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Editorial

První Plž jarní nebo první Plž z předjaří
je tady a pravděpodobně nejjarnější (a tudíž
nejoptimističtější) tvářnost má ve fejetonu
Bohumila Jiráska, prodchnutém vzpomín-
kou netoliko na jaro, nýbrž rovnou na léto
a na leccos, co s tím je či může být spojeno.

Pokud si někdy bez jakéhokoli pocitu
soutěžení zkusíme porovnat příspěvky v Plži
s příspěvky v jiných literárních časopisech,
soudíme, že zvláště v poezii máme kvalita-
tivní laťku úctyhodně vysoko - a v březno-
vém čísle to dosvědčují vynikající nejnovější
básně renomované Karly Erbové stejně jako
nové verše Jana Sojky. Ale také texty
známého plzeňského kulturního činitele
Františka Fabiana, kterému tentokrát
věnujeme rubriku Portrét Plže a kterého
přibližujeme čtenářům (bohužel in memo-
riam) jako emocionálního básnického tvůr-
ce, nikoli jako memoáristu (tak jsme učinili
již loni zjara) nebo pisatele fejetonů (k nimž
bychom se rádi vrátili v dalším ročním
období). Ve srovnání s poezií na prózu ne-
jednou v Plži nevybývalo dosti prostoru,
zvláště tehdy, byla-li čísla zprvu útlejší, než
bychom si přáli. Ve třetím roce naší plží
existence se přinejmenším pokusíme
o rovnoměrnější zastoupení obou žánrů:

nyní kromě pravidelného fejetonu z pera
Jiráskova a neméně pravidelného vinšování
Luboše Vinše uveřejňujeme vzpomínkovou
prózu novopečeného sedmdesátníka Petra
Kersche, jehož životní výročí jsme připo-
mněli v únoru, a v rubrice Rašení povídku
nadané Lucie Koutné.

K literárnímu dění v přítomnosti patří
i vzpomínky na minulé doby, a proto rádi
otiskujeme kapitolu z pamětí nakladatel-
ského a časopiseckého redaktora Josefa
Branda, pojednávající o zajímavé postavě
Josefa Pojara; snad nepůjde o jedinou
ukázku z Brandových memoárů! Plzeňský
literární život komentuje Vladimír Gar-
davský, který inicioval novou rubriku
Navštívenka - a těší nás, že už Marcus
Tullius Cicero nadšenecky hlásal, že Plzeň
musí být dobyta duchem Plže, jak to mezi
jinými starými moudry ze záhrobí pro
rubriku Plž smajlík vyslechl Bohumil
Jirásek. Také se ale dá říci, že Plž musí být
dobyt duchem Plzně - a k tomu utěšeně
přispíváme, seč nám síly stačí.

Vladimír Novotný 
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Tak pomalu se plazí čas,
Ten hnusný netvor, slizce plží!
Však mně ni na píď nelze lézt,

Mne neduh zchromlého si drží.

Heinrich Heine: Pasionál
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Už básnický debut Františka Fabiana byl
veskrze netypický. Došlo k němu po autorově
šedesátce. Za takových okolností nelze obejít
otázku po pramenech. Ty zůstaly dobře ukry-
ty tvůrcem samým. Jen ten, kdo jej znal blíz-
ko, znal jeho literární lásky, znal i nevšední
schopnost překládat anglickou či německou
poezii moderní doby, intuici objevovat neza-
vedené básníky a redigovat rozhlasové lite-
rární pořady. Byl spiritus agens skupiny
Červen, redaktorem sborníků i veřejných 
vystoupení mladých literátů. Vlastní lyriku
předčítával pár přátelům a poté odkládal...
K básnické knížce Král ze Sáby byl spíše
přemluven. A vybíral přísně. Byly to básně
asi z druhé poloviny sedmdesátých let, kdy
měl zakázanou publikační činnost, kdy byl
vyhozen z literární redakce rozhlasu a ab-
solvoval několik zaměstnání: topiče, řidiče
nákladního automobilu... Jeho básnická 
sbírka tuto atmosféru zachycuje. Rodinná
témata - jako výraz jediného vlídného úto-
čiště v té době. A potom drsné reálie všed-
ního dne v dělnických profesích. Na malé
ploše se sotva může podařit svědomitý roz-
bor i básní dosud netištěných, které se před-
stavují. Ostatně čtenář bývá raději překva-
pen než voděn za ruku. A jak to bylo, lze oci-
tovat ze sbírky Král ze Sáby:

Stali jsme se básníky proto
Že k nám přicházejí básně
A přicházejí proto že jsme chtěli aby přišly

Lakonicky řečeno, František Fabian patří
k  nemnoha tajným básníkům, které si musí-
me s úctou i obdivem objevit.

Josef HrubýFrantišek

Fabian

Sbohem

má lásko

podzimního

dne
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Zimní noc
Vytýkáš mi že mé verše neskládají báseň
Protože nemají na ocásku přivěšen rým

Pamatuješ si ten večer počátkem zimy kdy jsme šli spolu
A sněžilo tak že jsem tě musel držet za ruku?

Chumelilo se že slunce ten den radši nevyšlo a měsíc šel spát k sousedům
A všude bylo bílo a my jsme šli a hledali náš dům

Pošta dnes nedošla já šel a ty jsi šla
Už nám bylo dost zima stejně to bylo prima

A na chodníku i na zelených plochách města
Křižovala se sto a jedna cesta
Zajíci opilci vojáci esenbáci

Každý se ke svému brlohu dopotácí
Jen my dva břídilové jsme v oné noci snové hledali cesty nové

Hledali jsme svůj rým
Jak ženy pekoucí se v předvečer svaté noci

s devátým cukrovím
A sněžilo tak že jsem tě musel držet za ruku
A všude bylo bílo a my jsme hledali náš dům

Křižovala se sto a jedna cesta
A jen ta naše vedla k nebesům

Byla jsi ještě malá a trochu jsi se bála
A z nebe nám šly naproti běloučké verše všechny stejný rým na  ocásku

Lásku
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Sbohem má lásko
Sbohem má lásko podzimního dne

byla jsi krátká teď se brzy stmívá
vzalas mi dech jak zprávám v rádiu hned po líbezné hudbě

kdo by to poslouchal bude mizerné počasí
jaké jiné v téhle době

přece bych si byl s tebou rád povídal aspoň o počasí
Sbohem má lásko podzimního dne

byla jsi krátká teď se brzy stmívá
bylas mi blízká to je za námi

za posledních sedm let hubených pochopil jsem že lidé kteří se  ode mne vzdalují mají 
své důvody

jak jinak v téhle době
mně jako jim je trapné mluvit o počasí

Sbohem má lásko podzimního dne
byla jsi krátká teď se brzy stmívá

bezděčné úsměvy bezděčné plaché porozumění
neobstojí před rozumnou úvahou

jak jinak v téhle době
upřímně řečeno drahá k čemu my dva bychom se bavili o počasí

Sbohem má lásko podzimního dne
byla jsi krátká teď se brzy stmívá

jak jinak v téhle době

Bílý pláč 
Oplakávám tvá ňadra

Jako dítě pláče nad bílou kachničkou
S uraženým zobáčkem 
Oplakávám tvá ňadra

Jako pláče zimní vítr nad dunami bílého písku
Na březích Baltu 

Oplakávám tvá ňadra
Jako oplakávám sám pláč

Bílý pláč který se nad námi vzdouvá
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Tak už se to chystá,  jaro je na spadnutí!
Konečně dáme vale zimníkům a z šatníků
vyženeme moly. Zvláště na ty dámské se
těším! Stále se na něco těšíme. Na víkend,
na prázdniny, na jaro. Čekáme, že se něco
stane. A když se „to“ stane, buď bychom ra-
ději zpět, anebo svoji neurčitou touhu smě-
řujeme zase jinam. Těšení se někam. Březen,
měsíc mláďátek. Běh světa nastaven na po-
kračování. Šlahouny, pletiva, klíčky vyrážejí
dobývat prostor. Jaká péče věnována každič-
kému tvorovi, každému stéblu. Žij, dej život,
zemři! Ale my, vyhnanci z ráje, bojíme se
života i smrti. Bojíme se, že neurčitost stínů
tam, za oponou, rozhodí naše jistoty. Tedy
každé „tam“ zrušíme. Vnímání nastavíme
do polohy materiálno. Připustit existenci
jakékoliv nejistoty rovná se přece chybnému
kroku! To jenom „primitivové“, když porazí
strom, zabijí zvíře, usmiřují jeho duši. Žel,
nepřipraveni na vpád otrokářů misionářů
indiáni neobstáli. A tak se naše sebevražed-
ná civilizace řítí do zkázy sama. Březen,
poslední led ve stínu natěšených olší okorá-
vá. Na horách, pod závějemi počíná vrzat
tichošlápek. Ouvozy marnivě rozbalují
límečky hranostaje. Ještě však nemáme

vyhráno, ještě přeženou se zimní voje.
Přiostří se pouta země, syrovátka naděje.
V lese počínají šumovat ptáci a vše trýznivé
napřahuje. Ach, do daleka, daleké obzory.
Jak mocný kraj skrývá se za domobranou
lesů! Snad to ještě není tak beznadějné, 
snad ještě zbývá čas. Snad ještě nehrozí za-
pomnění. Kolikrát byl již prorokován konec.
Kolikrát odpočitavatelé temnot chystali se
nalehnout na vypínač. Ale světe, div se: Svět
stále, jakoby z druhé strany něčím vyvažo-
ván, trvá. Co ještě březen nadělá neplechy.
Rozpustilí kolouchové něžně oždibují osení,
malí zajíčkové shánějí na frak. Chtějí se na
velikonoční míse pěkně nadechnout! V hníz-
dech se peče nová várka zpěvu, sněženky
hrají si na schovávanou. Zima se však jen
tak nedá. Ledový jazýček pod vším tím šo-
lícháním strádá. Ale jen zasvitne sluníčko,
míza bezhlavě žene vzhůru. Hmyz chtivě na-
bodává kůru, na pranýři čerstvých pařezů
piruetky točí. Mezi břízami občas prokmitne
opilý zpěv. Kdekdo by se rád zachytil bra-
davičnatých kmenů, vpil se do nicoty. Než,
ve stínu pravdu nenalezneš, spíš v kocovině.
A v neústupných vlnách svádění zaděláno
na zázrak zeleného listí.

Březen
Luboš Vinš
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Tak jako ty
sám sobě zapůjčený

podzimní les
Dokvetly zahrady Javory plné nachu

V krajině oblé křivky žen
a žádná tajemství
Pozvolna utichly

večerní slavnosti řečí
A v tobě odlétají vlaštovky
Rehkové Schoulená voda

A v tobě po schodech
výhrůžný čas

Až strach být sám
a probouzet se zpocen

Však zavoláš-li kohokoli jménem
vyvolán budeš vždycky pouze ty

Chce se mi vrhnout 
mezi mlýnská kola

však kdy a proč a nač a s kým
Ještě se budu potřebovat

Ještě si užiju praporkový smích
několik dezercí

zlověstníček čas
Budu se těšit: Zítra ze mne tříšť...

A bílým hněvem bude svítit
na špatné adrese

daleko v polích
má větry vykřičená samota

Jsem spíše noc
k rozbřesku utoulaná

Občas a někdy Tu a tam
řeči

K čemu nám vlastně byly?
Jen jsme se setkali

Ani se neobjali
Ty cizí už I cizí já

Nesl jsi duši na ramínku
jak oddaveční šaty:

rezavé brnění
milostné avantýry

Všechno cos popíral
A ve mně kdosi used na psí kámen

Podepřel hlavu dlaní

V úplné poledne 
na všechny strany most

a nikde kámen na kameni
A nikdo s tebou nechce jít

do toho prázdna
v němž nejsi nic Jen pouhý kov

a ne už vzácná mince
A ještě vzdálenost

co drží onu nit
jež zabraňuje v pádu
I všechno mezi tím:

Klam který námi pohrdá
Nesmírné množství podlitin
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Radosti kruté
Radosti!

Včera jsme byli silvestroví
(tys byl má brána sem
tys byl má brána tam)

Cinkaly číše Víno mělo šajny -
ale dnes: ouzko!

Od rána do pěti nahatý století
Na futrech houpe se sirotkový provaz

Po schodech belhá se svízel
A my si ustlali v perníkové noře

Na štítné krajině
Duši krátkou

učíme tancovat a klít
Kde je ta věta co nás rozsoudí?

Kde skrývá pro mne nachystanou něhu?
Kde lstivý hněv?

Občas den pumprlík
po střechu plný trucu

zasklívá paměť starodávnou
a je v tom sladkosti

že bys chtěl zítra zemřít
u nohou dopisů které ti nenapíše
Buď jak buď - třeba zatraceně...

Zůstane hudba - sopka rozevřená
a tchýní oko Luny

Radosti
Kruté radosti

Jako by u rozcestí čekal
v švestkové stromoví oblečený člověk

Jako by zblízka šel
A zdaleka

oblečen v pouhé třesky plesky
Však kdo to byl Ten Ničíhost
Ten Nezvanec Ten Kostrbatý

Cos za ním bolelo
Snad právě odlévaný kov

Snad čerstvě nepokřtěný chléb
Vzpomínky čímsi nedospělé

Však nebyl sám - ten plamen vzhůru -
S ním vždycky oni: Divoocí!

Úzkost a hanba Naše sny
zalknuty v sobě

Od úst pára
Možná že slitovný Duch svatý...

Viselec zlatý list už seschnul v ryzí měď
A mlha svlékala huňaté pačesy

po celém dívčím těle
Ještě celé spaly

Jen klavír bděl a dovnitř sténal
tu nikdy nenapsanou partituru
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Ten hořký strom
co ve mně léty vyrost

už zestárl
Už není lačný gest a kejklířek

a slibů
červnových nocí

kdy stíny vanilkové
nosily vlajkoslávu
Už chce své ticho
Možná ještě hlasy
na břehu za řekou

kde v trávě dva
Ztracený šepot bytosti

s kterou jsme kdysi spali
Už je jen v sobě -

Překvapený
že opět zabloudil

Že vlastní ráj
je o vlas šílenější

než propůjčené peklo

Za okny mezi rezedou 
a mátou

úspěšně hnije svět
Za zády vyhrožuje paví oko země

Slavné to na žádný pád není
Tělo jak v třískách

Utržená ze dna
potokem valí svůj nezřízenej smích

ta stará tlustá otlučená ženská
ten pytel hořkosti

s očima slitovnýma -
hubatá posměvačná duše

Courá se pajdavá na konci procesí
tyká si s nebesy

Račte jí vzdávat čest!
Věchejtek vítr jako by se neznal

Nahoře kdosi strouhá nivu
Budoucnost truchlivá jak tvrz

Však jsme tu ještě my
ačkoli jenom do počtu

Vyčpělí jako sláva Karlštejna
Ačkoli žádná Omega a Alfa
hantýrkou kýmsi přeloženi

až k nečtení
S pohledem plechovým

v pankejtu usneme jako náš dědek Vojtěch
abychom výsměch raděj neslyšeli

Abychom přehlušili hlad a zapíraný
bestseler dějin -

českou knihu svárů
Nu tak nám ještě něco slibte

Třeba to levný - prošlapaný schody
Za příštím kopcem listopad

Ať máme sílu vzdorovat i sobě
Postavit zítra katedrálu

Na jazyk zradu jako pralinku
A hlavu zaťatou až do žebroví klenby
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Srpen
V hodině polední hledám ticho

mezi klasy pšenice
a ostražitostí srny

vyhlížím ticho

o nahé paže drolím zem
čeřím vznášející se prach

abych nalezl ticho

lehává podél polních cest

Týden
trháš mi spánek

pondělní náklonnost
je pláčem středy
a v pátek bdím

nad okenicí čtvrtečního dechu

prosím
ustel mé neděli v tvém týdnu

Jan Sojka
Dýchám

březnovou
vesnicí...

Podvečer
ulehl mezi spadaná jablka

tvář nalomenou stínem

tlučen listy
zaťal prsty do hlíny
a tlačil zem do zad

shora ještě teplo
zdola už chlad

s pravidelným dechem
ulehl jsem pod rodící jabloň

Mraky
ospalé pole

němý les
pod kabátem listopad

za smrky skrytý život vyvane
a nasytí zem

déšť uhasí její žízeň

vítr odvane únavu

čeká se na sníh
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Žízeň
v měsíci suchých hrdel
a proražených džbánů

daleko od hlavního města

úplněk přizve vyjící

a odmítne ty
kteří se nenabízejí

v měsíci proražených džbánů
žízeň zatarasí cestu

a stáhne hrdla

Čemu věřím
rytmu svých nohou

dlani jež nabízí a žádá

slunci slib vydržet až do večera

matce že tu je

jediné čemu nevěřím
jsou mé oči

Dýchám
dýchám březnovou vesnicí

pole vrásek brzy omládnou
a já zase o rok blíž a dál

ohmatávám své stopy v hlíně

ve svetru po dědovi

s očima k zpívající obloze

dýchám březnovou vesnicí

Listopad
řekni co chceš

odpovím co mám:

cizí dny a dech plný pepře
náruč létem vysypanou

důl vzpomínek
vichr po kapsách

Předjaří
spánek se valí

noc řeky skrývá

ční stromy kristové

sní hladina dívka

usměj se na ni
úsměv ti vrátí

být vodou
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Těžké téma! Pátrám v paměti... mám
štěstí... patřím mezi tu menšinu, která se
poprvé ožrala doma a k tomu ještě za pří-
tomnosti maminky... 

Když se moje matka stala definitivně
vdovou, neplakala, žal si odbyla dávno
před doručením soudního rozhodnutí, ve
kterém stálo černé na bílém, že můj otec
a její manžel je tímto prohlášen za mrtvé-
ho, a to se zpětnou platností tří let, to jest
od pětadvacátého září 1944, kdy byl na-
posledy spatřen, jak stojí na rampě seřa-
ďovacího nádraží v Osvětimi před dokto-
rem Mengelem. Rád bych je viděl... ty dva
doktory... jeden právník, druhý lékař... jak
na sebe pohlédli...  moc toho asi nena-
mluvili... intelektuálové si často rozumí

beze slov... však taky nebyl čas na nějaké
povídání, ani to prostředí, jak dnes víme,
se nehodilo pro konverzaci... Jestli z toho
měl někdo škodu, tak z dlouhodobého hle-
diska určitě Mengele větší... otec byl totiž
vyhlášený advokát. Svou kancelář v Praze
sice mít nesměl, to bylo Židům zakázáno,
ale jako koncipient byl výborný a do té do-
by, než musel do transportu, se snadno
uživil... Advokátní kanceláře ho zaměstná-
valy načerno, majitelé to riskli,  protože
uměl plynně německy jako česky, v ob-
chodních právech se vyznal stejně jako
v právu rodinném. Vyznal se i v ženách,
což je u právníka důležité, okouzloval ženy
svou galantností, měkkým pohledem tma-
vohnědých očí, virtuózní hrou na klavír

Alkohol
jáa

Petr Kersch
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a kdoví čím ještě... maminka prý z toho 
bývala dost vedle, žárlivost byla asi
namístě... co na něm ty nány viděly, to věru
nevím, vyprávěla...  s jeho pleší a malou,
obtloustlou postavou, v prstech měl věčně
cigaretu, ten musel chudák v Terezínu
zkusit...

Bylo po válce...  Čekali jsme... Nezvěst-
ných byly mraky... Táta se nevrátil, život
šel dál. Kolem hezké paní učitelky, válečné
vdovy, se točili nápadníci. Na malém měs-
tě je každý pedagog pod lupou... Musíte si
dávat pozor. A ti komunisti - kecali do vše-
ho, i do školství, rozdávali ponaučení, kdo
s kým může, kam se nesmí, co se patří a co
ne.

Objevil se pan Ferdinand, stavitel...
Majitel firmy do padesáti zaměstnanců...
Papírově byla firma v pořádku a Ferdinand
také. Moje matka se mu líbila. Zlaté vlasy,
zlaté srdce, říkával. Učil mě střílet ze vzdu-
chovky. O prázdninách jsme chodili na
houby a na borůvky. Mne poslali napřed
a když jsem se ohlédl, spatřil jsem je, jak 
jdou po lesní cestě ruku v ruce.

Pak přišel podzim a matčiny narozeniny.
Pan stavitel přinesl láhev bílého a mamin-
ka prostřela na stolek v obývacím pokoji
broušené sklenky. Ty během protektorát-
ních časů za proviant nevyměnila, protože
je dostala od mého otce jako svatební dar.
Myslím, že tam byla mísa s obloženými
chlebíčky, které matka vykouzlila z potra-
vinových přídělů. Našli rozhlasovou stani-
ci s taneční hudbou a Ferdinand se od paní
učitelky učil valčík a foxtrot a waltz a boo-
gie-woogie.

Taneční pár se občas zastavil u stolku,
kde jsem seděl já. Popíjeli vstoje. Drželi za
tenkou stopku skleničky s jemnou rytinou
květiny. Maminka měla přitom odtažený

malíček a pan stavitel byl celý uhřátý. Mně
sklenici nedali... Brzy jsem zjistil klukov-
ským ostrozrakem, že do špičky kuželovi-
tého prostoru sklínky stékají nedopitky
a tvoří tam lákavou hladinku. Zatímco se
dospělí bavili, já - třináctiletý tercián -
jsem zvědavě ochutnával zbytky svato-
petrského ryzlinku. Dokonce jsem taneč-
níkům víno doléval, abych maskoval svůj
první alkoholický experiment.

„Ty jseš opilý,“ řekla zděšeně maminka,
když mne vyzvala k tanci. Ferdinand odpo-
číval v křesle a vykuleně nás pozoroval.

Odstrčil jsem ji. „Mami, mně je špatně,“
stačil jsem oznámit a chlebíčky, nedopitky
a polka udělaly vzápětí své.

Od těch časů uplynulo hodně vody.
Účastnil jsem se všelijakých plesů, taneč-
ních zábav, posvícenských tancovaček
a soukromých dýchánků. Oslavil jsem 
i dlouhou řádku narozenin, mezi nimi, bo-
hužel, i vlastních. Všude se samozřejmě
popíjelo a všude jsem slýchával výtky.
Proč tak málo? Proč už nechceš? Ty se
neumíš vožrat? Jako střízlivej budeš pro-
tivnej! Nic nevydržíš? Nametené společ-
nice vám dovedou vynadat do sucharů,
mrzoutů, brundibárů, hlupoňů a bručou-
nů. Člověka to mrzí. Vždyť nemají pravdu!
Jsem vtipný, společenský, rád vyprávím
veselé historky.

Jenomže po dvou paňácích vidím zniče-
hožnic na prázdné sklence vyrytý tenký
stonek nesoucí tři kvítky chudobky.
Pozoruji kapky nápoje, jak stékají na dno,
zdá se mi, že ve dveřích stojí ženská silue-
ta... matčina silueta...

Nikdo to neví... Až na vás...  Rodiče tady
již nejsou, říkáte... Myslím, že nemáte
pravdu, ti jsou v nás pořád, na rozdíl od
alkoholu.
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Bohumil Jirásek
Samé bábovičky

V dětských letech, když jsem si plácal
z písku nebo z bláta bábovičky, mě ani ne-
napadlo, že mě budou tak mile provázet
celý život. Tedy bábovičky nemusí být jen
z písku. 

Asi před rokem mě požádal můj  zištný
kolega  Ivo Fencl, abych  napsal fejeton
o Starém Plzenci. Ale to už možná víte.
Protože jsem nezištný, napsal jsem mu jej
pro radost. Slíbil mi za něj bábovku, nako-
nec to usmlouval na jeden krajíček bábov-
ky, ale zatím jsem nedostal ani ten. Už
jsem řekl, že jsem tu službu udělal nezišt-
ně, ale přiznám,  že jsem se na bábovku
docela těšil, bez ohledu na zištnost nebo
nezištnost. Musím však uznat, že jsem ji
možná nedostal svou vinou, protože péči
o bábovku přesunul, lišák Fencl, na svou
maminku, s kterou mě však dosud ani ne-
seznámil. 

Snad i proto, že jsem byl nezištný, se mi
touha po bábovkách vrátila stonásobně.
Píši o tom, protože se už blíží čas dovo-
lených a já vzpomínám,  jak jsem si loni
vyrazil do světa k moři - a k mému překva-
pení a k mé radosti za bábovkami. Užíval
jsem si pohody na krásné Mallorce, jen mi
poněkud vadilo to nevhodné lenošení, a se
zájmem jsem se vracel  ve vzpomínkách do
dětských let.  Když jsem  sledoval pilné tá-
ty, jak se zaujetím svým malým dětičkám
pleskali v kyblíčcích krásné pískové
bábovičky, bylo mi dobře. Ale vytočil mě
jeden malý capart. Představte si, že si otco-
va díla vůbec nevážil, neobdivoval je,
naopak je svými neohrabanými prstíčky
s radostí demoloval. Otec pochopitelně vy-

jadřoval krajní nespokojenost nad zdevas-
tovaným výtvorem. Maminka, aby zachrá-
nila situaci a předešla hrozícímu  rodinné-
mu nesouladu generačnímu i mezigene-
račnímu, rozumně zasáhla, aby táta ne-
mohl říci, že se nezastala jeho díla. Odta-
hovala caparta od báboviček, ale kluk se
rozčiloval a nechtěl se vzdát svého ničitel-
ského záměru. Takhle se zachází s dílem
našich předků! Kluk se chvíli vztekal a bre-
čel, ale pár báboviček bylo zachráněno. I já
měl z toho radost a soudil jsem, že ten kluk
nevychovaný by zasloužil dostat výchovně
přes prdel. (Pardon, výborná česká španěl-
štinářka Anita mě  poučila, že se to španěl-
sky řekne "ano", což zní také lépe.)

Díval jsem se na ty bábovičky a vzpomí-
nal na své dětství. Nikdy jsem jako dítě
bábovičky neplácal u moře, ale u malého
rybníčka, a to ještě byly často budovány
z bahna, nikoliv z písku. Jo, pokrok tu je,
ale moje dětství je v čudu. 

Ta vzpomínka mě roztesknila, ale při-
tom jsem si s radostí uvědomil, že nejsem
zištně materialistický. Vůbec jsem v tu
chvíli nemyslel na dobrou bábovku od ko-
legy Fencla, dokonce ani na ty bábovky
z písku nebo z bláta, ale stále více na bá-
bovky duchovní. Rád vnímám krásy světa
a chválím své oči, které mi dopřávají tuto
radost. 

A teď dojdu k pointě. Jak jsem se tak
rozhlížel po krásách světa, citlivě jsem vní-
mal exotiku a krásu moře, vlny za sebou
běhaly a šplouchaly,  pobřeží žloutlo pís-
kem a kousek dál se už vypínaly k nebi
palmy, mezi nimi fikusy i fíkovníky a různé
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keře kvetoucí i nekvetoucí. Byla to krása
pohledět. Dokonce jsem si vybavil zlidově-
lou píseň Krásný vzhled je na ten boží svět,
la, la, la. To ještě nebylo všechno. Neko-
chal jsem se sám. Vedle mne stál nějaký
statný stařeček a kochal se snad s ještě
větším zájmem než já. Trochu se předklo-
nil a soustředěně se díval na  jedno místo.
I upoutalo mě, co tak pozoruje. Říkám si,
že tam asi vidí  nějakého broučka nebo
motýla - a on zatím taky pozoroval  bábo-
vičky. Ale jaké! Pláž byla plná naháčů,
a ten dědek se soustředěně díval na dvě
krásné bábovičky, které vlastnila půvabná
odhalená  slečna. Když zpozorovala ne-
cudný  a upřený pohled toho dědka, tázavě
se na něho podívala a neřekla nic. Dědek
se dál sladce usmíval a díval se a díval.
Slečnu  to naštvalo, podívala se na něho
zle, ale on nic. Díval se dál. Slečna si roz-
zlobeně na bábovičky nasadila takové dvě
legrační čepičky a zase se natáhla, aby se
věnovala libému opalování. Dědka to za
chvíli přestalo bavit a šel si lehnout kousek
dál ke své babičce. Honem se natřel olejem
na opalování, naplácal si jej i na holou
hlavu a tu si třel nejdéle, aby vychladla.
Pak zalehl, ale hlava mu asi nevychladla,
protože sebou pořád nervózně vrtěl, místo
aby meditoval. 

I řekl jsem si: dědek necuda! A nenápad-
ně jsem se rozhlédl. A uviděl jsem samé
bábovičky. Samé krásné bábovičky! Jen
některé byly přikryté těmi legračními
čepičkami. Chtěl jsem plesknout své han-
baté oči, aby mě poslechly a dívaly se jen
nenápadně, jako by se nechumelilo. A po-
řád mi našeptávaly: Ty hlupáku, vždyť se ty
ženy chtějí pochlubit, jaké mají krásné
bábovičky. A všechny s rozinkou upros-
třed. Svorně byly vždy dvě vedle sebe, jako
dvě holubičky nebo dvě hrdličky. Nevěděl

jsem, mám-li svým očím věřit, a tak jsem
se pro jistotu díval jen po očku, jestli mě
nešálí zrak. Samé bábovičky! Od dětských
let jsem věděl, že bábovičky z písku nebo
z bláta jsou krásné, upečená bábovička do-
brá, ale teprve teď jsem pochopil, že bábo-
vičky mohou nádherně provázet člověka
nejen v dětství, ale celý život. Jenom to
chce vymyslet nějakou hezkou a drahou
dovolenou u moře. Ale co by člověk neudě-
lal pro své duchovní zdokonalení. Tedy
mám na mysli duchovní bábovičky a žádné
sviňačinky! Vždyť už jsem pokáral toho
dědka nestoudného. Ale zase jeho záslu-
hou jsem si něco objevil, avšak zůstal jsem
nenápadně slušný, nebo alespoň poslušný,
protože jsem se díval jen trošinku, jenom
tak malilinko. A taky pochopíte, že jsem
nejel k moři za drahé peníze proto, abych
tu měl celé dny zavřené oči. To zase ne!
Bábovičky - nebábovičky. Nebudu přece
před nimi utíkat. A jak jsem své oči poká-
ral, teď jim blahořečím, že je mám a že mě
učí vnímat  duchovní krásy světy, k nimž
patří nejen krásné bábovičky z písku a z blá-
ta, ale i ty s rozinkami. Jako kluci  jsme
měli sotva uhlíky, které jsme dávali sněhu-
lákovi jako oči, nos a ústa. Rozinky jsme
neměli ani na mlsání. Kéž by byl ten dneš-
ní zdevastovaný svět jen samé bábovičky.

Odjížděl jsem na Mallorku s dobrým
předsevzetím, že se naučím španělsky.
Začal jsem  pozdravem, číslovkami a něko-
lika málo slovy, která jsem pokládal za nut-
ná a běžně potřebná. Nejvíce se mi však
zalíbilo slovo: maňana. Zítra. A tak jsem si
stále říkal zítra, zítra - a domů  mi zbylo
zase to zítra a španělsky jsem se nenaučil.
Snad nebyl čas, nebo jsem pořád kolem
sebe jen zíral a neučil se, nebo je to slovo
zítra tak ošidné. Ale jsem cílevědomý
a nevzdám to. Tak maňana!
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O dovídání
Na svícení máme lampu

já ji používám ke čtení
k podvečeru lampu zapnu 
do koutů odhání zšeření.

Trochu mění barvu listů knihy
ale to nevadí

knihy mé sny taky pozměnily
a mým obrazům přidělaly pozadí.

O nevěře
Nejlepší pracovník svého oboru

ztratil rovnováhu
duplas mu na nohu.

Nejlepší pracovník svého oboru
je tvůj manžel

čtu na jeho parohu.

O naději v tobě
Myslím na tebe,

jak otevřu oči
ještě se mi v hlavě

sen o tobě točí
ani chlad po ránu

to neukončí
otevřou se dveře

a ty vcházíš zvenčí.

O zimě
Zima není jenom sníh!

Přijíždí na svatého Martina,
proto je i o koních.

Zima je hlavně zadumaná,
přioděná do mlhy,

zima je stará dáma,
co má samé neduhy.

Mráz, sníh, málo slunce,
jen v zimě

praskne kůra na meruňce.

O trápení
Šel bych se teď projít do mlhy

ochutnat tvou pusu
vyléčit naše neduhy.

Šel bych teď nocí
dřív než padne do rána

zvítězit nad nemocí
co jmenuje se špatná nálada.

O představě
Co by to tak stálo
koupit hezký prádlo
na tebe, na sochu
neantickou,

zrozenou v baroku.

Myslím na tebe, 
jak otevřu oči

Václav Černohous
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Podivuhodný kouzelník se změnil ve
fontánu, ať se Plž změní v podivuhodného
kouzelníka.

Vítězslav Nezval

Objevili jste vůbec, jakým erotickým živo-
tem žijí plži?

Vladimír Páral

O Plži mi nic neříkejte. Ten by se rád pro-
ducíroval i po pěší zóně.

Pěší zóna

Struny ve větru a Plže v Plzni nese čas.
Josef Hora

Každého dne se něco počíná, 
něco plžího se počíná,
vzpomínko, lásko, naději, 
přečtu si Plže raději,
každý měsíc je v naději.

Jaroslav Seifert

Je to rouhání a drzost, chtít bojovat 
o slunné zítřky socialismu plžím 
pochodem. Zavřít!

Ivan Skála

Pán Bůh s vámi a zlé pryč.
Vesnická babička

Plž sem, plž tam, mě stejně nedohoníte.
Jaroslav Vrchlický

Stará moudra převážně ze záhrobí vyslechl a sebral Bohumil Jirásek

Cartaginam esse delendam. A Plzeň musí
být dobyta duchem Plže.

Marcus Tullius Cicero

Jak víte, jsem velký zahrádkář. Tam plže
nemusím mít. Ale Plzeň je od Prahy i od
Strže dosti daleko, tam ať si plži klidně žijí.
Jsem humanista a všechno lidské i plží mi
není cizí.

Karel Čapek

Pánové, nezlobte se, ale Faust to není.
Johann Wolfgang Goethe

To jsem taky napsal já?
Josef Hais Týnecký

Jak peníz tiše položený slepci, 
jsi tu, můj podzime,
jak peníz tiše položený slepci, 
jste tady, vy mí Plži.

František Halas

Zdá se mi, že ryba mého starce je větší než plž.
Ernest Hemingway

Otevřela se přede mnou růže - a Plž.
Ale moje ideologie to není.

Jan Pilař

Kvákaly žáby v kaluži, že plži jsou jen aluzí
na žabí ráj. To není báj.

Jan Neruda

Co by řekli o Plži
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patku, která mu padala přes vysoké čelo až
na obočí.

Byl to škodovák Josef Pojar. Od prvních
dnů deníku Pravda v roce 1945 i v pozděj-
ších letech dovedl redakci zaplavovat svý-
mi příspěvky. Věru houževnatý a pracovitý
dopisovatel, a přestože se dovedl zlobit
a křičet, nikdy z jeho křiku nešel strach.
Jeho hlasitý projev nepostrádal výrazné
rysy člověčiny. Tím ovšem nechci vzbudit
dojem, že by se o něm dalo říci: bábovka.
Za své názory se uměl bít a nerad z nich
slevoval, oponentům dokázal vzdorovat.
Na bitevním poli nerad zůstával poražený.
Byl-li v úzkých a v bitvě neobstál, chvíli
přemýšlel a pak jakoby uraženě odešel.
Odcházel do ústraní vyřídit si to sám se se-
bou, jak mi ve své dobré chvíli prozradil.
S námi v redakci se dostával do křížku jen
tehdy, když jsme mu vraceli příspěvky, kte-
ré se nehodily, buď že byly méně významné
ve srovnání s jinými, nebo vybočovaly
z politické linie. To byl ve většině případů
neoblomný, ale když se vyvztekal, obyčejně
se udobřil, ještě než odešel.

Nad jeho prvním materiálem, který jsem
dostal ke zpracování, jsem proseděl dost
dlouhou dobu. Udivilo mne Pojarovo ne-
všední vyjadřování, rozhodně se nehodilo
ke člověku dělnické profese. Prozrazovalo,
že je pisatel sečtělý, že má vztah k jazyku,
jímž se vyjadřuje. Měl bohatou slovní záso-
bu, užíval synonym, ale ne vždy ve snaze

V prvních měsících redakční práce jsem
zpracovával ponejvíce různé zprávy, které
přicházely poštou nebo které přinášeli spo-
lupracovníci. Šéfredaktor nám je rozdělo-
val hned, jak přečetl poštu, a pak případ
od případu, jak kdy se který dopisovatel
objevil. Mezi nimi mne upoutal malý, těl-
natější, ale ne obtloustlý mužík. Jeho chů-
ze po místnosti byla klátivá, nevydržel na
jednom místě, stále přecházel po volném
prostoru, živě gestikuloval při svých váš-
nivých projevech. Připomínal mi kuličku
rtuti, kterou není snadné udržet v klidu.
Když se nám podařilo usadit ho na židli,
nespokojeně se vrtěl, vstával, sedal, podle
toho, jak se rozohňoval či pozorně naslou-
chal. Hlava mu seděla rovnou na masiv-
ních ramenou, mírně ji skláněl tu k pravé-
mu, tu k levému rameni. Oči měl malé,
vsazené pod nehustým obočím. Jedno
z nich - už nevzpomínám, které - měl vad-
né, patrně po úrazu. Nikdy jsem se ho ne-
ptal po příčině této vady a nevím, zda po-
raněným okem viděl. Ale byl bystrý po-
zorovatel. Kdykoli se mu podařilo v úst-
ních soubojích vyhrát, nebo měl-li z něče-
ho radost, rozehrál mu úsměv kolem nevý-
razných úst i kolem očí. Dokonce i šibal-
ství se z nich dalo vyčíst. Když vzrušeně
prosazoval svou, nebo když se rozčiloval
nad některou událostí, typicky šermoval
nedlouhou levičkou, kterou svíral v pěstič-
ku. Pravička co chvíli upravovala vlasovou

Josef 

Brand
Dělník filosof
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vyjádřit se neotřele našel správný, vhodný
výraz. Mísil různé jazykové styly, a když
s napsáním některého příspěvku pospí-
chal, podařilo se mu myšlenku nebo větu
zašmodrchat až do nesrozumitelnosti.
Když přinesl takový uchvátaný výtvor,
říkal, že to musíme upravit, ale „ne abyste
mi to zkazili“.

Na počátku práce v redakci - pamětliv
Pojarových příkazů - jsem se v jeho proje-
vech zdlouhavě propracovával k jádru
myšlenek. Vrtalo mi hlavou, kam na tako-
vé poměrně složité vyjadřování chodí. Nic
jsem o něm nevěděl, jeho život jsem ne-
znal. Nevědomky mně to prozradil on sám,
když začal mluvit o Šaldovi. Byl pro něj
literárním bohem. Pak jsem se dozvěděl
o Pojarových stycích se Šaldou. To mi po-
mohlo při upravování jeho příspěvků. Sám
jsem se musel do Šaldy „začíst“ a hned mi
bylo snáz. Pojarovy příspěvky jsem si zvykl
upravovat tak, abych zachoval osobitost
jeho vyjadřování i způsob myšlení a logic-
ké výstavby projevu. Vděčím Josefu Poja-
rovi za dobrou školu, za orientaci na dílo
F. X. Šaldy, s nímž jsem do té doby nepřišel
do styku. V pozdějších letech jsme si s Jo-
sefem naprosto porozuměli a přátelství,
které mezi námi trvalo až do jeho smrti,
řadím k těm nejkrásnějším ve svém životě.

Pojarovými  příspěvky jsem se zabýval
jen do příchodu Jaroslava Hese v říjnu
téhož roku. Pojar „patřil“ kulturní rubrice
a té se Hes ujal po návratu ze školení na
ministerstvu kultury. Ubyla mi tehdy
náročná práce, ale přece jsem té ztráty li-
toval. V roce 1947 jsem s Josefem ztratil
i osobní kontakt, byl jsem poslán pracovat
do Olomouce. Znovu jsme se setkali za rok
v redakci Práce, ale intenzivněji jsme spolu
pracovali opět v Pravdě, která se stala
týdeníkem. V redakci jsem měl na Pojara

„monopol“. Upravoval jsem mu rukopisy
podle jeho vkusu a už s naprostou rutinou.

Ale žádné nebe není bez mráčku. Bylo
to, tuším, k výročí narození T. G. Masaryka
v roce 1950 - Josef, kulturně vzdělávací
a výchovný referent Škodovky, uspořádal
pro učně přednášku. Mluvil o prvním pre-
zidentu republiky. Hodnotil jeho zásluhy
o vznik republiky a jeho působení v čele
státu, jak to cítil a jak to vyčetl u Nejedlého
i jiných významných autorů. Nebral ohled
na současné kritiky. „Mládež musíme vy-
chovávat k úctě k zakladatelům státu a po-
dle mravních zásad demokracie,“ tvrdil
nekompromisně a v této své víře setrvával
tvrdošíjně a byl ochoten za svou pravdu
umřít na hranici jako Hus.

Nějak se nad Josefovou přednáškou
mávlo rukou, prošlo to pro něj bez násled-
ků. Myslím, že tehdy hrálo jistou roli, že
přednáška nebyla veřejně publikována, že
šlo jen o „děti“, které tomu ještě nemohou
rozumět, a také nelze odmyslet, že Pojar
měl dělnický původ. Komplikace nastaly,
když se mi na stole objevil obsáhlý výtah
přednášky s Pojarovým požadavkem,
abych to připravil do tisku. V tom jsem mu
nemohl vyhovět. Nic nepomohly domluvy,
vysvětlování současných názorů na
Masaryka a pokyny partajních orgánů. „To
jsou blbosti, to je překrucování historické
pravdy, Nejedlý to tak nepíše a já se na
všechno dobře pamatuju. Lhát se nemá
a já taky lhát nebudu!“ Rozhorlil se, levač-
ka opisovala ve vzduchu spirály. Konec
diskuse. „Dobře, nebudeme lhát, nebude-
me o něm mluvit špatně ani dobře,“ chtěl
jsem uzavřít při. „Jak to myslíš, že o něm
nebudeme mluvit?“ Opravil jsem se:
„Neotiskneme tvůj článek, byl by to tvůj
konec a náš taky, nemůžeme jít proti poli-
tice strany, jsme přece její orgán. To snad
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chápeš.“ „Nechápu, vy poseroutkové!“
práskl dveřmi a neukázal se delší čas,
neobvykle dlouhý čas.

Neuteklo příliš mnoho vody v plzeň-
ských řekách, nevyčepovalo se mnoho piva
v plzeňských hospodách a Josef začal
narážet se svými názory nejen v novinách.
Dopisovatelské příspěvky nedovoloval
pozměňovat, raději si bral zpět, co nepro-
šlo sítem ideologické cenzury. Zdálo se mi,
že zahořkl. Když jsem se ptal, zda neztratil
svou buřičskou energii, sklonil hlavu k ra-
meni, přimhouřil oči a chvilku přemýšlel:
„Sisyfos byl trouba, nepoznal, že dělá
zbytečnou práci. Nejsem Sisyfos. Když
nemůžu na kopec vyvalit balvan, musím se
spokojit s menšími kameny. Hlavně, aby
měly dohromady stejnou váhu jako ten
balvan.“ Nerezignoval tedy a psal až do
doby, kdy se přihlásila těžká nevyléčitelná
choroba.

Naše časté styky ochably mezi lety
1951-1958, kdy jsem pracoval v plzeňské
stanici Čs. rozhlasu. Krátce po mém pří-
chodu na toto pracoviště za mnou přišel
a přinesl příspěvek. Už nevím s určitostí,
zda podlehl našemu návrhu, aby sám před
mikrofonem přečetl, co napsal. Zdráhal se,
že špatně mluví, ale bylo poznat, že by to
přece jen rád zkusil. Dal si říci, ale potom
se dlouho neobjevil, a když jsem při
náhodném setkání žádal o další spoluprá-
ci, jenom se usmíval a kroutil hlavou na
znamení nesouhlasu. Později mi svěřil, že
řeči z éteru lidi všelijak překrucují, ale co je
černé na bílém, to že je svatý. Proto po něm
v rozhlasových archivech mnoho příspěv-
ků nezbylo.

Intenzivněji jsme se s Josefem Pojarem
začali opět stýkat po mém návratu do
Pravdy v roce 1958. Rok nato jeho návště-
vy řídly, až ustaly docela. Kdosi přinesl

zvěst, že je nemocný. V redakčním shonu
jsme té zprávě nevěnovali velkou pozor-
nost, nával práce nás plně zaměstnával.
V té době měla redakce sídlo v tehdejší
Leninově (dnes Husově) třídě. Pamatuji se
zcela jasně na chvíli, kdy jsme se s Josefem
viděli naposled. Seděli jsme s Oldřichem
Soutnerem nad příspěvky pro sobotní
literární přílohu a kreslili jsme obrazce
stránek. Dveře do místnosti se nesměle
otvíraly a v nich stanul Pojar. Býval to
Pojar. V tu nečekanou chvíli stál před námi
pohublý ve tváři i po těle, ba spíše vychrtlý
- asi tak, jak se vraceli lidé z koncentrač-
ních táborů. Provázela ho manželka. Ne-
chal ji v přední místnosti a ztichlým hla-
sem, poněkud více zastřeným, vysvětloval:
„Ona by neměla slyšet, co si budeme poví-
dat. Já se jdu s vámi rozloučit. Jsem ma-
rod, je to nevyléčitelný, no prostě konec.
Nemám moc času, musím rychle domů,
ono mě to moc sužuje. Sbohem, chlapcí,“
a podával nám svou kostnatou ruku. Jeho
mysl byla klidná, poznali jsme, že zná svůj
osud, je s ním smířený a vyrovnaný. „Ne,
ne, nic neříkejte, to je zbytečný, jenom sbo-
hem.“ Nedovolil nám, abychom ho společ-
ně povzbuzovali nebo utěšovali.

Tak tedy sbohem, bouřliváku, dělníku
rukou i ducha, příteli, který jsi přátelství
upevňoval pravdou, ať se třeba zařezávala
do mysli jako nemilosrdný skalpel, ty
filosofe bez diplomu.

„Tys byl rozumnej,“ ještě dnes mi zní je-
ho slova, která mi sdělil při posledním
stisku ruky. Nevěděl jsem v tu chvíli, co
bych mu řekl. Slova se mi vytratila. Dnes
už vím: „Jó, rozumnej, ale poseroutka,
Josefe!“ V jeho očích by se určitě zajiskři-
lo, kolem malých úst by se mihl úsměv,
rukou by si přihladil ofinu na čele a přátel-
sky by mne plácl po zádech.
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Jsi můj trest smrti, moje štěstí?
tak mladičká a krásná jsi...
ach není krásy bez bolesti!

bude však bolest - bez krásy

Za okny žhnou adventní věnce
duše se k nebi upíná

jízdenka v prázdné peněžence
a loňská rybí šupina

Svět k posrání, svět k zešílení!
Ježíška v chlévě převinou

a znova chléb se v tělo změní
a víno v krev, krev nevinnou

Přežil jsem tvoji zář, přežiju temnotu
přežil jsem přísliby, přežiju hrozby

mám ještě hrdost svou! Vlastně už jenom tu
protože důvod k ní s tebou jsem pozbyl

Bylas moc velké sousto pro mě? Čas to smázne
to byl jen předkrm! Dietářská svačina...

„Vždy cosi krásného se končí...“ (Ptáka vzhůru, blázne!)
a cosi ještě strašnějšího začíná

Jiří H. Krchovský

Čas to
smázne
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V aleji starého města
Polední klid
Na ztichlém nádvoří
roztroušený jantar.

Drožka zatáčí
za klášterní zeď.

Z průsvitné mušle vycházejí
mniši a zvířata.

Jdou k výklenkům,
kde schnou prázdná vědra.

Leden
Bosá služka se rozhlíží
po novoroční skříňce

plné koření.
Nikde nikdo, všude jen sníh

ochucený oreganem.

Houbařská sezona
V aleji starého města

jdou po trávníku
lyceistky.

A kdosi vyskakuje
z otevřené jedoucí bryčky

rovnou do kruhu
světélkujících hub.

Probouzeči
Černé milenky spí

v garážích na konci světa,
břicha zamžená

zelenavým přítmím.
Kde jsou, ach, kde jenom jsou
ti osmahlí, sladcí probouzeči,

mezi které už dávno
nepatřím!

Melancholik
Jak je to všechno smutné:

pod stolem bují
modravé skalní růže

a na stolku
navždycky odložený román

a pozdní,
tak strašně pozdní svícen.

V kavárně
Mezi stoly

neklidné ruce žen:
uschlé listopadky,

naše básně,
které připluly

ze starých domů.

Emil Bok
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Loučení
V prázdných sudech

už naléhavě duní podzim.
Ze všech koutů vystupují

nahnědlé přízraky
nejbližšího listopadu.

A kdesi daleko v zahradách
ještě hrčí

poslední dostavníky.

Na zastávce
U smutné řeky
zakalené listím
čekám na kočár.

Za zdí stará zahrada,
kde milenky už dávno

přestaly tančit.

Sestup
Ohrady, kůlny, nádrže

plné utopených milenek.
Sestupuji pozvolna dolů

se zatajeným dechem
stále níž a níž

až k jejich rozpuštěným
vlasům.

In memoriam
Můry se stahují

pod stínítko lampy:
ke světlu,

jako by nebylo
jiné cesty k smrti.

Malé náměstí
Ještě jednou mi vyprávěj

o malém náměstí,
jak se vyhříváš v síti

a hubená nožka smrti
tebou ospale pohoupává

Kam nás odvlékají
V korunách stromů se rozvalují

červená mračna.
Ze starých zpuchřelých skříní

vylézají neznámé ženy.
Odvlékají nás do zahrad

plných podzimních lůžkovin.

Říjen
Za otevřeným oknem
nestřežená zahrada,

zalitá
zrzavou srstí října,

který opelichaný
pod chlupy skrývá

neodvratně se blížící
zánik.
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Lucie Koutná
Imaginární 

rozhovor 
s Janou Grencis

Vstoupila do cukrárny. Sedla si ke stolku
a četla noviny, tak jako téměř každý den.
Mladá, pohledná dívka, která kromě svého
půvabného vzhledu měla ještě tu zvlášt-
nost, že si ráda vymýšlela. Stačila jí k tomu
obyčejná událost, obyčejní lidé, vše se v její
mysli přetvářelo v nový děj.

„Promiňte, vy jste Jana Grencis?“ zeptal
se číšník, podle Jany to však byl novinář.

„Ano. Přejete si?“ (Dál to mohlo pokra-
čovat běžným způsobem: Co si dáte k pití?
Atd. Stalo se však něco jiného.)

„Mohu s vámi napsat rozhovor?“ 
„O čem?“ zeptala se trochu zaskočena.
„Především o vaší práci.“
„Ovšem, proč ne.“

Z přemýšlení ji vyrušil pán v kožené čer-
né bundě. Blížil se k ní. Zase se mě bude 
ptát, jestli jsem Jana Grencis, pomyslela si.
Sedl si vedle ní, aniž cokoliv řekl. (Ve sku-
tečnosti do cukrárny žádný takový člověk
nepřišel.) 

„Kolik jim dlužíš, Jano?“ zeptal se.

„200 dakerů.“ Odpověděla s takovou
samozřejmostí, jako by řekla své jméno.

„200 dakerů?!“
„Ano.“
„Kde chceš vzít tolik peněz?“
„Já si to nějak zařídím. Proč jsi přišel,

nic od tebe nechci.“
Odešel.

Stál u ní číšník.
„Dáte si ještě něco?“
„Ne, děkuji. Ale chtěl jste se přeci ptát

na mou práci.“
„Ano, máte pravdu.“
„Ptejte se.“
„Co vyrábíte?“
„Zahrady. Krásné zahrady.“ Odpovědě-

la stručně.
„Můžete mi to nějak blíže specifikovat?“
„Charles Braun si u mě objednal

zahradu. Byla to překrásná zahrada. Byla
velká asi tak jako město Carolin. Město
Carolin má rozlohu 200 km2, kdybyste to
náhodou nevěděl.
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Možná si říkáte, na co Charles potřebo-
val tak velkou zahradu... ale nepřerušujte
mě. Nebyla to obyčejná zahrada. 

Nejdříve jsem si myslela, že je Charles
hloupý vesničan, který náhodou přišel
k hromadě peněz a neví, co s nimi. On tak
doopravdy vypadal. Celou tu zahradu jsem
si vymyslela, abych tomu hloupému ves-
ničanovi vyhověla. Jenže jsem se zmýlila.“

„V té zahradě?“ přerušil ji novinář. 
„Ne, v Charlesovi. Vím, vás určitě ta

zahrada zajímá víc než Charles. Brzy se
dozvíte, jak s tím Charles souvisí.“
Najednou trochu odbočila od tématu. 

„Máte zahradu?“
„Ne.“ 
„Škoda, k vám by se hodila japonská

zahrada.“ Novinář se trochu zamyslel.
Proč zrovna japonská zahrada? 

„Pokračujte, prosím, o Charlesově
zahradě,“ řekl.

„Víte, jak vypadá královská zahrada?“
ptala se Jana.

„Našeho krále?“
„Ano.“
„To nevím. Ještě nikdy jsem ji neviděl.“

Pořád odbočuje od tématu. Takhle to
nikam nevede, myslel si novinář.

„Tak krásnou zahradu potřeboval
i Charles.“

Aha, pomyslel si. Tak dál.
„Potřeboval?“
„Ano, nutně. Dokonce ještě hezčí.“ 
Co se zahradou a tak obrovskou? Pře-

mýšlel.
„Jak jste se jistě sám přesvědčil, se zele-

ní je to v našem městě čím dál tím horší.“
„To ano.“
„Pozemky skupují bohaté firmy, aby zde

stavěly veliké banky a obchodní domy.
Jeden takový pozemek jsem chtěla koupit,

abych vytvořila zahradu.“
„Máte zřejmě zlatý důl.“ Zavtipkoval

novinář.
„Není podstatné, kde jsem získala tolik

peněz. Alespoň ne v této části příběhu.“
„Povídejte.“
„Vlastně to byl můj nápad vytvořit tu

zahradu. Chtěla jsem zachránit naše měs-
to. Přišla jsem do jedné banky s úmyslem
odkoupit pozemek.“

„Proč jste se neobrátila na realitní kan-
celář?“

„Nejprve jsem si ten pozemek vyhlídla
v realitce, tam mi oznámili, že už je pro-
daný. Koupila si ho banka. Nechtěla jsem
se ho vzdát... Jistě to chápete, něco si vy-
hlídnete a oni vám to pak prodají, no není
to k vzteku?“

„ Je. To máte pravdu.“
„A tak jsem zašla do té banky. Je to ho-

nosná budova. Vypadá honosně nejen
zvenku, ale i uvnitř. Mosazné zábradlí,
hebké koberce... Jistě víte, o čem je řeč. 

Musela jsem vystupovat jako vlivná
a bohatá osoba, aby mě pustili za šéfem
banky.“

Chvíli mlčela, než pronesla to, co poklá-
dala za nejdůležitější.

„Charles je šéfem té banky.“
Novináře to překvapilo.
„Nechtěl mi ten pozemek prodat. Chtěl

tam nechat vybudovat bankovní městečko.
Mluvila jsem o tom, že dělám zahrady,
velké zahrady. Popisovala jsem je a ukazo-
vala fotky. Zřejmě tím byl nadšen. 

Také chci takovou zahradu, řekl. 
Momentálně nemám místo, řekla jsem já. 
To není problém.“
Na bankovní městečko zapomněl. Tady

by mohla být zahrada. Ukázal na místo,
kde chtěl předtím budovat bankovní
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městečko.“
Novinář kroutil hlavou. Jana pokračo-

vala.
„Musíte se prezentovat. Nic neudělá

větší dojem na zákazníky než takováhle
zahrada. Navíc lidé nechtějí trávit dlouhý
čas v bankách, řekla jsem Charlesovi. 

Promiňte, budování zahrady přeskočím,
bylo by to na dlouhé povídání, pro vás
možná i nudné.“

„Já se vůbec nenudím.“
„Ale přeci jen...“
„No dobrá.“
„Zahrada byla hotova. Na slavnostní

otevření přijelo mnoho významných lidí,
nejen z oblasti bankovnictví a financí.
Všichni se zajímali, kdo je ta osoba, která
tohle všechno vytvořila.“

Novinář trpělivě poslouchal.
„Chci vám představit osobu, která má

tohle vše na svědomí. (Zní to jak ve filmu,
že, ale věřte mi, tak to bylo.) Jana Grencis.
Co se stalo? Potlesk, ohromný potlesk.
Něco takového jsem ještě nezažila a měla
jsem už za sebou  několik podobných pro-
jektů.“

Pán s černou koženou bundou se vrátil
a přerušil jejich rozhovor.

„Ahoj, Tome.“ Novinář pozdravil
kolegu.

„Ty jsi taky novinář?“ zeptala se Jana
Toma.

„Jsem. A co má být?“ Otočil se na Adama.
„Nic jí nevěř, vymýšlí si.“
Novinář byl poněkud zmaten.
„Co mám dělat? Potřebuji článek do

zítřejších novin.“
„Hlavně nepiš to, co ti Jana vykládala.

Kdybys to napsal, byly by to nesmysly, máš
pravdivě informovat lidi a ne je oblbovat.
Cpát jim pohádky. Janu znám. Mně taky

vykládala o tom, jak založila zvířecí farmu,
kde léčila poraněná zvířata... Novinařina
není o tom, aby si člověk něco vymýšlel, to
radši piš romány.“

Znělo to tak hezky. Takový příběh! řekl
si Adam. Asi jsou to opravdu jen výmysly.
Ale copak mohou lidi být bez pohádek?
Napíšu to. Něco upravím, ale zítra to bude
v novinách. Ostatní přece také píší pohád-
ky. 

Jana Grencis se ve svém příběhu nezmí-
nila o tom, jak se zmýlila v Charlesovi, já
to tam připíši. To bude trhák! myslel si
novinář.

Nakonec z toho nebyl rozhovor, ale člá-
nek a  ve stručnosti obsahoval toto:

Zahradní architektka Jana Grencis
vytvořila velkolepou  překrásnou zahradu,
ale nechtěla sdělit, kde se nachází. Jde 
o unikátní projekt nebývalé velikosti o ro-
zloze přibližně 200 km2. Pro koho tuto
zahradu vytvořila? Pro majitele světozná-
mé banky Charlese Brauna, který zpočát-
ku chtěl na obrovském pozemku zbudovat
bankovní městečko. Změnil názor a nechal
si vytvořit zahradu. Ekologové Janu chválí
a fandí jí. 

Nechal jsem Janu hovořit o Charlesovi
Braunovi. „Nejdříve jsem si myslela, že je
Charles hloupý vesničan, který náhodou
přišel k hromadě peněz a neví, co s nimi.
On tak doopravdy vypadal.“ Jana Grencis
pak uznala, že se spletla. Tento „vesničan“
nejenže se vyzná ve financích, ale je také
geniální architekt, který navrhl budovu své
banky a mnoho dalších staveb... 

V čem spočívá úspěch Jany Grencis?
Není to jen její profesionální vystupování
a znalosti. (Znalosti v architektuře zahrad,
marketingové znalosti aj.) Jana Grencis si
vymýšlí! A já také...  
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U raně gotického kostelíka sv. Klimenta, vy-
budovaného koncem 13. století a vévodícího
předhradí jednoho z nejstarších přemyslov-
ských hradů, se v blízkosti mohutných ruin
Práchně přikrčil romanticky osamělý hřbi-
tůvek, nořící se do zeleně lip, javorů, borovic,
babyk a lísek prácheňské rezervace. Odpo-
čívají zde nepominutelný historik Horažďovic-
ka Karel Němec i básnířka a učitelka Magda
Šebestová. Data jejího života (11. 3. 1929 -
11. 6. 1978) ji přibližují naší době. Ovšem
kromě těchto údajů na jejím pomníčku nelze
nic dalšího zjistit. (Byl bych čtenářům vděčen
za každý další údaj o této autorce.)

Odpočívá zde i spisovatel, jehož jméno
přestalo být připomínáno a jehož dílo bylo
vyřazováno z knihoven - Josef Pavel. Přesto
přinejmenším jeho dvousvazkové Pověsti
českých hradů a zámků (1934, 1935) již díky
reedici v roce 1947 a třem dalším v devadesá-
tých letech potvrzují jeho dílu absolutorium.

Autorovo menší kulaté výročí - sto patnáct
let uplynuvších od narození - připomněl letoš-
ní 28. únor. Na Práchni se spisovatel vrátil do
blízkosti rodiště - narodil se ve strážním želez-
ničním domku choulícím se pod oním trochu
tajuplným skalním masivem. Domek patřil
katastrálně do Velkých Hydčic. Po absolutoriu
plzeňského Učitelského ústavu (J. Pavel si na
studium přivydělával v Žaludově hostinci na
nynější Dukelské třídě hrou na housle a klavír)
učil na obecných a posléze měšťanských ško-
lách v Malém Boru, Sedle u Střelských Hoštic,
Pačejově, v roce 1919 na Slovensku ve Vrbo-
vém, v Horažďovicích, Plzni-Doubravce, jako
inspektor přešel v roce 1938 na rokycanský
okres a o rok později do Kutné Hory. Tam
byl za heydrichiády předčasně penzionován.
Po osvobození byl reaktivován, ale už se pro-
jevil první náznak nevraživosti - odmítly ho

Horažďovice, neboť vadil jeho vřelý vztah ke
skautingu - a pak nastal dvouletý zápas se
zhoubnou chorobou. Ta triumfovala 8. května
1948. Záhy nato nastoupila pomsta na ze-
snulém. Pro poúnorový režim  byl neodpusti-
telný spisovatelův skauting (mezi členy jeho
skautské družiny patřil i pozdější kontroverzní
literární historik Jaromír Lang), činnost
v Sokole, vybudování československé církve
v Horažďovicích i členství v národně socia-
listické straně.

Literární tvorba přitahovala J. Pavla již za
studií. První povídku, Dědoušek Kabourek,
uveřejnil v roce 1906 v Besedách lidu. Neprá-
vem zapomínány jsou jeho romány, v nichž se
realistickým tónem vyrovnával se svými váleč-
nými zážitky (byl nadporučíkem železničního
vojska). Nikoli frekventovanou balkánskou
tematiku připomněl v Osmanu Fetičovi (1924)
a zázemí uprchlíků v Zeleném kádru (1927).
Po románu Král noci (1933, hrdinou je výr),
jímž se přihlásil k vrbovské, tomečkovské či
reinišovské linii přírodních próz,  se vyhouply
dominanty českých hradů a zámků. Zmíněný
dvousvazkový soubor pověstí znamenal ve své
době vrchol. Na začátku století podněty Karla
Václava Raise přijal Adolf Wenig, ovšem
J. Pavel je rozvinul do šíře historického výkla-
du a epické poutavosti. Boubín, šumavský
prales (1938) pak signalizoval autorův vztah
k Šumavě i jeho vlastivědné zájmy. Plánovaná
Vlastivěda Čech zůstala torzem. 

O tom všem, o Pavlových mravních i odbor-
ných požadavcích na učitele, o dílech, mezi
něž se řadí i chlapecký román Skauti na Otavě
(1937), o předčasném odchodu i satisfakci
posledních let mlčky jako by vyprávěla plastika
Kristovy tváře na náhrobku, pod nímž  Josef
Pavel nalezl předčasný klid i věčný domov.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Prácheň
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Na přelomu roku dostali členové Kruhu
přátel knižní kultury do rukou tradičně slič-
nou ročenku, pečlivě vypravenou v grafické
úpravě Tomáše Kůse. Už podeváté se jí stal
Vavřín zelený i zlatý, sborník dedikační poezie
z nejspíš nepřeberné unikátní sbírky Josefa
Grubera. Letos připomíná české spisovatele,
kteří se narodili před 75 lety nebo dříve; ti
starší žijící jsou uváděni v pětiletých cyklech,
zvěčnělí po čtvrtstoletích. Medailonky všech
oslavovaných či připomenutých autorů sepsal
s erudicí jemu vlastní Viktor Viktora, který
také doprovodil alespoň stručnými poznámka-
mi jména všech literátů oslavujících či vzpomí-
najících. Vznikla tak vyvážená publikace, kdy
minimálně stejně poutavý v porovnání s bás-
nickou tvorbou je i průvodní text. Ten je nejed-
nou dokonce pohříchu i poutavější.

Ono se asi zas jednou ukázalo, že co se píše
na „společenskou objednávku“, byť s tím nej-
lepším úmyslem, dost často nefunguje, tak jak
by mělo, poezie v tom nehrká a s odstupem ča-
su může i nudit. Příležitostné verše navíc zřej-
mě nikdy neprocházely dostatečně přísnou 
autocenzurou. Za tímto názorem si lze ale
dost těžko zodpovědně stát. Protože kdo z běž-
ných čtenářů četl kdy něco od Františka Sera-
finského Procházky, Karla Maška alias Fa
Presto, Xavera Menharda Litoměřického
a řady dalších, aby mohl posoudit, jde-li o pří-
ležitostné úlety či o poezii na běžné úrovni
oněch autorů a oné doby. Anebo je chyba jen
a jen v nás, kteří tu starší poezii už nečteme,
že ji už neumíme číst, nemáme pro ni cit a vý-
sostnou poezii v ní už nerozeznáme?

Ve sborníku ovšem figuruje řada příspěvků,
které čtenáře osloví při prvním čtení, namát-
kou U snědeného krámu Vítězslava Nezvala.
Příjemným dojmem zapůsobí i Písecké sloky
Ivana Skály. KPKK zde deklaruje, že „není

jako oni“ a nemá žádné ideologické předsud-
ky. Čtenář si zároveň uvědomí, jak talent
časem zplaní politickým angažmá. Opačnou
cestou než Skála šel satirik J. R. Pick. Dodnes
si vzpomínám na jeho svěží a svobodomyslné
Monoléčky muže s plnovousem z počátku še-
desátých let. Epigramatický šleh z roku 1957
na adresu Aloyse Skoumala, kongeniálního
překladatele (mj. Joyceova Odyssea) „Může se
teď umořit, že ho kopl únor v řiť“ by v pozdější
době už určitě nezveřejnil.

K poznámkovému aparátu lze těžko co do-
dat. Záměna Paška za Vaška v bezručovské
poznámce je jistě jen technickým nedopatře-
ním. V Kunderově medailonku Viktor Viktora
sděluje, že autor nesvolil s výjimkou Nesmrtel-
nosti k překladu ostatních francouzsky psa-
ných románů do češtiny. Je tomu tak a je jen
škoda, že těchto děl se u nás nejspíše dočkají
jenom naši mladší spoluobčané po spisovate-
lově smrti. Vnucuje se ovšem otázka, proč au-
tor dosud Atlantisu nepovolil vydat i trojici
románů Život je jinde, Kniha smíchu a zapo-
mnění a Nesnesitelná lehkost bytí, napsaných
v češtině. Zdůvodnění, že je třeba provést „ko-
rekturu“ v exilu vydaných románů, po patnác-
ti letech stěží obstojí. Neúcta k domácím čte-
nářům? Nebo snad obava, že zpoza hranic spi-
sovatel vždy úplně přesně nezachytil atmosfé-
ru doby, ve které jsme žili? Tento argument
však nemůže platit v případě románu Život je
jinde, který byl dopsán ještě v Československu...

Téměř nad každou stránkou Vavřínu si
čtenář může klást řadu otázek. Také proto je
sborník podnětný a zajímavý.

P. S. Tento příspěvek je psán na „společen-
skou objednávku“ paní redaktorky, proto je
nutno se okamžitě omluvit, poezie v něm nehr-
ká a s odstupem času může i nudit.

Vladimír Gardavský

Rozdával se Vavřín...
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O literárních pořadech konaných v kulturní
kavárně Jabloň padne občas zmínka v Listech
Ason-klubu, jistě by si ale zasloužily i pozor-
nost velectěného Plže. Například Ludvík Vacu-
lík nejezdí do Plzně ani každý rok, ani každý
den. A v prosinci už podruhé Jabloň bezna-
dějně „vyprodal“ J. H. Krchovský. V rámci
tradičního Literárního pikniku četl ve čtyřech
zhruba desetiminutových blocích ukázky ze
všech svých dosud vydaných knížek a na závěr
večera seznámil posluchače i s několika novin-
kami z rukopisů.

Na někdejší legendu pražského under-
groundu (nyní Krchovský žije většinou v Brně)
se básník představil až nečekaně skromně. Své
verše předčítal vstoje, ztišeným hlasem, jen
zřídkakdy čtení doplnil stručnou poznámkou
okořeněnou jemným humorem. Auditorium
po celý čas citlivě reagovalo na onu zvláštní
uhrančivou směsici „všudypřítomného tajem-
na, záhrobí, erotiky, zmaru, sarkasmu a se-
beironie“ vyzařující z jeho veršů.

Nemálo už bylo napsáno o autorově inspi-
raci dekadentní poezií a atmosférou fin de
siécle. Básník však nějakou významnější
inspiraci nerad připouští, zaznamenává prý
výlučně vlastní pocty formou, která se mu jeví
nejvhodnější, například Baudelaira, na kte-
rého přišla řeč později, už v užším kroužku,
nečetl nikdy nijak náruživě. Ke svým pracím
je Krchovský nadmíru kritický, ne vše v jeho
očích obstojí s odstupem času. Z dvanácti
básnických sbírek z let 1978-1996 zveřejnil
pouze tři výbory v nakladatelství Host.
A dnes už by ani tyto soubory, jak tvrdí, neby-
ly tak obsáhlé. Přiznává, že některé básně by
možná nemusely být ani v jeho nejnovější 
sbírce Poslední list (Petrov 2003), i když ho

trochu zamrzelo, že totéž dosti necitlivě
vyslovil jistý kritik.

A proč vlastně přešel z Hostu do Petrova?
V době, kdy byl zcela bez prostředků, Petrov
jako jediné nakladatelsví bylo ochotno vyplatit
zálohu na budoucí sbírku, aniž z ní byl dosud
napsán jediný řádek. Jestli jsem dobře vyrozu-
měl z rozhovoru vedeného u barového pultu
jen tak en passant, básník později získal jistý
obnos a měl snahu zálohu vrátit, Petrov si
však novou sbírku úspěšně „vydupal“.

Posléze došlo k dramatickému okamžiku,
když si drobná dívka s píšťaličkou na krku
vyprosila od Krchovského sbírku, ze které před
chvílí dočetl. Mistr pak dlouho tiše smutnil
nad svou bezbranností vůči krásným slečnám,
doličný exemplář byl totiž jeho poslední autor-
ský výtisk a on si teď bude muset svou sbírku
kupovat.

Byl nejvyšší čas mysl básníkovu trochu 
projasnit oslavnými tirádami na plzeňského
Plže. A legendární JHK se uvolil stát se jeho
vetřelcem. Je docela dobře možné, že k tomuto
účelu poskytnuté básně (napsané loni v létě
a na podzim) mají nyní v Plži nejen premiéru,
ale i derniéru, neboť je přísný básník s odstu-
pem času do žádné sbírky už nezařadí. Lze
jenom doufat, že autorova finanční situace
bude brzy znovu neutěšená a že se již zane-
dlouho dočkáme jeho dalšího virtuózního 
opusu.

P. S. Nenašel by se v Plzni knihkupec, který
by napříště přinášel na literární pikniky pro
krásné slečny s píšťalkami na krku štůsky pub-
likací? Hudebníci si vesměs při každém svém
vystoupení prodávají cédéčka sami. „Básníci
ale nejsou cesťáci!“ Tak pravil JHK.

Vladimír Gardavský

J. H. Krchovský podruhé vyprodal Jabloň
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Knihovna města Plzně je spoluvydavatelem
Plže, Krajská vědecká knihovna v Liberci se
podílí na vydávání dvouměsíčníku Světlík -
a také jiné knihovny podávají pomocnou ruku
soudobému českému literárnímu dění - napří-
klad Krajská knihovna v Pardubicích. V té se
pořádají společná setkání autorů z regionu
Pardubicka a nyní právě tato knihovna
umožnila vydání literárního sborníku Tady
a teď, uspořádaného prozaikem Lubomírem
Macháčkem, autorem psychologických a fan-
taskních příběhů. Editor podotýká, že sborník
"nezamýšlel obsáhnout veškerou autorskou
reprezentaci" a jeho složení se "nemělo vyme-
zovat vůči té či oné skupině lidí" (tj. píšících).
Rádi to Macháčkovi věřme, leč kam ho při-
vedly dobré úmysly? Do sborníku přispělo 
svými texty (ale i úryvky z již vydaných knih)
dohromady patnáct autorů (oceňme mj. bás-
ně Petra Musílka nebo Luboše Humla), hned
pětkrát je zastoupen František Uher, který
sepsal také humoristické rozjímání Jak
(ne)číst knihy: zkušenost knihovnická je zde
věru k nezaplacení. Nicméně z připojených 
údajů o autorech vyplývá jedna truchlivá 
okolnost: pod záminkou, že publikace
nereprezenuje celý spisovatelský region
Pardubicka, se skrývá fakt, že jde o sborník
spíše starší generace. Šesti tvůrcům je přes
šedesát, sedmi přes padesát, jednomu bylo
v době vydání knihy pětačtyřicet (však je
charakterizován coby "začínající autor"!) -
a nejmladší, královéhradecký notář L. Von-
drák má v tomto kontextu nizoučký věk: vše-
hovšudy jedenačtyřicet! Kdeže jsou literáti 
dvacetiletí a třicetiletí? Navíc v tomto skupi-
novém almanachu bolestně postrádáme nej-
větší literární personu Pardubic, tj. básníka
Miloše Vodičku. Poučení z toho plyne, že
v plzeňském regionu by sborník tohoto typu
vypadal úplně jinak.

Jihočeský bohemista Michal Bauer nedávno
vydal knižně svou habilitační práci Literatura
a paměť (s podtitulem Literatura a instituce
na přelomu 40. a 50. let 20. století). Publikace
se dočká důkladné kritické reflexe, pozdržme
se však u jediného momentu: Bauer se zevrub-
ně zabývá činností revizních komisí, které si po
roce 1948 vytkly za bohulibý cíl "kvalitativní
probírku členstva Svazu čes. spisovatelů" - 
a v případě skoro čtyř set osob doporučily
zvážení členství anebo rovnou vyškrtnutí, což
mělo v ovzduší stalinismu neblahé následky.
V seznamu navržených k vyškrtnutí najdeme
i kaznějovského básníka Karla Fleissiga
(Bauer neuvádí, že šlo též o prozaika, který
roku 1947 vydal román z plzeňské historie
Ryšavec s labutí) a plzeňského literáta Josefa
Kuchyňku. To pak vedlo k tzv. mezeře v životo-
pise: Fleissigovi nebylo nic platné, že sloužil
u kriminálky a poté jako komisař politické
správy na okrese Plzeň-venkov: plných šest-
náct let (pracoval jako rozhlasový redaktor,
archivář a poté ředitel Knihovny města Plzně)
nevydal jedinou knížku. Josef Kuchyňka
rovněž nedobrovolně pověsil na hřebík svůj
básnický dar a veřejnost se s ním setkávala
v jiné roli mj. jako s vězeňským psychologem.
Heslo o Fleissigovi sice figuruje v Lexikonu
české literatury, ale že je v prvním svazku, vy-
daném před rokem 1989, nic o vyškrtnutí
z SČS a o důvodech publikační prodlevy se
tam nedočtete. A Kuchyňka se do žádných
slovníků nedostal: byl ze svazového členstva
exkomunikován a k psaní se už nevrátil.
Takové jsou osudy spisovatelů a jejich knih
(včetně nenapsaných). Ukazuje se však, že
máme zapotřebí Slovníku spisovatelů západ-
ních Čech nebo nějaké příručky, kde bychom
se víc dočetli i o těch, kdo nejsou v žádném
výběrovém slovníku!

Vladimír Novotný

Knihovna města Plzně...



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

LISTY S KLÍČEM HOUSLOVÝM (SMETANOVSKÉ DNY)
Josef Bohuslav Foerster známý i neznámý - z hudby, písní, poezie i osobní
korespondence připravil a uvádí Viktor Viktora
spoluúčinkují Blanka Hejtmánková, Václav Malina, 
Věra Müllerová (klavír), Svatava Luhanová (zpěv)

křest publikace
Viktor Viktora: KE KOŘENŮM NÁRODNÍ LITERATURY
uvádí Bohumil Jirásek
hudba: Musica Vagantium - Romana Neumannová a Zdeněk Kubík

VEČER BÁSNÍKŮ
Středisko západočeských spisovatelů  - básníci Josef Hrubý, Karla Erbová,
Roman Kníže, Jaroslava Málková, Karel Pexidr, Hana Gerzanicová, 
Martin Šimek a Tomáš T. Kůs - představuje sbírky poezie posledních tří let
- s průvodním slovem Josefa Hrubého

HRABALIANA I.
Vladimír Novotný a Jiří Hlobil uvádějí 1. díl nového cyklu pořadů 
k poctě Bohumilu Hrabalovi

křest publikace
Karel Klostermann: NA CESTĚ K DOMOVU
V překladech Winfrieda Baumanna a Anne Pougnard 
s ilustracemi Ladislava Sýkory
uvádí Václav Malina, hudba: Karel Friesl a Věra Müllerová (A. Dvořák: Ze Šumavy)

Připravujeme na duben:

SLOVA O HUDBĚ A V HUDBĚ
připravila a skladatele Jiřího Bezděka uvádí Vlasta Bokůvková                       

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.

3. 3. - 19.00

10. 3. - 19.00

17. 3. - 19.00

24. 3. - 19.00

31. 3. - 19.00

7. 4. - 19.00
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EMIL BOK
Narozen 1925 v Užhorodě. Od 1930 žil ve
Valašském Meziříčí. Po učitelování ve Slezsku
přednášel filosofii na VŠP v Praze, po 1969 vyu-
čoval na keramické škole v Bechyni. Nyní žije
v Táboře. Vydal sbírky Zima s rybími prsty (1998),
Prérie (2001) a Zahrady (2002). Uveřejněné texty
jsou z rkp. souboru Pozdní Mendelssohn 
(2002-2003).

JOSEF BRAND
Narozen 1923 ve Skašově. Vystudoval obchodní
školu, po r. 1945 pracoval jako redaktor v regionál-
ním tisku i v rozhlase (jehož byl 1953-1958 ředi-
telem), pak pracoval v Západočeském nakladatel-
ství. Publikoval odborné práce o umění a náro-
dopisu (B. Krs, Život v třískách, Jak nám zobák
narost aj.) 

VÁCLAV ČERNOHOUS
Narozen 1960 v Praze, kde vystudoval Střední
průmyslovou školu stavební. Žije a soukromě pod-
niká ve Strážovicích u Horažďovic. Píše poezii
i prózu. Publikoval v regionálním tisku a zúčastnil
se literární soutěže Proseč Terézy Novákové.

KARLA ERBOVÁ
Narozena 1933 v Plzni. Od roku 1984 žije v Praze.
Debutovala r. 1966, byla členkou skupiny Červen,
po r. 1989 vydala řadu sbírek. Je laureátkou Ceny
Jana Zahradníčka a Ceny Bohumila Polana.

FRANTIŠEK FABIAN
Narozen 1929 v Plzni. Zemřel 2002. Studoval PF
v Plzni a VŠP v Praze, v letech 1960-1968 pracoval
jako redaktor v Čs. rozhlase v Plzni, kam se po
r. 1990 vrátil a do r. 1992 jej řídil. Publikoval ve
sbornících Střediska západočeských spisovatelů,
je autorem scénářů rozhlasových pořadů, fejetonů
a sbírky básní Král ze Sáby (1994). 

VLADIMÍR GARDAVSKÝ
Narozen 1943 v Plzni. Vystudoval zde VŠSE, fakul-
tu strojní, pracoval jako technik, tč. jako persona-
lista. Příležitostně publikuje články mj. z oblasti
amatérského divadla. Žije v Plzni.

JOSEF HRUBÝ
Narozen 1932 v Černěticích u Volyně, studoval ve
Vimperku, od r. 1959 pracoval v Plzni. Po r. 1969
nesměl publikovat. Je autorem řady básnických
sbírek a prvním laureátem Ceny Bohumila Polana.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na PF ZČU. Vedle odborných
monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše i beletrii.

PETR KERSCH
Narozen 1934 v Praze. Dětství strávil v Blovicích, po
maturitě v Plzni absolvoval Vysokou školu chemickou
v Praze a pracoval v hutním a strojírenském průmys-
lu, ale i jako učitel (též v Plzni). Nyní žije v Děčíně.
Získal řadu ocenění v literárních soutěžích (mj. na
Literární Šumavě). Vydal knižní soubory povídek
Zlatý časy (2002) a Zvěrokruh a jiné povídky (2003).

LUCIE KOUTNÁ
Narozena 1980 v Praze. Po maturitě na pražském
SOU studovala v Plzni němčinu, nyní studuje
PF ZČU (obor manažer výtvarné kultury). Píše
prózu, drobnou publicistiku i poezii. V Ason-klubu
vydala malou knížku krátkých próz Vstupenku 
noste viditelně (2001) a pohádek Motýli (2003).

JIŘÍ H. KRCHOVSKÝ
Narozen 1960 v Praze. Dlouho publikoval jen
v samizdatu, za knihu básní Noci, po nichž
nepřichází ráno, obdržel roku 1992 Cenu Revolver
Revue. Naposledy vydal sbírku Poslední list (2003).
Nyní žije převážně v Brně.

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

JAN SOJKA
Narozen 1973 v Plzni. Vystudoval PF ZČU (češtinu
- dějepis), působí jako učitel na SPŠ strojnické.
Píše poezii a divadelní hry. V Ason-klubu vydal
sbírky Bludiště snů a Tři cesty, vlastním nákladem
sbírku Jazyk nad vodou (2001).

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na UK vystudoval český ja-
zyk a dějepis, od r. 1968 působí na PF ZČU. Zabývá
se starší českou literaturou, věnuje se divadelní kri-
tice. Je editorem ročenky Vavřín zelený i zlatý.

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