečná Ester narodila až o několik let
později. Život Ester č. 1 skončil lékařským
odstraněním zárodku, které kromě slz
a bonboniéry nestálo nic, a Ester č. 2 se
narodila z láskyplné povinnosti. „Musíš
se vdát a porodit dítě,“ to bylo nepsanou
povinností každé zdravé ženy. A Helena
vyrostla z poslušné dcery v poslušnou
ženu, jakou život kancelářské myšky už
dávno neudivoval. Ráda přešla od psaní
na stroji k přebalování mimina. 

Ještě před druhým otěhotněním si zvy-
kala na myšlenku, že průměrná absolvent-
ka střední zdravotnické školy se zřejmě
nikdy nestane slavnou herečkou ani
ředitelkou oděvního závodu. Po porodu
malé Ester si dokonce zvykla i na věčnou
nevyspalost, vůni dětského pudru a vaření
teplých večeří. Když bylo Esterce třináct,
začala Helena závidět svým bývalým kole-
gyním z kanceláře. „Ta svoboda, ta nezá-
vislost...,“ vzdychala u dřezu plného ná-
dobí. „Říkali mi, nejdřív se vdej, vychovej
dítě, a až vyletí z hnízda, pak si užívej. Ale
až budu stará s prázdným hnízdem, mož-
ná už nic nebudu chtít!“ stěžovala si ka-
marádkám. Jenže když zazvonil budík
v půl šesté ráno a Helena se měla rychle
vymrštit z postele a ještě v natáčkách při-
pravit manželovi snídani, jen se otočila na
bok a spala dál. Touhu po naplnění a nezá-
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vislosti vyplavil spánek. Když Vladimír
svou ženu probudil rázným poklepáním na
rameno, řekla rozespale: „Ještě chvilku...“
Ta věta se jí časem usadila v hrdle. „Ještě
chvilku...“ zněla prosebně a obracela se na
druhý bok. „Spát...“ S jednou ženou neusí-
ná celý svět, ani její sny. 

Půl čtvrté odpoledne, dvě ženy před su-
permarketem. Jedna černooká ve značko-
vém kabátu, který by, kdyby byl opětovně
prodán, zaplatil dluhy té hnědooké. „Kde-
pak, Petříček a Pavlíček nám dělají jenom
radost! Výborně se učí, ještě líp než Ester,
jsou to naše zlatíčka!“ začala svůj mono-
log paní Schonbornová, černoočka. „Ester
studuje architekturu a už měla vážnou
známost. Ale my jsme s manželem rozum-
ný, víme, že holka má na vdávání ještě ča-
su dost, že ano? Ty dnešní možnosti! Ona
může studovat, cestovat, chodit na disko-
téky, žít si, no tak, jak my nemohli, že ano?
My po maturitě šly do práce a pak se vdaly,
ale ta dnešní generace, ta má všecko, ani
toho neumí využít!“

Ta druhá, žena s poloprázdnou nákupní
taškou, se usmála úsměvem těžce zkouše-
né matky. Ty  aby ses nechlubila, náfuko,
to bys ani nebyla ty, pomyslela si a nahlas
spustila: „Tak Esterka se má dobře, řikáte?
No ten náš mladej už teď taky končí střed-
ní a chce na vysokou! Nikdy bych si nepo-
myslela, že to dotáhne tak vysoko! Manžel
je vyučenej topenář a já, však sama víte,
mám střední zdravotnickou jako vy. Abych
ušetřila našemu mladýmu na studia, dá-
vám si samý noční, přesčasy a tak. To víte,
často přijdu domu zbitá jak pes, ale tako-
vej už je život. Co vůbec teďka děláte vy?
Děcka odrostlý...“  Paní Schonbornová své
společnici oplatila neupřímný úsměv, po-
myslela si cosi o hlupačkách bez vkusu

a dokončila svůj monolog odfrknutím sta-
ré kobyly, která dovezla svůj náklad do cíle.
„Já,“ natočila se z profilu, aby patřičně
vynikla její silueta, „já dělám v manažmen-
tu!“  Hnědooká poodstoupila a pochvalně
kývla. „Tak to jo, to je pěkný. Já myslela, že
jste pořád doma.“  Jestli ty děláš v manaž-
mentu, tak já jsem čínskej Buddha!, uš-
klíbla se uvnitř sebe. 

„A kdepa to pracujete? Že bych za váma
když tak poslala syna, bylo by to možný?
Kdyby se nedostal na vejšku, bude muset
makat a dneska sehnat pro nezkušenýho
kluka práci, to je dřina!“  „Vedu síť manže-
lových restaurací. Samý schůzky, rauty,
dodavatelé nedodávají, hosti chudnou
a nechodí často jako dřív, znáte to, život je
těžkej. Ale ta práce v manažmentu, to je
přesně něco pro mě! Lukrativní džob!“
Pěkně kecáš! Ani svýho psa nedovedeš
k veterináři, natož abys vedla restauraci!
„Moc zajímavý, vážně pěkný, a toho  syna
poslat teda můžu? Asi spíš za panem
manželem,  určitě jste dost vytížená, ne?“
Nevím, kde mi hlava stojí. Vstávala jsem
v devět, musela jsem zavolat uklízečce,
pak rychle nalíčit, oblíknout a honem do
solárka, abych k něčemu vypadala, a pak
sem koupit něco malýho na zub, a než se
naděju, přijde manžel z práce a pojedeme
spolu nakupovat. Už vážně nemám co na
sebe, musím vyházet celej šatník, to zas
bude práce! Paní Schonbornová očima za-
bloudila do neznáma. „Jen se nebojte, váš
syn se na vysokou určitě dostane! Takovej
chytrej kluk, to by bylo, aby se nedostal!“
Blbeček jeden, stejně skončí jako ten jeho
tatíček topenář, na pracáku. „Doufejme,
doufejme... Už musim běžet. Že pozdra-
vuju pana manžela!“ „Nápodobně. Mějte
se!“
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Byli tři. Celkem dobrá parta. Petr, Jana
a holohlavý Franta. Chodili spolu často na
pivo, což se hlavně Petrovi velmi líbilo.
Miloval tajně krásnou Janu a obdivoval
přímočarého Frantu. Jana je brala jako ka-
marády, co se občas, velmi rádi, napili
zlatého moku, a poté, občas trochu, do
různých akcí se pouštěli, za což je poldové
rádi neměli.

Jednoho dne po tahu. Vyběhl Franta
z výtahu. K Petrovi do bytu vrazil. Divže jej
hned neporazil. V očích plál mu divný svit.
Petr netušil, co po něm bude chtít. Usedli
spolu na postel. Otevřeli si láhev vodky.
Zrovna když kousek vzdálený kostel zbou-
rali. Pro rozšíření vozovky. Franta se stále
usmíval. Petrovi svůj plán povídal. Ten
však zamyšlený byl, s přítelem svým ne-
souhlasil. - „To už není žádná sranda. Jsme
přátelé, ne zločinecká banda! To, co ty
chceš udělat, jde mimo zákon, všechen
řád. Tady již nejde o přestupky. Ještě jed-
nou uvědom si, za to je basa, žádná pod-
mínka. Co by si počala malá Monika?“ -
„Monika bude právě šťastná. Bude mít bo-
háče z bratra. Vím, že to máš těžký. Zůstali

Martin Zajíček

Parta
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jste sami. Však přemýšlej, co všechno nám
zákony daly?“ - „Mně se to nelíbí. A co
když mě zavřou? Ségra sama nevydrží.
Potřebuje pomoc mou.“ - „Neboj, Péťo, je
to v cajku, všechno plně jištěný. Jenom
párkrát půjdem, brachu, a pak jsme za-
jištěný.“ - „A co Jana, co ona na to? Možná
by to stálo za to, její názor na věc znát.“ -
„Její fotr až moc pije. Však víš, že ji často
bije. S prachama sežene bydlení. Tak
skončí její trápení.“ - „Dobrá, půjdem na
to. Jen věz, že mi za to vlastní hlavou ručit
budeš, a ne že ty prachy progembluješ.“ -
„Jasná páka, příteli. Uvidíš, bude to veselý.
Nikdo na nás nepřijde. Jak jsem řek, je to
jištěný.“

Prostý byl ten Frantův plán, přesto by jej
málokdo překonal. Jana bude chlapy balit.
Kluci zatím budou krátit toho snoba o ma-
jetek. Stejně je prý každej zmetek. Šlo to
dobře, bez problémů. Jana trumfla každou
ženu. S boháčem zašla na večeři. Kluci za-
tím se zvýšenou péčí vybrali mu jeho vilu
a pak do třech podílů rozdělil se jejich lup.

Projeli již mnoho měst. Poznali už hod-
ně cest. Peněz měli víc než dost. Petr ne-
klidně spal noc co noc.

Pak to přišlo. Velká chyba. I když byla
prázdná vila, sousedka hned nelenila, na
ně si tam posvítila a zavolala policii. Divili
se podvodníci.

Franta zběhnul, ujel v autě. Petr zůstal
tam v tom domě. Byl tam sám a čekal po-
tmě, kdy se Franta vrátí. Náhle se však
v okně místo Franty zjevil polda. S Petrem
cloumala mdloba. Nešel nikam na kontro-
lu. Zdrhnul, parchant. Nechal ho tam pol-
dům. Chytili jej celkem rychle. Nebránil se,
byl jak dítě. Nemyslel vůbec na sebe, ale na
své přátele. Na svou sestru. Na Janu. Na
rodiče. Na zradu. Nenáviděl Frantu ze

všech sil. Zhroutil se na zem, ten vykradač
vil.

Jana smutně brečela, však více zlostně
křičela. Franta se jen tvářil vážně. Odbýval
ji. Říkal rázně, že zbytečné jsou její slzy, že
Petr věděl, co mu hrozí. - „Stejně  to byl je-
ho nápad. Patří mu to. Neměl se na to dá-
vat. Ještě, že nás nedostali všechny, ale
pomysli na důsledky. Na tebe dá, miluje tě.
Navštívíš ho a v jedné větě řekneš mu, aby
nepráskal, sic bych mu vaz přelámal.“ -
„On že miluje mne? Co to plácáš? Oblbu-
ješ mě! Chytli ho, a tvojí vinou. Nech si
svou radu, tu i každou jinou. Nikdo ti už
neodpáře, že poslal jsi ho do žaláře.“ - „Ty
sis ničeho nevšimla? Chudáček, ten malej
ničema. Miloval tě celou duší. Teď však
dobře nastraž uši. Půjdu-li já do vězení,
stane se ti po setmění dost ošklivá nehoda.
Petr nepromluví, takto zní má dohoda: Za
utajení našich jmen postarám se o jeho
sestru. Ať jsem pro poldy jen ten, co z mís-
ta činu zběhnul.“ - „Dobrá, zajdu za ním.
Přesvědčím ho, ať vše tají, ale až to skončí,
odjedu pryč. Zahodím navždy od starého
bytu klíč. Doufám, že tě již neuvidím.
Zmizni, hajzle! Vrahu lidí! Nic nemáme
společného. Změnil ses a mé tělo poznalo
už příliš mužů. Škoda jen, že nic vrátit ne-
můžu.“ - „Domluvilas? Tak už jdi. Vyřiď
zprávu. Vypadni. Jsi jen kurva mizerná.
Děvka. Ženská nevěrná. Z bývalé krásy
zbyl jen cár. Odejdi si, máš-li kam.“

Když Jana přišla do vězení, hrůzné tam
bylo překvapení. Petr na dně zcela byl.
Pozdě večer se oběsil.

Druhý den se rybáři divili, když tak mla-
dou dívku z vody lovili. Umřela zvečera.
Zřejmě z mostu spadla. Jen divné bylo, co
v kapsách ukrývala. Velké množství peněz
a dopis. Ten však voda vzala.
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Hrany bílých věcí
V rybníku plaval

obličej
který jsem znával

Oblačná jízda
chvátá sem   Kočí vítr 

ve vlasech hvízdá

Slunce tě češe
Ve zrudlé výhni vlasů

jiskry křeše

Podvečer
Piju čaj z tvého šálku

a čekám

Žlutý koberec
tlumí

vzdechy těch dole

Osvity
I.

Mdlé Slunce mlhou zkalené
s šerem bojuje bez oddychu

a zvuky napůl zlomené
ztěžka dodýchávají v tichu

Jen zdáli pěnné koňů zaržání
utkvělo na okamžik ve dlani

II.
Vzduch voněl skořicí

a Slunce v zenitu
pronikla modří tříšť
jas zlata v rozkmitu

Zvolna se poddává tmy vládě
růžový inkoust na západě

III.
Poslové slepí rozlámali
poslední světla po dáli

náhle je večer měkce malý
obzorem blýskly opály

Naposled s hravě bdělým gestem
obhlédlo kopce vesnice
a odtančilo po své cestě

jak rozpustilá světice 

IV.
Z trychtýře bledá
záře tryskem letí

naproti městu

Krok nohou hledá
jako popaměti

neznámou cestu

Daniel Soukup

Osvity

a hrany
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Krajinu
krájí

zlatý nůž

Květ života
Temně rudá jiřina
vadnoucí ve váze

Nad lukami
spasenými krutým létem

Večerní slunce

Tajemná pouť
vůněmi světa
Let světlušky

Ve větvích
kaštanů bílý zpěv

Jsi měsíční

Jednooký obr
Úplněk civí zpoza

topolu

Červenec   
Mraky a křik chřástala

třísní měsíc

Zimní tma
neviditelně

zbělela

Ranní 
světlo rozeselo

za okny sníh

Ze sněhu
vytryskly

břízy

Zase jsem se
dočetl 

k odletu hus

Nemám co pít
Jen vodu na dosah 

dvou rukou

Co s odpověďmi
Stačí mi 

zbytek čaje

Praha už ční
ze žlutí  S nábřežím se

loučí milenci

V ulicích už chlad
Nedopil jsem potřetí

zalitý čaj

Jazyk 
neviditelného draka

nad svícnem
Tma splétá

z odeznělých kroků
rubáš světa

Horká noc
Tep toccaty

na hranách věcí

V mžiku sem 
cosi přibylo   Vím

vůně floxů 

Napínám uši
ne a ne ti rozumět

Cvrčku

Slza v rozjizvené
ráně Vločka vtrhla

do gerbery



Fejeton18

Pojem líbení, líbivosti a políbivosti je
dosti frekventovaný, ať v podobě slovesné
nebo jiné. Nejčastější je asi  přání nebo
touha „Polib mě“ - ale ouha, teď mi došlo,
že to může být také „Polib mně....“ a že to
může být doplněno předmětem, třeba
„Polib mně ruku“, „Polib mně šos“  nebo
jiné části oděvu. Koneckonců přání mohou
být milá i nemilá, ušlechtilá i neušlechtilá. 

Schválně jsem smotal dvě věci dohro-
mady - líbení a políbení, aby to bylo zají-
mavější. Ta sakramentská předpona úplně
změní význam slova. Zůstanu tedy raději
u toho líbení. Asi každý bychom se chtěli
líbit, ale není to možné. Jsou tu i objektivní
důvody.  Já bych se například na poštovní
známku nedostal, i kdybych  se chtěl líbit
sebevíce. Občané by mě ze známky exko-
munikovali, pokud by mě za tu drzost pří-
mo neukamenovali. Také jsem naštěstí
neměl nikdy pokušení se předvádět, i když
bych dovedl zaklonit hlavu k nebesům. Ale
proč? Já se raději dívám na zem, do čeho
šlapu, a na lidi, které mám rád. Říkám lidi,
ne nějaké šejdíře a šmejdy, tuneláře, vrahy,
podvodníky atd.  Je jich taky dost, ale ty se
snažím překročit, i když ten krok nemám
zase tak dlouhý... Možná o některého za-

Bohumil
Jirásek

Chtěl bych se líbit
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kopnu, nebo si některý jen tak kopne do
mne. Co já vím. 

Když mě v životě dosud nikdo nepo-
chválil, že bych se mu líbil, tak teď už
nemám vůbec šanci a nikdy nebudu mít.
Jednak jsem vyrostl z věku, kdy se po tom
touží, jednak jsem vyrostl z bláhových
iluzí. A pro líbení jsou tu ženy, nikoliv
muži. Tuhle pravdu mi nesmějí vymlouvat
ani ženy, abych se utěšil, že jsem nebyl ani
v minulých letech přehlédnut a tímto me-
trem hodnocen. My muži se v zoufalství
rádi holedbáme, že si vážíme více jiných
hodnot než krásy (tuhle moudrost rádi
přejímáme od žen, ale neumíme ji apliko-
vat na ženy), a ženy jsou tak hodné, že
nám někdy i věří. Ale specifikovat, jaké 
jsou ty naše mužské hodnoty a kde jsou, to
už je potíž. Hledám, hledám, ale nemohu
najít. Jsou asi rafinovaně skryté. 

Když jsem někdy nucen podívat se na
svou fotografii a zkoumám, jsem-li to sku-
tečně já, poněkud podivně mě potěší ujiš-
ťování, že tam vypadám normálně. I říkám
si v duchu, safra, ještě že na sebe nevidím
celý den. Když se nemohu poznat na nor-
mální fotografii, jak bych se mohl poznat
na té, která by byla ošklivější nebo hezčí.
Ošklivější nechci být a hezčí nemohu být,
tak ať jsem raději takový, jaký jsem. Kašlu
na fotografie. Ale takhle se dívat na hezké
fotografie žen, to mohu, to se mi líbí. Na-
konec je to věc žen, ty se chtějí líbit a vědí
proč. Nu, chtějí dělat mužům radost už od
pohledu, i když je tou krásou dovedou
i setsakra trápit. Ženy mají  velký rejstřík
rafinovaných způsobů, jak se líbit. Ale
o tom nebudu psát, jednak nejsem odbor-
ník a nechci být jen fušerem, jednak bych
to nedokončil do smrti, tím méně v tomhle
čísle Plže. Vždyť my muži máme vážnější

starosti a ženy nás muže milosrdně utěšují,
že si na nás naštěstí váží i jiných věcí. Je to
potěšující a je v tom také ženská rafinova-
nost a možná i lest. 

Odvolávám, co jsem řekl v nadpisu, že
se chci líbit. Raději už zůstanu takový, jaký
jsem. I tak jste mě zatím snášeli. Do žád-
ného kosmetického salonu krásy nepůjdu,
tak mi odpusťte, pokud budu hyzdit ulici,
fotografii, případně vaši přítomnost a váš
krasocit. Doufám, že mě alespoň v duchu
za tu odvahu políbíte a že mně nepolíbíte
šos.

Tak jsem se do toho zapletl, že vlastně
teď nevím, jestli se chci líbit, nebo ne.
Člověk neví, co chce. Na začátku řeknu
ano, na konci ne. Třeba jsem to měl říct
obráceně. Jak já to mám napravit? Přece
nemohu být takový ostudný kompromis-
ník. Nu, já bych tedy řekl... Ale ne.
Neřeknu.

Kdyby  někdo chtěl zlomyslně vpašovat
můj portrét třeba na poštovní známku
nebo na nějaký billboard,  tak věřte, že to
nejsem já. To by byla jen nějaká upatlaná
kopie. Nějaký packal by tvrdil, že jsem to
já, a jak vám to vymluvím? Podívejte se
raději rovnou na mě. Na ten billboard bych
dal vykřičník a pod něj bych napsal: To
jsem JÁ!! A pod tím by bylo velkým pís-
mem: Ministerstvo zdravotnictví varuje
před kouřením. Způsobuje rakovinu. I ra-
kovinu hlavy. Dejte se raději na sport, tře-
ba na tenis!

A teď jsem si konečně oddechl. Ten svět
je pořád bláznivější. Tak vězte, že se nechci
líbit nebo nelíbit na nějaké známce  nebo
na billboardu, ale vám možná ano. Zrovna
se spokojeně povaluji na gauči a myslím na
vás. Líbím se vám tak? Jen se ptám. Raději
mi neodpovídejte. Nebo snad...
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Možná se všechno stalo proto, že jsem
se narodila v hříchu… Byla jsem jiná. Zní
to nejspíš nemožně, ale já to hned vysvět-
lím. Když mě matka přivezla z nemocnice,
tatínek se zvědavě koukl do peřinky a ra-
dost ze mě rozhodně neměl. Moje vlasy by-
ly nazrzlé, až se červenaly. Snad se styděly
za matčin hřích spáchaný otci, který mě
přivedl na svět… Neustále obdivuju tatín-
kovu světlou pleť, oceánovou modř v očích
a vlasy blížící se barvě medu. Moji dva
starší bratři byli stejně krásní jako on,
i matka se jim podobala. Jenom já byla ta-
kovou nazrzlou až černou ovcí rodiny…
Tatínek často objímal mé dva starší bratry,
mazlil se s nimi. Tajně jsem to sledovala
malou dveřní škvírkou. Nechtěl, abych to
viděla, a já nikdy nechápala proč… Při
oslavě šestého roku života mi tatínek věno-
val facku. Tuhle kapku už nesnesu, upo-
zorňuji, že nesnesu… Uhodil matku a řval
na ni: „Ty kurvo, ty jedna nemožná kurvo!!!“
Matka vyběhla do druhého patra, schová-
vala si hlavu před přicházejícími ranami.
Vzlykala, syčela bolestí, ale z úst nevyřkla
ani slůvko. V té chvíli stojím pod schody
a těším se na dort, který pro mě jistě chys-
tají jako překvapení. Bratři také vždycky
mají dort… vtom mě překvapí dolů se řítící
matka. Dopadla nosem k mojí podrážce,

ušpinila mi botu krví kapající z nosu a rudě
namalovaných úst. Matku jsem po chvilce
překročila, utřela si botu a utíkala se zastá-
vat tatínka. Tak moc jsem snila o pohlaze-
ní, které jsem vídávala jen škvírkou ve dve-
řích. Otřel mi slanou slzu z tváře a řekl: „Ty
ses nikdy neměla narodit.“ Vysloveně jsem
za nim dolejzala. K matce jsem cítila odpor.
Vždyť ona je jenom kurva. Je špatná, a pro-
to se na ni můj tatínek v jednom kuse zlobí.
Má na to právo… Na tyhle narozeniny
nikdy v životě nezapomenu. „Tatínku,
vždyť já tě mám ráda, proč ty to nevidíš?“
sdělovala jsem před spaním svému plyšo-
vému medvídkovi. Je to můj jediný oprav-
dový kamarád.

Plynuly roky, já chodila s modřinami na
duši i těle a stále víc a víc nesnášela matku.
Vybavuju si, jak tatínek přichází z práce,
dává bratrům každému po stovce. Na mě
se ani nepodívá. Rozběhla jsem se k němu
a on mě odstrčil. Matka mi dala stovky
dvě, snažila se mě zvýhodňovat. To není
správné. Odmítala jsem ji. Já chtěla tatín-
kovu náruč, pohlazení… Bylo mi devět let,
ve škole mi to moc nevycházelo - otec při-
šel domů nemožně ožralej a maminka se
šla před ním zamknout do ložnice. Já jí
vytrhla klíč a čekala, až ji zase za její chyby
potrestá…Opravdu se stalo. Maminka le-

Lucie 
Farárováhříšné
Odpustiti
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žela hlavou k zemi a brečela. Moji bratři si
hráli na dvoře a já šla umývat nádobí…
Tenkrát mi bylo dvanáct let… Táta popíjel
s místními hospodskými povaleči a zavolal
na mě: „Pojď se ukázat hostům!“ Bylo to
poprvé, co mě pohladil po vlasech. Jeho
chlápci mi lichotili a obdivovali přes svetr
má vyvinutá ňadra…Tatínek mě začal lí-
bat. Ucítila jsem slabé šimrání v podbřiš-
ku. On mě naklonil a líbal. Pociťovala jsem
náruč muže, lásku… touhu… Po chvilce
mě hodil k zemi a zařval: „Seš stejná kurva
jako ta tvoje máma! Vždyť ty chlapy vylože-
ně rajcuješ!“ S brečícíma očima vybíhám
na dvůr do deště, nechávám na sebe padat
kapky deště s přáním, ať to jsou kulky pis-
tolí a rozstřílí mě. Ve třinácti letech jsem
začínala poznávat zákoutí přítele. Byl pod-
statně starší než já, kouřil vanilkové dout-
níky značky Luckyes, byl neobyčejně výji-
mečný. Jeho jméno mám stále vryto v srdci
- Thomas. Snažil se mě dostat pryč, daleko
od mojí rodiny. Moje srdce jako by mu ká-
zalo: „Nesnaž se mě, nesvázané dítě, nijak
pochopit!“ Nechtěla jsem mu ublížit. Co
se stalo, stalo se… Všechno krásný jednou
skončí… A všechno nesnesitelný nemůže
trvat věčně. 

V paměti mám jeden den, přesněji hodi-
nu nebo snad jen minutu. Píšu o tom a tře-
potá se mi ruka. Z úst to snad ani nevyřknu.
V osudový den jsem se vracela jako vždy
hned ze školy domů. Otevřela jsem dveře
do kuchyně, kde seděli moji bratři s otcem,
pozvedli ke mně oči a brečeli. Můj táta
brečel, silný muž mých dětských nena-
plněných snů brečel… Zůstala jsem stát ve
dveřích, naprosto nic jsem nechápala. Stá-
la jsem tam hodiny, sledovala mé nejbližší
osoby, cítila svou nervozitu, pach z voňav-
ky od Thomase… Vzala jsem si tužku, sed-

la ke kuchyňskému stolu a začala psát sloh
o svém životě. Poprvé jsem si k nim přised-
la s domněním, že mě nikdo nevyhání…
Na papíře se ale objevovaly kaňky, písmen-
ka se rozmazávala. Sloh začínám celkem
nepochopitelnou větou: „Nejspíš se všech-
no stalo proto, že jsem se narodila v hří-
chu…“ Moje myšlenka ale křičela: „Všichni
hříšníci musí být potrestáni…“ Po půl ho-
dině se táta zvedl od stolu, bezcitně se mi
zahleděl do očí a řekl:  „Tvoje máma umírá,
ty krávo, a ty si tady klidně čmářeš po pa-
píře.“ Odešel do koutku se svou nejlepší
přítelkyní whisky… Bratrové mi vysvětlili,
že žena, kterou odsuzuji za nenávist mého
otce, umírá ve zdejší nemocnici. Jsem tak
bezmocná a naivní. Vždyť ona je osoba,
která mi pomohla… Odvracela rány smě-
řující na mou hruď k sobě… Miluje mě…
moc… a já jen… s nemožnou marností
utíkala do zdejší nemocnice  k maminčinu
lůžku. Stiskla jsem jí pevně ruku, stále spa-
la, byla v komatu… Vtom otevřela oči a já jí
šeptala do ucha: „Maminko… mami…
Mamí…“ S mými slzami stisk její ruky po-
voloval. Cítím prázdnotu… tlukot srdce…
bolest… tlukot srdce... žal… tlukot srdce…
strast…  Vnitřní neuspokojenost mi do
mysli vnukuje jednu jedinou větu: „Všech-
no se stalo proto, že jsem se narodila v hří-
chu.“ Nesnáším lidi okolo sebe, neboť ti,
kteří přišli s pomocnou rukou, nenávratně
odcházejí… Tak jako uvadají růže ve vodě,
cítím tlukot srdce, hříšnou krev… Můj otec
se nikdy nevypořádal s maminčinou nevě-
rou a já mu ji vždy připomínala… Jsem
hřích … „Neměla jsem se nikdy narodit.“
Chtěla bych odpustit hříšné, malé nepod-
statné lži.  Lidé se zkouší… každý z nás
někdy trpí… Ať mohu konečně začít nor-
málně žít…
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Sám o sobě tvrdil, že ho obvykle každý
mívá hned rád. Docela tomu věřím. Edvard
Valenta (1901-1978) byl dobrým přítelem
o dvacet let mladšího básníka Vladimíra
Thiela (1921-1997) a navzájem o sobě
i psali. Valenta o Thielovi v Trámu (1963),
Thiele o Valentovi  v knize, kterou Albatros
vydal natřikrát (1966-1969): Báchorky
Admirála Machorky, Krásné léto v Orlím
srubu a Jak to všechno dobře dopadlo.
Thiele tu ovšem líčí i sebe. A svou paní,
herečku Valentinu Thielovou (1933). To
vše očima Valentova desetiletého syna.
Třeba v kapitole Jaký je strýc Radim a teta
Sylva. „Měl bych o nich napsat, oni si to
zaslouží,“ čteme. „Nejsou sice naši příbuz-
ní, ale jako by byli, protože k nám na Vino-
hrady často chodí a někdy u nás i obědvají
nebo večeří. A mají se s našimi rádi. A my,
Petr a já, zase máme rádi je. A říkáme jim
strýc a teta. A strýc je velký šprýmař a le-
gracista. Nikdy nic neřekne jen tak.  A to

máme rádi... Ale když přijede na chatu, na-
ši nás pošlou  dřív spát a sami si v dolním
pokoji sedí dlouho do noci a vykládají si
anekdoty a všelijaké věci, které nemáme
slyšet, protože jsme ještě malí.“ Obvykle
ovšem Thiele dorazil k Valentovým s Va-
lentinou a „stále si něco vyčítali“, dočítá-
me se. „Teta Sylva“ chtěla být „nejkrás-
nější ženou světa“, stále se  upravovala,
líčila a na neděli si toho brala k Valento-
vým na Sázavu tolik, že se mohla patnáct-
krát převléknout (i my pamatujeme hvěz-
du filmu Florenc 13.30). 

Thiele byl truhlář a jako dělný typ je za-
chycen i ve Valentově  knize Trám, odehrá-
vající se během celonočního přenášení bře-
mene u sázavského srubu. Ty dva muže asi
spojovalo (tedy kromě trámu), jak záhy se
stali úplnými sirotky.  Thiele v devíti a Va-
lenta, syn zubaře,  dokonce už v předškol-
ním věku. „A  za srubem je ještě jedna cha-
ta,“ pokračuje Thiele slohem Valentova

Ivo Fencl

Valenta
Edvard
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syna, „a tam je hlavní stan našeho táty.
Dřív skladiště, ale on si tu udělal  svůj malý
pokojíček. Protože je někdy rád sám.
A strýc Radim mu s tím pomohl.  Přivezl
z Prahy prkna a postavili spolu uvnitř
kavalec. A teď táta bydlí zvlášť, když chce.
Má tam i lampičku, okýnko, dveře na
ryglík a všechno.“ Syn ví, že tam tatínek
píše - ale v Praze, kdykoli nakoukne do
pracovny, bývá zklamán. Vídá jen, jak si
táta „něco lepí, vystříhává, čte, poslouchá
rádio nebo gramofon, kouří, brousí si
tužky, vykládá karty, zalévá, povaluje se,
anebo dokonce spí za stolem“.  Až jednou
hoch dostane angínu. Probudí se upro-
střed noci a  jde se napít. Valenta, jak zná-
mo, trpěl nespavostí a často pracoval v no-
ci. Také román Jdi za zeleným světlem
(1956) tak psal. Thiele to trochu obchází
a líčí dětem jen chvíle, kdy syn tátu tajně
pozoruje, jak ubírá ze dvou sklenic tužku
po tužce a píše a píše. Těsnopisem. „A zítra
bude  zas nevyspalý. Vždycky byl nevyspalý
a já dosud nevěděl proč. Teď už to budu
vědět. A  zítra bude zas chodit dlouhými
kroky po pracovně a my, Petr a já, tam ne-
budeme smět. Bude totiž to, co teď píše,
diktovat mamince. Do stroje. A babička
zase bude chodit okolo a bude si pro sebe
říkat: konečně, konečně. A najednou jsem
už věděl, jak to je. Ten život.  A že táta  není
líný, jak jsme si myslili. Že jenom ve dne
nemůže pracovat, když pořád někdo chodí,
vyrušuje a telefonuje, a když já a Petr zlo-
bíme a maminka s babičkou vaří, klepou
koberce a hubují. Najednou jsem věděl, že
táta těžce pracuje. A bylo mi pořád víc  ně-
čeho líto, až se mi chtělo plakat. Že je táta
celou noc sám. A že pracuje, když my spí-
me. A že o tom nikdo neví, až teď kočka
Ajka a já. A že jsme mu vždycky křivdili,

když jsme si s Petrem myslili, že je to líný
spisovatel.“

Ovšem Valenta pořád nepsal. Cestoval.
Měl v žilách špetku francouzské krve a je-
ho prastrýc byl rakouský admirál. Admirá-
lem a „světoběžníkem na odpočinku“ je
skoro právem zván i svými  syny, aspoň
v Thielově knize. A také je znalcem námoř-
ních pojmů. Kapitolu Jak táta propadl
z námořních zkoušek komponoval Thiele
jen z otázek a odpovědí, jež si snadno ově-
říme v Minilexikonu námořní plavby (1994)
Radomíra Pleinera. Machorka však nedo-
hledával. Měl dobrou paměť - jako Valenta.
Jenže ta bývala jeho syny drsně mučena.
A zde třeba „dojel“ na dotazu 55: význam
pojmu koníčkovat.  „Ale táto, to je přece,
když se táhne loďka pěšky proti vodě. Pro-
hráls. Ne, ty se nikdy nemůžeš stát námoř-
níkem.“ A slezli jsme mu z kolen. A odešli.
Velmi u nás klesl v ceně. Už na něho ne-
můžeme být tak hrdí. A maminka? Vy-
koukla ze dveří: „Budeš teď odpoledne
ještě pracovat?“ „Ne, nebudu,“ odpověděl.
„Dnes už toho mám jaksi dost.“ A pak až
do večera nemluvil. Asi se styděl, že pro-
padl u námořnických zkoušek.“

Machorka je však vzpomínán i jako
skvělý vypravěč a tři Thielovy knihy nafu-
kují právě historky, které tak často vyžado-
vali jeho synové: O chobotnici Dobrotivé,
Jak byl Al Capone strašně bit a jak prostří-
lel Admirálovi deštník, Jak se stal Admirál
náměstkem náčelníka Čevapčičů nebo Jak
maminka tátovi pomohla svázat čtyřicet
loupežníků...

Posledně zmíněný příběh mě v dětství
tak upoutal, že jsem ho, ani nevím jak, na-
jednou znal zpaměti a otec to i nahrál. A co
má být? Však Thiele taky jen převyprávívá.
A když pak narazíme v textu  na jméno
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Walesana Richarda Hughese (1900-1976)
a jeho pohádku Velrybí domov (už r. 1962
ji Thiele zpracoval pro rozhlas), vidíme, že
Thiele se tu vžívá do stylu  Valentova syna,
ale až v okamžiku, kdy ten se už vžívá do
své interpretace tátova vyprávění. A to ve
chvíli, kdy otec sám již interpretuje způsob,
jímž mu kdysi Hughes vyprávěl příběh,
který tento Walesan sám předtím napsal
trochu jinak. A celou trilogii uvádí kapi-
tola, kde se Thiele staví do role neznámého
cizince, jenž náhodou potká Machorku
juniora a vyzve ho k psaní o otci. Nu, radši
k báchorkám. I ty zdánlivě prášilovské mí-
vají u Valenty pravdivé jádro. V letech
1936-1937  spisovatel díky Baťovi pro-
putoval Severní a Střední Ameriku a roku
1939 se do USA i se svým mecenášem
vrátil. Své zážitky uložil do řady knih a do-
ma je synům legračně domýšlel. A nebál se
podat klukům i zdánlivé banality, jak
ukazuje Thielova kapitola Malý příběh
s pentlí na klobouku - jako vytažená z Va-
lentova cestopisu Světem pro nic za nic
(1947) a v mnohém charakteristická: Syn
lidí, u nichž „Machorka“ bydlel v Londýně
před odjezdem do USA, na nájemníka
tajně připne pentli a v metru pak Valentu
britsky rozpačitě okukuje jiný, asi šestiletý
hoch. Ostýchá se, ale nakonec ho přece
zatahá za rukáv: „Pane, smím vám něco
pošeptat? Promiňte, ale zdá se mi, že ne-
jste opravdový džentlmen.“ „Tak? A proč-
pak ne?“ „Promiňte, netroufal jsem si vám
to hned říct, ale máte něco na klobouku.“ 

„Častokrát dodnes vídám moudré oči
toho londýnského kloučka,“ dodává Ma-
chorka,“ a vzpomínám, jak se styděl, když
nevěděl, jak mi to říct. Jak byl dobře vy-
chován.“ „A to tě na to nemohl upozornit
někdo dospělý?“ zeptal jsem se táty. „Dě-

ťátka moje,“ zasmál se, „Londýňané jsou
zvláštní lidé.“ 

Báchorky admirála Machorky uzavírá
obdobná kapitola o distinguovanosti. Malý
příběh o velikém mlčení. Na chatě u Sáza-
vy se Machorka-Valenta chodíval každé
letní ráno koupat, zaběhal si, zacvičil,
a aby oschl, vždy si lehl na plochý, vyhřátý
kámen. A tu se co duch pokaždé zjevil asi
pětiletý, velkooký hoch. Z Pikovic? Neví-
me, ale připadalo by mi zajímavé toho
muže dnes objevit. „Zprvu jsem si ho
nevšímal a myslel jsem, co mi je do něj.
A že by jeho rodiče měli mít víc rozumu
a nepouštět kluka k vodě. Jenže chlapeček
se choval jako dospělý. Klidně se procházel
po břehu, švihal proutkem a dělal, že mě
nevidí, a když ano, že mu jako taky neva-
dím. Asi za týden jsme si na sebe už zvyk-
li.“ A Machorka kloučka pokaždé hned
neviděl, ale ten pak zase seděl „někde na
kameni jako trpaslík“. Zkrátka staršího
muže sledoval jako špion. A když  se od-
cházející spisovatel schválně náhle otočil,
chlapec sebou škubl... a hanbil se přisti-
žen. Tak vznikla hra - na schovávanou. Po
nějakém čase už míval Machorka ráno po-
kažené, když na chlapce hned nenarazil,
a tak ho i  hledal - jakoby nic, až spatřil je-
ho „divný“ úsměv. „Jako by se chtěl dát se
mnou do řeči. A jednou přece přišel  blíž.
Zrovna jsem se začetl, a tak leknutím div
nekvikl. Ale kluk neutekl. Jen se tak klidně
a moudře na mne dál díval těma velkýma
očima a měl v nich takovou zvláštní vlh-
kost, asi jako mívají v očích plachá zvířa-
ta.“ „Jako třeba srnky, táto?“ „Jako srn-
ky.“ „A dál?“ „Nic. Jenom jsme se tak na
sebe dívali. Dlouho. Bez řeči. A potom ten
chlapeček najednou řekl úplně potichu:
‘Pane, já bych si s vámi tak rád hrál.’“
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Pax iiscum - Blovice
Snad neupadla v úplné zapomenutí píseň

o Vitouškovi orajícím u panského dvora se
strakatými (v originálu bělavými) volečky. Má
svého autora - byl jím hudebně vzdělaný blo-
vický děkan (v letech 1845-1869) František
Jaroslav Vacek Kamenický (1806-1869). Cti-
tel Františka Ladislava Čelakovského (ve
Strakonicích posvětil jeho první manželství),
vřele národně i sociálně cítící lidumil nemohl
ve své tvorbě jinak než ve výrazném odstupu
následovat svůj básnický vzor v tom nejzáklad-
nějším - ohlasovosti. Byl duší blovických kul-
turních besed, podporoval ochotnické divadlo.
Své honoráře často věnoval vlasteneckým úče-
lům - tak například značnou částkou přispěl
na „sirotka národa“ Zdeňku Havlíčkovou,
dceru Karla Havlíčka Borovského, pak na
pomník Boženy Němcové v České Skalici (za
svého pobytu v Letinech jej také navštívila),
svou rozsáhlou knihovnu odkázal českému
gymnáziu v Českých Budějovicích. Marně ne-
zdobí jeho náhrobek umístěný v centru hřbito-
va nápis S lidem pro lid.

K básníkovu pohřbu  jeho píseň Kde tvůj je
stan zhudebnil pro pěvecký sbor Vojtěch Mi-
kuláš Vejskrab-Bělohrobský (1839-1869, otec
se jmenoval Weissgrab, syn byl v matrice za-
znamenán jako Vejškrab, k tomuto počeštěné-
mu jménu si pak přidal jako druhé jméno do-
slovný překlad původního německého). F. Vac-
ka přežil jen o čtyři měsíce. V jeho blízkosti
také našel svůj věčný odpočinek. Život tohoto
mladého učitele ukrátila téměř výsadní nemoc
českých umělců - tuberkulóza. Zápasil s ní tři
roky. I sobě složil pohřební pochod. Jinak byl
autorem řady sborů, klavírních skladeb a mší.
Uveřejňoval i básně, povídky, pokusil se o dra-
ma, se znalostí věci se zamýšlel nad didaktic-
kými a výchovnými problémy. Do Blovic byl

přeložen v roce 1861 na zásah ptenínského
nadlesního Básla. Ten tak dbal na pověst své
dcery Anny. Vojtěch M. Vejskrab jí dával
hodiny klavíru a zamiloval se. Později se s ní
oženil MUDr. Hynek Kvapil, otec Jaroslava
Kvapila. Rezignace dýchá z posledního Vej-
skrabova nedatovaného dopisu: „Do rakve mi
dáte 1. černý kabát a kalhoty, bílou vestu, no-
vou pásku na krk, bílé punčochy, vlněné domá-
cí střevíce… z mých knížek všechny obrázky
a modlitbičky, také něco z toho, co mi dala
maminka…“

Na náměstí najdeme na rodném domě
pamětní desku Vojtěcha Heinricha Jiroty
(1851-1872), básníka, který se za klatovských
studií přátelil se spolužákem Emilem Frídou -
Jaroslavem Vrchlickým. Ten se stal jeho bás-
nickým rádcem. Také Vojtěch František Hein-
rich, jak se jmenoval vlastním jménem, pod-
lehl tuberkulóze a dokonale zapomenut zůstal
pohřben na zrušeném starém hřbitově - u dě-
kanského kostela. Ostatky jeho dvou předchůd-
ců byly přeneseny na nový hřbitov, V. H. Jirota
se toho nedočkal.

Na blovickém hřbitově se setkáme i s malíř-
skými osobnostmi - s Jaroslavem Šafaříkem-
Šafarou, jehož oblíbeným námětem byli koně,
s Josefem Matějkou, s členem Slovenské aka-
demie věd Janem Hejtmánkem, jedním z na-
šich nejdůležitějších včelařských odborníků,
a s Františkem Raušarem, zakladatelem blo-
vického muzea, výborným znalcem regionu
a autorem cenných vlastivědných publikací.

Jedno  vysvětlení - pro titulek příspěvků v té-
to rubrice jsme upravili nejčastější nápis na
branách míst posledního odpočinku Pax vo-
biscum (Pokoj s vámi). Pax iiscum znamená
Pokoj s nimi.

Viktor Viktora
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Několik poznámek k epopeji 
Jaroslava Šťastného

Autor se podjal velmi nesnadného úkolu -
beletristickou formou osobní zpovědi popsat
naši nedávnou minulost. Mimořádný přínos
dokončených dvou částí lze vidět v úhlu pohledu
na ni. Většina literatury o roku 1968 a o období
husákovské normalizace pochází z pera profe-
sionálních spisovatelů - intelektuálů, hodnotí-
cích svůj podíl na účasti proti socialistickým de-
formacím, kteří si dnes proklamují právo hlav-
ního hybatele změn, vedoucích k roku 1989,
podle zásady „...a Slovo tělem učiněno jest“.
To ale vůbec není pravda. O tom rozhodli -
v souvislosti s mezinárodními událostmi - ne-
jen studenti, ale i dosud mlčící většina, najed-
nou souhlasící s ukončením nadvlády dogma-
tických a prospěchářských komunistů. Ano,
dosud netečné a lhostejné masy, vždy ponejvíce
čekající, až je to již nebude stát žádné riziko
a mohou přijít manifestovat bez újmy na zdra-
ví a zaměstnání. Přeme se o tom dodnes.

Práce Jaroslava Šťastného Šumavská ana-
báze (Fraus 2003) má výrazně autobiogra-
fické rysy, včetně konkrétních zkušeností z ar-
mády. Tím se silně odlišuje nejen jazykem (je
zbytečné jej omlouvat, mne ta slova, obvyklá
v tomto prostředí, neurážejí), ale především
úhlem pohledu, odlišným od ostatních děl, po-
pisujících inkriminovanou dobu. V plzeňském
regionu je to, pokud vím, jediná próza, vychá-
zející z pohledu mladého dělníka a ukazující
rozklad morálky i v řadách plzeňského dělnic-
tva s neblahými důsledky pro všechny sociální
skupiny obyvatelstva, jakož i pokrytectví vlád-
noucí nomenklatury KSČ. Obdivuji autorovu
typizaci jednotlivých postav, zvláště v pomalém,
skoro nedramatickém sledu času. Přesto si ale
- a možná právě proto - myslím, že svého ta-
lentu autor až nadužívá. Mám na mysli dlou-
hé psychologizující monology, zatěžující svou
zdlouhavostí spád děje (např. časté vsuvky

Albínky, otce, psychicky postiženého komuni-
stickým režimem, atd.). Vidím před sebou
dnešního čtenáře zvyklého na zkratkovitost,
prudký spád děje, kořeněného scénami plnými
milostných, vášnivých vzdechů. Kdepak dnes
hrdina zakrývající pod hrubým verbálním
povrchem  něžnost a opravdovost svých milost-
ných citů!

Zvolená forma románové epopeje se navíc
snaží postihnout v osudech lidí vliv politiky,
což v sobě skrývá dvě úskalí: 1) Doba nyní
přeje spíše menším literárním žánrům. 2) Po-
litický akcent směřuje k potlačení komplikova-
nosti osudů jednotlivých postav a zvýraznění
politiky na jejich úkor, a to ve svých důsledcích
vede k tomu, že v mnoha částech se próza ne-
bezpečně přibližuje politické reportáži. Připo-
meňme si v této souvislosti např. osud obsáh-
lých děl Julia Zeyera. Pevně věřil, že přijde do-
ba, kdy si čtenář znovu oblíbí jeho rozměrná
epická díla z přelomu 19.-20. století. Mýlil se.
Musela přijít filmová zkratka, aby se mohly
objevit některé části autorových děl na filmo-
vém plátně. To zřejmě měl na mysli i Milan
Kundera, když v doslovu k románu Valčík na
rozloučenou mimo jiné píše: „Můj imperativ
byl janáčkovský: Zbavit román románového
verbalismu, dát mu sevřenost, hutnost. Zbavit
jej povinnosti být obrazem doby, portrétem
dějin. Všechny historické okolnosti  pojedná-
vat s maximální úsporností... Jde tedy přede-
vším o existenciální přístup, ve kterém politic-
ký aspekt ustupuje do pozadí a měl by tam být
jen v malé míře.“ Proto je mu i vzdálenější oby-
čejný svět prostých lidí. Má jistě pravdu v tom,
že „romány rychle stárnou s léty, sehrály svou
roli v určité době, pak obvykle mizí“.

Koho dnes již opravdu zajímají (mimo his-
toriků) události roku 1968, když ani mladá
generace neví, kdo to byl Palach aj. Že je to
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smutné? Symboly totalitní moci byly snadno
odstraněny, Staliny, Leniny jsme zbourali,
snadno jsme se s nimi vypořádali v Černých
baronech, ale myšlenka sociální spravedlnosti
žije a bude i nadále žít i v demokratických
podmínkách. Místo toho dnes slyšíme v roz-
hlase Cyrila Höschla citovat filosofa Karla
Poppera, podle nějž nyní prožíváme tzv. cynic-
ké pojetí dějin, protiamericky zaměřené, i když
americká revoluce přinesla svůj nejcennější 
vklad světu - individuální a politickou svobo-
du. Komunistickou ideologii nahradila ideolo-
gie násilí, bezbřehé touhy po penězích, volného
sexu atd. Chápu proto autorovo těžké postave-
ní, chtěl-li pokračovat ve své epopeji a psát,
kam povedou kroky Petra, Albínky, Petrova
syna a jeho kamarádů v době mnohamiliar-
dových podvodů, popření tradičních duchov-
ních hodnot (třeba obyčejné lidské slušnosti,
solidarity atd.). Staré se podařilo odstranit,
nové přehazujeme v rukou jako horký bram-
bor. Nevíme ještě, kam co zařadit. Nezajímá
nás budoucnost jako spíše současnost. Jak se
ukazuje, bylo snazší bourat, než nyní stavět.
Navíc u autora vždy hrozí, že bude přecházet
od jedné deziluze ke druhé, což je úděl každé-
ho z nás. A je to osud moderního člověka za-

čátku 21. století.
Navzdory těm, kteří by se mohli domnívat,

že ve dvou svazcích románu je příliš mnoho po-
litiky a méně zobrazení složitých lidských vzta-
hů, což by mohlo vést k tzv. černobílému vidění,
zastávám názor, že se autorovi podařilo toto
nebezpečí do značné míry překlenout. Shro-
máždil velké množství dnes již neznámých poli-
tických skutečností (obrana plzeňského roz-
hlasu aj.) a vřadil je do osudů postav. Já bych,
coby příslušník stejné generace, také mohl
o mnohém z té doby hovořit. Zní to až neuvěři-
telně, ale dosud není např. v archivu Českého
rozhlasu v Plzni provedena inventarizace do-
kumentů z let 1968-1969. Proto bych považo-
val za nešťastné, navzdory doporučované meto-
dě pana Kundery, zbavovat autorovu práci
míst, souvisejících s tak důležitým obdobím,
jakým byl rok 1968 v Plzni, a statí, ukazujících
hrdinství menšiny našich lidí a zbabělost mno-
ha jiných, vyplývající především ze strachu o své
bydlo. Podařilo se ale autorovi např. na osudu
rodiny jeho povrchní ženy Evy  hlouběji ztvárnit
složitý vztah politiky a života řadového občana,
aniž jej vystavil kritice zjednodušenosti a povrch-
nosti? A vůbec - podařilo se to již někomu u nás?

Miroslav Dekař
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Láska nezná zapomnění
Já blázen hlídám prázdný trůn - tak se jme-

nuje nová knížka veršů (vydaná ve vlastním
nákladu), jejíž desky zdobí figurka šaška s rol-
ničkami, který jako by z oka vypadl těm chyt-
rým bláznům z her pana Shakespeara. Kdo
z básníků se někdy necítil být takovým pošetil-
cem, co říká pravdu svému králi - čtenáři?
Autorka knížky, Hana Moravcová, si dialog
těch dvou vzala za svůj do slova a do písmene
a „čeká na návraty krále,/ který hradu svému
dal již vale“ (Prázdný trůn).

V úvodních částech sbírky nazvaných Toul-
ky za láskou a Chtěla bych věřit je leitmotivem
láska, díky níž citlivá duše ženy znovu zaznívá

tóny sotva dospělé dívky („Tys mne naučil mít
rád,/ proto Tě mám ráda./ Tys naučil mne
znát,/ z čeho se láska skládá), láska s příchutí
sklenky vína, stojící mezi spadaným listím
(„Potichu a nečekaně,/ vetřel jsi se v čase
pozdním -/ do mé cesty vyšlapané,/ jako do
života podzim). Do několika veršů proniká
i humorný pohled a dodává myšlence lehkost
(„Mám ráda pána/ co jiné se nelíbí,/ jmenuje
se Jakub Krčín/ a někdy mě zve na ryby“). 

Formálně jde o verše značně nesourodé, na
mnoha místech se vrší rýmy. Jejich užití spolu
s ustálenými metaforami a obraty budí dojem
lidovosti (jako květu šafránu -, srdce otevři pro



V září 2002 proběhla na Fakultě humanit-
ních studií ZČU v Plzni mezinárodní konfe-
rence pod názvem Filosofie, výchova a tradice
evropského myšlení. Loni na podzim už ve
Vydavatelství a nakladatelství Aleše Čeňka
(působí na Pelhřimovsku) vyšel sborník přís-
pěvků z konference s mírně upraveným náz-
vem: Výchova a tradice evropského myšlení
(editory sborníku jsou Dagmar a Nikolaj
Demjančukovi a Stanislav Stark). První oddíl
shrnuje referáty o soudobé „filosofii výchovy“,
ten druhý texty o cílech „humanitní výchovy“,
oba bloky však reflektují skutečnost, že v sou-
dobé civilizaci vznikají neuralgické body, které
již nelze interpretovat konvenčními metodolo-
gickými postupy. Hodnoty evropské vzděla-
nostní tradice nás sice zavazují, zároveň ale

ztrácejí své gravitační působení, přestávají být
impulsem estetického, duchovního, ale též in-
formačního a materiálního rozvoje. Právě
v tomto kontextu pak jednotliví badatelé kladli
velký důraz na výchovu a na filosofii. Tu do-
konce píší správně „filosofie“, tedy se „s“,
tj. jako lásku k moudrosti, nikoli se „z“, jako
by šlo o lásku k Z/Žofii. Literární problemati-
ka není ve sborníku o „duchovědě“ zastoupena
bezprostředně, mnohokrát však rezonuje
v referátech jakožto alternativa vědeckého
zkoumání a filosofických teorií. Určitě je ale
zajímavý pokus Marty Ulrychové vylíčit Janáč-
kovo (jiné než Těsnohlídkovo, navíc ovlivněné
Maxem Brodem) pojetí lišky Bystroušky
z hlediska gender studies. Čili tak, aby Byst-
rouška vystupovala jako emancipovaná, suve-
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lásku -, nic nelámat přes koleno - atd.), ovšem
veršům vesměs chybí pravidelný rytmus.
Jádrem sbírky je cyklus básní Král a blázen.
Král dává svému pravdomluvnému šprýmaři
otázky, blázen odpovídá. Autorský subjekt je
rozdělen: duše básníka náleží postavě blázna,
životními zkouškami prošel král. Cyklus tvoří
bez výjimky dialogicky vedené básně, zakonče-
né bláznovým naučením. Otázky O lásce,
O touze, O lidském snažení, O smutku, O člo-
věku, O srdci jsou doplněny dvěma žánrově
blízkými bajkami. 
Čtenář-král naslouchá bláznově moudrosti,

do níž se občas vloudí neotřelá asociace: Mlá-
dí prý tvoří „dopisy, knihy, růže - jež kdysi byly
svěží,/ každý byl jednou mlád, má vlastní tru-
hlu“ (Bajka o mládí) a člověk je „veliká bolest,
žal i klam -/ však někdy štěstí - lásky chrám“
(O člověku). I zde - a nejen ve dvou otázkách
O lásce - znovu zaznívá motiv pozdního citu,
onen „hřejivý dotek po mnoha létech mrazu.“
V otázkách je uplatněn jednoduchý rým, ryt-
mus verše je spíše pravidelný; v bajkách je pa-

trná snaha po zprozaičtění, ale i zde je porůz-
nu užito rýmu („Točité schody do zvonice/ bu-
dou celé z pryskyřice co v létě tolik sladce voní,/
když slzy z kůry stromu roní.“)

Závěr sbírky tvoří oddíl Reminiscence, jehož
básně spojují naučení vhodná pro básníky a
zamyšlení nad osudy jejich děl. Autorka hledá
motivy tentokráte nikoli v „královském“ stře-
dověku, nýbrž v antickém starověku.
Vzpomínka na Ezopa končí pesimistickou
myšlenkou snad každého autora - „pánu i oslu
mírou nevyhovíš“; Pověst o Apollonovi, líčící
příběh o bohu a příliš pravdomluvné vráně,
zas říká, „...že dobrý zvyk,/ dávat si pozor na
jazyk/ bývá doma dobrý host“.

Knížka se čte hořkosladce. Jako v životě,
tak i zde se člověk chvíli diví, chvíli miluje,
chvíli je zklamán. Přesto zůstává - také díky
Haně Moravcové - optimistou: „V celém
našem krátkém žití, umíme-li správně žíti/
najdeme vždy kousek štěstí - jen ho umět
v dlani nésti.“

Ilona Gruberová

O výchově jako formě existence



(Ne)kriticky / Něco se stalo / Zpětné zrcátko

Kdyby západočeský vlastivědec František
Raušar přibyl z onoho světa mezi nás a rozhodl
se znovu vydat a doplnit svou proslulou knížku
Kulturní vývoj Blovicka (z roku 1933), určitě
by rozšířil i kapitolu Spisovatelé a kulturní
pracovníci Blovicka: před sedmdesáti lety v ní
uvedl všechny kulturně činné osoby, které měly
s Blovicemi a okolím něco společného. A tak by
do publikace zařadil Iva Fencla, který v Blovi-
cích ukončil střední školu (a později věnoval
městu malou literární vzpomínku), nepochyb-
ně by však připojil i medailon Petra Kersche,
spisovatele, o kterém jsme již psali  v Plži č. 10.
Raušar již tak neučiní, můžeme to ale místo
něho vykonat v redakci, zvláště když se spiso-
vatel Petr Kersch 15. února dožívá životního
jubilea. Neboli jak by to lapidárně shrnula
Helena Šlesingerová: bude mu sedmdesát.

Kersch maturoval roku 1952 v Plzni na gym-
náziu, ale jako literární tvůrce se vynořil až
v devadesátých letech, kdy už trvale žil v Děčíně.
Loni zvítězil v soutěži Proseč Terézy Novákové,
leč první vavříny posbíral na Literární Šumavě
(v letech 1998-1999): jeho vstup do beletrie je

tedy spjat s návraty do kraje, kde prožil dětství
a mládí. Rok nato už vydal svou první povídko-
vou sbírku Zlatý časy a posléze druhou knihu
Zvěrokruh a jiné povídky. Tyto prózy se nepo-
chopitelně minuly se zájmem kritiky, rozhodně
si však zaslouží nemalé uznání: Kersch je totiž
rozený vypravěč, který dovede utkat příběh s pa-
třičnou mírou fantasknosti či nenápadné hy-
perboličnosti a jeho povahokresby bývají fas-
cinující. Občas tematicky zavítá do „blízké bu-
doucnosti prvního druhu“ a zejména ve Zlatých
časech rovněž do let svého dětství, a to jak nos-
talgicky, tak sarkasticky. Publikuje i časopisec-
ky, převážně fejetony, mj. i v Klatovském deníku.

V příštím Plži hodláme uveřejnit jednu auto-
rovu vzpomínkovou mikropovídku a představit
tak tvůrce, jehož prozaické umění splňuje i tzv.
nadregionální parametry. Zároveň se sluší do-
dat, že obě jeho knížky jsou prý (jak aspoň au-
tor tvrdí) v Plzni k dostání v knihkupectvích na
Americké a na Klatovské. Kdo nevěří, ať tam
běží: knihy „Kersche z Blovic“ totiž skutečně
stojí za přečtení!

Vladimír Novotný
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rénní, soběstačná, sportovně založená a (do-
konce!) i vzdělaná mladá dáma. Aby tak její
příběh představoval feministický diskurs
z časů tzv. první republiky - a pak ovšem ne-

můžeme, praví Ulrychová, nynější absenci
feminismu „zdůvodňovat vakuem v naší kul-
turní tradici“.

Vladimír Novotný

Mohl by se psát Kersch z Blovic

Své básně již otiskla klatovská spisovatelka
Zuzana Dorogiová na stránkách Plže. V Pola-
nově síni Knihovny města Plzně pak představi-
la první prosincovou středu svou knihu Pohádky
dědečka Lampáře (nakladatelství Martin
Ridzoň). Milou zvláštností publikace jsou
vlastní autorčiny ilustrace. Zuzana Dorogiová
píše kromě básní, písňových textů a povídek od
roku 1975 i pohádky, kterých prý má v rukopi-

sech ještě na několik vydání. Z dvaceti pohádek
dědečka Lampáře interpretovala spolu s ky-
taristou Vilémem Heflerem dramatizaci po-
hádky O královně růžových zahrad. Pohád-
kářka vzpomínala na své dětství, kdy skutečně
lampáře zažehujícího lampy zažila. Osudem
skřítků ji pak poznamenal tatínek, který dceři
tvrdil, že ji jako skřítka v lese našel. Další
hloubku a šířku námětů nacházela autorka

Pohádkový večer Zuzany Dorogiové
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Nevím, nenapíše-li Václav Gruber povídku
Plíhovy plží Vánoce, ale protože jsem Plíhu
poslední dobou vůbec nezahlédla, odvozuji
z toho, že o plžích svátcích vánočních neví
zhola nic. To se má tak: My všichni plží
potřeštěnci jsme samolibí a shlédli jsme se 
v obrazu svém - v tom rozkošném, roztomilém,
rozvážném a rozjímavém zvířátku. Nutno
podotknout, že upřednostňujeme jednoznačně
měkkýše s ulitou. Nebo snad máte jiný názor?
Náš obdiv a naše vzájemné sdílení bylo tak ve-
liké, že zbožná přání byla vyplněna  a pod 
mnoha stromky v Plzni i v Praze se vylíhnul
plžíček v četných podobách. Já jsem např.
v malé dárkové kazetce od maminky zcela
pominula dvoutisícovku na kabát, ale nadšeně
hýkala radostí, když jsem z vaty vybalila
malého hliněného plžíka. Nu, již se s dalšími
kamarády ubytoval v redakčním plžáriu - ve-
dle kovového šnečka na ubrousky od Helenky
Šlesingerové a skleničky s plžem malovaným
od mé dcery. Já naopak doufala, že jsem udě-
lala radost svým kolegům a kolegyním plžím
povzbuzením - dózou na kávu se šnečkem

duhovým či plžíkem léčivým - rýžovým polš-
tářkem s meduňkou, čehož by si měli i náležitě
považovat, neboť nejsem v oboru šití vůbec
manuálně zručná. Takže i darovaný plží
knoflík - šroubovici nápadně připomínající
naši milou plžinku - jsem si také nepřišila, ale
přidala k souputníkům do již zmíněného
plžária. Že nevíte, co to je? No přece konku-
rence akváriu a teráriu plzeňské zoologické
zahrady. Představte si, že jsem se tam (na
Palackého tř.) asi před měsícem byla podívat
a zeptat, zda mají plže. Byla jsem vedena
upřímnou snahou, že i naše redakce by mohla
sponzorovat své zvířátko. To bychom přece
uživili. Mohl by se jmenovat třeba Silvestr.
A představte si - oni plže vůbec nemají! Do-
konce si nejdříve mysleli, že chci šneky u nich
koupit. Je to tím, že v plzeňské ZOO ještě neví,
že Plzeň je jedním z největších a nejznáměj-
ších distributorů Plžů ve střední Evropě. Ale
nebojte se, redakce se nedá - sláva našeho Plže
se šíří možná pomalu, ale jistě. A tak si
popřejme, ať se mu u nás stále dobře daří.

Jana Horáková

Plž jménem Silvestr

převážně v přírodě - v Jeseníkách a na Šuma-
vě, kde její imaginace odhalovala mnohá ta-
jemství nadpřirozených bytostí, kdy viděla skřít-
ky proměňující se v ptáčky, myšky a motýly.

V druhé části večera se návštěvníci
Polanovy síně seznámili s další připravovanou
knihou Zuzany Dorogiové Lampář vypravuje,
a to ukázkou příběhu O zvědavém  Milošovi.
Vždy zvýrazňované dobro je záměrným
podobenstvím i pro dospělé. Skřítci a víly li-
dem většinou pomáhají a vedou je ke klasické-
mu vítězství nad zlem bez současného mediál-
ně uplatňovaného násilí. Vyprávění se snaží
vštěpovat čtenářům především úctu k přírodě
a zdůrazňuje lidskou potřebu přátelství.

Kmotrem publikace byl při křtu v Praze výt-
varník Zdeněk Smetana, tvůrce Křemílka a
Vochomůrky, Rákosníčka aj., který knihu vítal
slovy: "Je plná poezie, češství a na trhu
ovlivněném anglosaskou literaturou ojedi-
nělá." Diváci vznesli na autorku mnoho
dotazů a požádali ji i o přednes jejích básní.
Po upřímném potlesku všichni zpívali
závěrečný text, vydaný též na CD ve zhu-
debněné verzi Lukáše Lorence a v aranžmá
Miroslava Trávníčka. Snad se k refrénu Hraj
si a zpívej, když kytky kvetou, s námi se raduj
a s námi se směj! přidali za okny Polanovy
síně i skřítci proměnění v ptáčky.

Bedřiška Brůhová



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
téměř pohádkový a ryze plzeňský minimuzikál 
v podání Milana B. Karpíška a Jitky a Přemysla Kubištových

VĚTRNÁ HARFA
hudebně literární pořad - irské a skotské písničky skupiny Klobouk
dolů a současná irská poezie v podání Josefa a Ilony Gruberových

KLASIČTÍ BÁSNÍCI VIII. - DĚDICTVÍ AVANTGARDY
další díl cyklu o české poezii 20. století 
připravil a uvádí Viktor Viktora, 
spoluúčinkují Blanka Hejtmánková, Jiří Hlobil a Václav Malina

POSMRTNÝ ŽIVOT MOUCHY
poezii Davida Růžičky interpretují Blanka Hejtmánková 
a Jindřich Kout
hudba: Tomáš Reindl (bicí) a Pavel Hrubý (saxofon), 
provází fotografie Petry Duchkové 

Připravujeme na březen:

LISTY S KLÍČEM HOUSLOVÝM 
(SMETANOVSKÉ DNY)
literárně hudební pásmo inspirované 
Josefem Bohuslavem Foerstrem
připravuje Viktor Viktora

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR.

Upozornění pro členy KPKK: 
I nadále je možno hradit roční členské příspěvky (50,- Kč) v kanceláři Polanovy síně.

4. 2. - 19.00

11. 2. - 19.00

18. 2. - 19.00

25. 2. - 19.00

3. 3. - 19.00
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BEDŘIŠKA BRŮHOVÁ
Narozena 1942 v Plzni. Na PF ZČU vystudovala český
jazyk a dějepis. Nyní pravidelně glosuje v Plzeňském
deníku kulturní dění v Plzni.

MIROSLAV DEKAŘ
Narozen 1929 ve Vacenovicích (okr. Hodonín). Dál-
kově studoval Institut osvěty a novinářství, pak socio-
logii kultury na UK. Po roce 1969 pracoval jako dělník
a topič. Publikuje v tisku, r. 2000 vyšla ve Spektru jeho
studie Demokratický model kultury. Žije v Plzni.

KRISTÝNA DUŠKOVÁ
Narozena 1981 v Českých Budějovicích. Nyní žije
v Plzni a je posluchačkou Právnické fakulty ZČU.
Věnuje se také poezii, verše publikovala mj. v deníku
Právo, v Hostu a  v regionálním tisku. Knižně vydala
prozaickou prvotinu Nahá Godotka (2001). Získala
ocenění v literární soutěži Hlavnice A. C. Nora.

LUCIE FARÁROVÁ
Narozena 1988 v Karlových Varech, kde žije a navště-
vuje základní školu. Je redaktorkou školního časopisu.
Získala ocenění v několika literárních soutěžích.
Dosud nepublikovala.

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Žije a pracuje ve Starém Plzenci.
Vydal prózu Smí zůstat, Kynžvart (2001) a Kalendář
plzeňský 2004. 

ILONA GRUBEROVÁ
Narozena 1970 v Plzni. Vystudovala češtinu a dějepis
na PF ZČU a latinu na JČU v Českých Budějovicích,
dále studuje na FF UK. Působí jako učitelka na SZŠ
a PF ZČU. Publikuje v tisku, Listech Ason-klubu a od-
borných časopisech. 

JANA HORÁKOVÁ
Narozena 1958 v Plzni. Vystudovala češtinu a dějepis
na PF ZČU. Pracuje v Knihovně města Plzně, k tisku
připravuje publikace Pro libris.

JOSEF HRUBÝ
Narozen 1932 v Černěticích u Volyně. Studoval ve
Vimperku, od roku 1959 pracoval v Plzni, mj. jako
ředitel knihovny. Je autorem řady básnických sbírek
a laureátem Ceny Bohumila Polana (2001).

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od roku 1965
působí jako bohemista na PF ZČU.  Vedle odborných
publikací (monografie o L. Stehlíkovi a J. Hrubém)
píše i beletrii. 

KATEŘINA KAŠÁKOVÁ
Narozena 1982 v Rokycanech, žije v Klabavě u Roky-
can. Je posluchačkou PF UK. Získala řadu ocenění
v literárních soutěžích. Publikovala v Listech Ason-
-klubu, Studentském Fénixu, Spektru, v internetovém
časopise Dobrá adresa aj.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Věnuje se literární kritice a his-
torii. Pracoval v nakladatelství Odeon, v Ústavu pro
českou literaturu AV ČR a od roku 1999 působí jako
bohemista na PF ZČU v Plzni. 

JIŘÍ POSLEDNÍ
Narozen 1955 v Domažlicích.  Vyučen jako strojař, za-
bývá se volnou grafikou. Námětově se inspiruje poezií.
Spolupracoval na vydání několika bibliofilií Karly
Erbové. Pracuje jako průvodce v klášteře v Chotěšově,
kde trvale žije. Dosud nepublikoval.

DANIEL SOUKUP
Narozen 1976 v Praze. Vystudoval anglistiku a germa-
nistiku na Filosofické fakultě UK. Učí na Literární
akademii v Praze. Poezii publikoval kromě prvotiny
Noci, Cesta k perle (1997) v časopisech Babylon, Tvar,
Kolon aj. Dvakrát získal Literární cenu Vladimíra
Vokolka. 

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Žije v Dubí u Teplic. Vystu-
doval bohemistiku a hudební výchovu na PF ZČU.
V edici Ason-klubu Malé knížky mu vyšly sbírky Min-
ce a Nápisy na hroby I., II. Vydal sbírku Po zarostlém
chodníčku (2002).

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na FF UK vystudoval český ja-
zyk a literaturu a dějepis, od roku 1968 působí na PF
ZČU. Zabývá se starší českou literaturou, věnuje se
divadelní kritice. 

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.

MARTIN ZAJÍČEK 
Narozen 1983 v Litoměřicích. Žije v Domažlicích, kde
po maturitě na SPŠ strojnické v Plzni  studuje VOŠ
(obor sociální práce). Píše básně, prózu a scénáře.
Publikoval v Listech Ason-klubu.
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