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Editorial

Snad nám nebudete mít za zlé, rozmilí
věrní čtenáři, že dubnové neboli nové jarní
číslo Plže zahajujeme sarkastickými sonety.
Jenže jsou jenom zdánlivě sarkastické, víc
jde o novoromanticky laděné verše, v nichž
zaznívá též podstatné konstatování, že 
hlas flétny line se temnotou. Zcela nešedivě
se linoucí verše Milana Šedivého tvoří
nynější Portrét Plže, v němž skládáme hold
jednomu z nejzajímavějších soudobých
českých mladobásníků. Zároveň tyto texty
můžeme rovnou porovnat s tvorbou auto-
rových umělecky stejně výrazných generač-
ních souputníků Martina Šimka (tentokrát
skoro esoterického) a Vladislava Hřebíčka
(doposud mladicky robustního a sršatého),
kteří se liší i od sebe navzájem, ale určitě 
jsou oba přinejmenším neméně hodní po-
zoru.

Loni na tradiční soutěži Literární Šuma-
va mnohdy sympaticky rezonovala šumav-
ská tématika, a aby se na ni dostalo o něco
víc než pouze v sborníku oceněných prací,
přicházíme s novou občasnou rubrikou Šu-
mava, do níž se má promítat reflexe tohoto
regionu. Nepůjde ale jenom o tzv. básně re-
gionální, jak teď stvrzují verše Tamary Ko-
přivové. Ostatní rubriky zůstávají stejné,
podstatné však je, zda čtenáře zaujmou:

nové Vinšování Luboše Vinše snad ani
chválu nepotřebuje, stejně jako zamyšlení
Bohumila Jiráska nad maďarskou kulturou
(pasáž o horkokrevných Maďarkách autor
nesepsal, ví však o nich). Prózu v dubnovém
Plži reprezentuje v humoristické podobě
Karel Pexidr a v odlišné poloze uhrančivého
snového záznamu také Luboš Vinš; kromě
nich se v našem měsíčníku poprvé předsta-
vuje další eruptivní vypravěčský talent, tj.
chebský Vojtěch Němec.

V nynějším čísle Plže rovněž vyhlašujeme
druhý ročník soutěže literárních miniatur,
nazvanou Literární deštník - a jako ideální
„výzvu“ k hojné autorské účasti uveřejňuje-
me s určitým prodlením miniaturu Milana
Čechury, zaslanou do ročníku prvního.
A ještě slyšte upozornění pro ty, kdo Plže
shánějí marně nebo pro něž je Plž zcela ne-
dostupný (na Moravě, ve Slezsku): již drah-
ný čas jsme ke čtení na internetu pod ma-
teřskou hlavičkou Knihovny města Plzně
(adresu najdete v tiráži). Dosavadní náklad
totiž čím dál víc přestává postačovat a vždy
se po něm jen zapráší. A pak že není o lite-
rární časopisy zájem!

Vladimír Novotný 

1

Karamelka pomalu sjížděla Cintovi po nose 
a zanechávala stopu jako plž.

Alex Koenigsmark: Jak se stal Rockefeller miliardářem
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Lyrická poezie Milana Šedivého - v přítom-
ných textech svázaná pevnou formou znělky -
sympaticky míří proti proudu hlučné a vroucí,
spěchající doby: svoji obraznou sílu čerpá z poe-
tistické tradice, především z Nezvala a z Biebla,
i s jejich uhrančivou emfází, příklonem k soš-
nému patosu a k melancholii; důrazem na tex-
tovou melodii a rytmus pokračuje v básnické
linii mikuláškovsko-skácelovské. Básník při-
stupuje ke skutečnosti z pozic okouzleného,
obluzeného impresionisty, který soustavně
a dychtivými doteky, něžně a s ostychem ohle-
dává proměnlivý fenomén ženy a ženskosti,
jemnými, šímovsky prosvětlenými tahy vykres-
luje siločáry a lavíruje plochy mezi feminním
a maskulinním principem. Všechno toto se
u Šedivého děje v tiše radostné, temnými exis-
tenciálními proudy neprostoupené atmosféře,
ve světě, který nabývá až pohádkově naivních,
slunečných kontur, v teigovském světě, který
voní a který se směje - v krajině, kde u bílého
klavíru sedí básníkovo alter ego. Skladatel,
Beethoven anebo Mozart, pak moderato, se
zavřenýma očima, přehrává svoji sonátu pro
vnitřní hlas.

Radim Kopáč

Zpěvačky Faustina Bordoniová
a Francesca Cuzzoniová 

se rvou na pódiu, 
zatímco anglický občan Händel

k tomu vytlouká tympány
věnováno krásnému, něžnému pohlaví

ženskému

Každá strana si platila hanopisce, kteří vy-
dávali o protivnici sprosté spisky.

Cuzzoniová s Faustinou se nakonec tak
rozběsnily, že si 6. června 1727 vjely na je-
višti do vlasů a strašně se ztloukly za řevu
diváků a v přítomnosti korunní princezny.

Romain Rolland

Mrzelo by mne, kdybych lidi pouze pobavil,
rád bych je totiž polepšil.

G. F. Händel

A už jdou po sobě, už si je tiší čert.
Ta drnká ve vlasech, ta tvář jí rozezní -

- na harfu vždy plácni, chceš-li ji umlčet.
Diváctvo řve jak lvi. Římští, ti neklidní.

„Ostrovní megero!“ „Ty poloostrovní!!“
Nech, trháš korále, jářku mé výztuže!

Bezhlavě dlaní majz po hlavě, bim bam zní,
trh a ric, ty jedna...!, plesk ho, ty Venuše.

A Händel vytlouká do rytmu tympány,
když jim chce oběma naznačit, co je takt.

Uhne se, kdyby měl dostat se do rány.

Dá potom zatroubit oběma zvláštní tuš
za scénu, k níž zrovna sepsaly první akt;

ten, který rychle si přivlastní pan Pepusch.

Dějiny

v obrazech
hudby

Milan Šedivý
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Wolfgang Amadeus sprosťačí
v dopisu matce, 

otec Leopold dává jeho 
obscénnostem volný průchod

Píšu vám, matičko... Z Francie!
Hrál jsem tu u dvora. Dokonce před králem.

Znuděná aristokracie
měla z mne zážitek, zpíval jsem orálem.

A také hrál jsem na cembalo.
Úplně zpaměti, dočista spletený

komtesou, která mě líbala na čelo;
šel jsem pak našikmo do stěny!

Jako už tradičně měl jsem great success.
V módě je takový špičatý účes,

skoro až do stropu, no prostě úděs!

Zdraví vás Nanynka. I její prde...
jsem z toho úplně..., já dítko hrdé.

Ich schreibe Ihnen nur vom Merde.

Mozart má naposledy 
vycestovat z Vídně

Jak koulím kulečník? Můj bože, samý dluh!
Vždyť věčně prohrávám; pánbůh má u mě hřích.

Plátno jsem natrhl, zásadní příčný pruh,
vzbudil jsem tím závist kulhavců o berlích.

Vídeň mě proklíná, a Praha zbožňuje,
bohatý talentem, chudý  na penězích.

Na nohách vysokých dožívám, flámuje
s pietou, držím se při zemi ve dluzích.

Dnes přišel za mnou, jak úděsný návštěvník!
Žádal mši za mrtvé - - - Leopold střásá trůn.
Cítím se prazvláštně, jak bych pil arsenik!

Konstance, má lásko, pojď se mnou do Prátru,
je hezky. Pojď ještě naposled projít se,

než přijde plášť dešťů, pláč vichru, zimnice...
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Beethoven píše
Heiligenstadtskou závěť

doc. PhDr. Viktoru Viktorovi, CSc.

Jak vypravuje Ries, jednoho dne na jejich
obvyklé procházce v okolí  Heiligenstadtu

upozornil mistra na pastýře, který seděl na
pokraji lesa a pískal na flétnu. Beethoven

ustrnul - nic neslyšel... 
Josef Teichman

Přestože odjedu zmučený, převelen
(bouří hnán) za bohy Posedlých,
já, který hádal se s jedním z nich,

zbudovav základy stability ze změn,

já, který přijel, ach, doufaje ve psotě,
bludný jak balvan je v samotě své sdělné,

i když jsem věřil v neuskutečnitelné
a brzy odjedu v zoufalé jistotě -

nebude místní kraj o nic míň krásnější.
V říjnovém soumraku modravě opršel,

zahalen do mlhy lesů i návrší.

Listy. Jak ptaly se na cestu deště, když šel.
A snad... i hlas flétny line se temnotou?

Ač jsem si dnes jistý - nevím to s jistotou...

Beethoven prochází zástupem 
dvořanů v teplickém parku

našemu politickému spektru

Vtom jim na procházce přichází s celou
dvorní družinou vstříc císařovna a arcivévo-

da. Beethoven řekl: „Jen do mne zůstaňte
zavěšen, oni se nám musí vyhnout, ne my

jim.“ Goethe se však zachoval jinak a bylo
mu to nepříjemné.

Bettina Brentano

Snad všichni čertové evropští jsou tady:
Alexandr pervyj, báťuška; se sestrou.

František s vnadou svou císařskou; i s hřady
poskoků. Vilém na ženění; s pruskou hrou.

A tohle všecko korzem znečišťuje park.
Machiavelli uteč! Uteč můj hošíku naivní,
mají už střelný prach a ty jen střelný prak.

Zdálky Napoleon poroučí smrtce: Žni!

A nyní pojďme my, vzácný, drahý Goethe.
Projděme touto zdí, za ní nás čeká thé,

jeho chuť občerství mé i vaše smysly.

Pojďte, nevím, proč čekáte po straně tich.
Kolik jen vladařů vyjádřených čísly!
Umění. Nevyjádřené čísly mrtvých.
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Bláznivý měsíc, měsíc bláznů. Měsíc du-
bů tvrdohlavců. Ale snad nemusí být hned
tak zle! Projevuje se pouze odvěký boj moc-
ností chladu a tepla, přirozený rituál pře-
chodu. Duben, měsíc, ve kterém často hle-
dám odpuštění.

Východisko, odkud bych mohl začít svoji
bludnou pouť po otevřených končinách jara
a léta. Jiskří to, rojí se všeliká protivenství.
A právě na oné hraně přerodu, již měsíc
duben představuje, mám šanci. Věřím to-
mu. Toužím uchopit nehmotná přediva, jež
tkalci pavoučci jen tak nazdařbůh pohazují
do větru, a utkat z nich osud. Unést vzdu-
choloď právě vylíhnutých vůní hrušňových
květů.

Vše je v pohybu. Možnost, že zelené listí
zůstane pouhým snem, visí též jen způli
uskutečnění. Pohybujeme se v zázračnu!
Z okna mého prvního bytu ve špinavé
Kotkovce působil ten výbuch květů opravdu
jako zjevení. Jak snadno se náhle stala ta
stará hrušeň spanilou! Pod oknem však tiše
váhá ještě někdo jiný. Na malé zpustlé za-
hrádce zapomenutá lilie ostýchavě natřásá
svoje toalety. Ač nerad tančím, jat náhlým
plamínkem oslovil jsem ji: Smím prosit,
madam? ...ale já jsem tygrovaná, špitla.
Čekání, podstata mocných sil hýbajících
vesmírem. Když máme štěstí a podaří se

nám vpustit dovnitř noc, uzříme též tázavé
ticho. Kdesi vespod probíjí si cestu nitěnka,
jasný potůček. Vše zdá se být dychtivě sou-
měrné. Až na ty skřípěje bolesti. Nejhorší
narušitel, solný sloup, sopouchem rve se
skrze hrudní kost piana. Tedy naprosto ne-
souměrný hluk supernovy. Čísi palčivá lítost
hodlá zabodnout se do nehmotných lodí
nevinných katedrál. Na věčné časy zrušit
letargii. Kal sedá a kdo ví, kdy vyloupne se
sveřepá bulva osudu. Že by hudba?

Duben, shledávám odvahu k žití. I pouhý
list okoušející šťavnatý prostor musí mít
odvahu. Svůj díl odvahy, že uskutečnění je
správné. Odvaha dvojí: křehká k napravení
křivd, pochybení, odvaha nalézti sebe.
A ještě skok přes propast. Jak moc spolu
souvisejí švihance ještě ledového větru
s milostnými rouchy pampelišek! Nalomený
let káně a zářivá stopa malé myšky.
Strašlivý stín krutého vysvobození. Báseň.
Vždycky, když se mi něco zlého přihodí,
říkám si: Již jde o ten pravý tvůrčí impulz?
Měl bych se právě teď nějak změnit, přepod-
statnit? Chvíli se snažím, ale pak dostávám
strach, že musí přijít ještě něco horšího.
Ach, povadlé lopuchy mých nedozrálých
snah. Lopuchy, které nakonec rozvalí
uličníci a spase vítr. Ale k čemu taková
úzkost. Životadárná změna hřeje přítom-
nost již ve chvíli, kdy důtky úzkosti kosí po-
vadlou trávu. Jinak by mráz od pólů spálil
vše živé! I v té květince choulící se ve sněhu
již sládne zlatistá vazkost medu. Co včelek
však nedoletí! Ohromné mlčení nad námi
brání se jakékoliv otázce. Avšak co jich prší.
Lijavce, vodopády. Odvracíme se trucovitě,
ale přesto luštíme v návětrných knihách
mraků, dychtivě sledujeme první kapky
deště! Duben, měsíc jitření. Duben, měsíc,
kdy z lůna ráje vyvrhla mne železná tíže.

Duben
Luboš Vinš
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Mistrem
Setkání

s

- Ještě slyš. Ty kroky ticho váží
na vahách veřejí a ruka úder chystá...
Už dveře ranou zní.
Je ve tvém domě místa?

- Což, Mistře, voda, pít?

- Ten hyne u pramene.

- Což, Mistře, počátek?

- Slyš, ze sna hlesl pták.

- ...a, Mistře, počátek?

- Slyš kroky na zápraží.

- Však, Mistře...

Kmen borovic mhou něžně stínován:
Ptal jsem se hocha: Nevíš, kde je pán?
- Je na horách, byliny sbírá tam.
Kryje ho mha a kde je, nevím sám.

Ťia Tao

Martin Šimek
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- ...a, Mistře, voda, pít?

- Onen zas kalí proud.

- Však, Mistře...

- Ač příliš blyští se
pro oči unavené
čistému čistá dost.
Tak stačí pokleknout. 

- Což, Mistře, znamení?

- Ti, kteří prchnou snům,
se o sny neporaní.

- ...a, Mistře, znamení?

- Ti, kteří ve dne sní,
jsou slepí při konání.

- Však, Mistře...

- Tolik vím:
Do prázdných padá dlaní.

- Což, Mistře, oheň, žár?

- Tam padla létavice.

- ...a, Mistře, oheň, žár?

- Kdo ví, co pálí více:
přát vroucně, závidět,
touha či ukojení?

- Však, Mistře...

- Ruka, co hnětla svět,
ta jistě chladná není.

- A, Mistře, konec, víš?

- Hle, obzor oku hoví.

- A za tím obzorem?

- ach, tam je obzor nový.

- A co je ještě dál?

- Dál přibity jsou krovy
nezměrných nebes řeřavými hřeby,
jež slunce ukulo
ve výhni od svítání.

- A co je pak?

- Pak?... Ach, tam...
dál už jen...
naslouchání. 
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Kouřím opilý na balkoně
Večerní město není na báseň.

Večerní město je samozřejmost.
Neovládl jsem poezii,

jen vím, jak ji zaznamenat.

Čím hlouběji oddychuji,
tím jsem těžší.

Křest
Sklonil jsem hlavu do řeky života.

Vteřiny mi potrhaly tvář.

Stačil jsem ještě zahlédnout potok.
Dusil se u břehu v kořenech vrb. 

Poučky
- - -

Pivo je chlapské,
víno básnický,

čímž nechci nic říct.

- - -
Při současné devalvaci slov

je psaní poezie
rovno mlčení.

Dozvuky
................................

(.............?)

Chytám den do slov.
(kronikářství?)

Vsazuji slova do dne.
(poezie?)

Vsazuji sebe do dne.
(probuzení?)

Vsazuji sebe do tebe.
(doufání?)

................................
(.............?)

Strach z mlčení
Vychovali jsme dvě děti

Ojeli tři auta stovkami výletů
Pozvali jsme na večeři osmdesát čtyři

různých párů
a sedmdesáti třemi páry jsme byli na večeři

pozváni

Splnili jsme si téměř všechny sny
a dostáli jsme téměř všem slibům

Před sedmi minutami jsi mi
za pár vteřin stihla říct

co si myslíš o našich
osmi tisících třech stech padesáti šesti dnech 

Je sedmnáctého srpna
a zítra začne Nový rok

Chytám
do slov

denVladislav Hřebíček



Próza 9

lancknechti plní zbroje. Meče, kopí. A hlav-
ně moc. Mají moc. Já nemám.

Odhalí mne, budou trestat? Co si počnu,
co bude dál? Pomalu, sněžnýma tlapička-
ma vrací se vědomí. Uvidí přece i do těch
nejtajnějších záhybů, i do těch nejotřepa-
nějších rukávníčků pomoučněného svědo-
mí. Avšak jakási poloha v duši přesně za-
padá. Hledím jim vstříc, dokonce se těším
na to hrůzné setkání. Tak už jsou tady,
osvoboditelé!

Sluncem vyžíhané podzimní mraky
dělají celý pohled ještě tesklivějším. Má
duše však chová jistou naději. Proč ne já,
proč byste nemohli začít u mne, slyším ji,
jak nesměle koketuje. Kochá se tou nena-
dálou blízkostí. Touží být co nejdříve
očištěna. Že by se mukl věčnosti nějak
pohnul? Bojím se, samozřejmě se bojím.
Fascinuje mne však jistá neodvratnost slov
a činů.

Spíše jako by něčím vržen vyrážím vpřed.
Naplňuje mne rozechvělá touha, opojení.
Hledám jejich tvář, ale nemohu se s ní
setkat, uhýbá přede mnou. Přestože se již
nacházím docela blízko, blizoučko, jejich

Zamyšlen, pln kouzla podzima vychá-
zím z lesů do polí.

Nejprve jitření. Něhy plný výhled, vý-
hled na milovanou Šumavu. Čeká. Můj
zrak proplouvá vlnami lesů v dálce. Sytím
se zvláštní atmosférou, tklivými délkami
barev. Alespoň na chvíli hmatám pokoj.
Vdechuji malátnou hřivnu hřbitovních
vůní. Cítím se srozuměn s lenivou marnos-
tí. Napřažený žencův srp v rohu nebe
nezebe.

Ale co je to vespod? Co hýbe rozrytou
kůží pod prahem vědění, co hýbe pokoj-
ným dechem lesů? Co žádá si tolik pozor-
nosti, stahuje klíčky dolů? Tady nejde
jenom o známé střelky úzkosti. Vpíjí se ně-
co víc, něco mocnějšího. A možná i starý,
věkovitý duch strachu.

Ano, spodní obzor. Z něho v mysli lou-
huje se tíž. Pomalu sjíždím očima, nechce
se opustit vábnou hladinu dálky, a jako
hypnotizován strhuji rovnováhu kamsi do
pekel. Náhle to přichází, neskutečný po-
hled. Čtyři apokalyptičtí jezdci v truchli-
vém kartounovém oblečení. Úzkostí sta-
huje se krev. Jedou téměř v zákrytu, ponuří

J e z d c i
Luboš Vinš
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muchlání kroků. A je tu. Bojácně si sdělují
mikrosvěty mého těla.

Budeme se spolu rvát, konečně dýchnul
mi do tváře spanilý chlapík. Kde se tak na-
jednou vzal, nevím. Snad z toho šoupání.
Asi je přirozeností andělů být někde. Nyní
tu stojí v postoji od Delacroixe, neodbytný,
neodnímatelný.

Já se nechci s nikým rvát, milosti! Od-
poruji mu. Nechci, nechci, nechci! (Vidíte,
snažím se dokonce zvrátit osud.)

Tak co tedy chceš, ty nekňubo, drží se
s pobavenou převahou, aby mne neudeřil.

Dejte mi pokoj, dejte mi všichni pokoj!
Šeptám rozechvěle.

Ach, ta otřesná bolest mne neopouští!
Toužím po nezasloužené milosti, na

hraně života a smrti neslyšně sípám jakoby
k opravě.

Opovržlivě mne přejíždí horkou i chlad-
nou břitvou svatosti. Tohle utrpení není
tak zlé ve srovnání s ukrutnou bolestí.

Zmetku, promlouvá ke mně mírným,
mazlivým hlasem, když mne celého zvážil.
Ty jeden nepatrný, nepovedený zmetečku,
ty otisku předešlých zmetků, ty produktére
nových zmetků. Proč jsi kohoutka raději
nepodříznul? Vysmívá se mi.

A jaká milost přebývá v tobě? Zapíchnul
do mapy mojeho neštěstí ironický praporek.

Já... já, nedaří se mi namítnout nic, nic.
Nakonec mlčím. Tak, neříkám nic. Tam,
kde bych měl křičet, hádat se, prosit, řvát,
neříkám nic. Zhola nic.

A také vzhledem ke strašlivé bolesti zdá
se mi ten rozhovor poněkud nepatřičný.
Proč mne neponechají mojí bolesti? Ale
nemohu se mu nijak vyhnout, anděl přede
mnou utkvívá, skutečnější než já sám.

Připoťouchle se šklebí: Tak co, budeš se
prát? Nu, chcípáčku, laškovně do mne

tvář se před mým zrakem vždy roztrhá
v cáry. A to mi vadí.

Budu smeten něčím zcela anonymním.
Žentour nemá tvář!

Vidíte, jak září císařovy nové šaty? Mohl
bych také okusit? Chm, v jednu chvíli mám
pocit, že se snad nestane nic. Takový ten
prchavý pocit okamžitého štěstí, snad ani
ne naděje.

A právě v ten moment rána na buben,
ruka se vymršťuje. Přichází samozřejmé
zaškobrtnutí. Trhavý náraz, kopí se stává
součástí mého těla!

Ač jsem jej čekal, ten úder mne přesto
překvapuje. Tupá, nemilosrdná rána.
Bolest snad nejprve ani necítím, jenom ten
údiv z podivně zhmotnělé reality. Kam se
poděl sen.

Ráz mnou smýknul dozadu, zároveň
však ozub kopí zachytil pád. Slyším něco
praskat. Probůh, to jsou moje kosti, uvědo-
muji si zděšeně. A už se nebozízek zaře-
zává. Všude, všude! Proniká mnou šílený
oheň. Snad mne v momentě spálí. Ať už to
skončí! Natáčím se, nastavuji hruď, aby
kopí mohlo zajet co nejhlouběji a ukrátilo
muka. Nechutná servilnost ve smrti!

Avšak bolest neustává. Proč jenom jsem
se narodil!? Co neodvratného v mém živo-
tě udělalo ze mne tak zoufale nedokončený
tah? Která z hrůzných vin srazila mne?

Obrysy lesa tmavnou, drahé šumavské
kopce přecházejí z modré v černou, vše se
kamsi propadá. Bolestivá žluť na chvíli
trhá pleny. Pak rudá sněť a znovu black.
Tahle temnota však není milosrdná. Dlou-
ho, dlouho trvá, než si natočí moje nervy
na svůj hajsy, hajsy rožeň.

Ve chvíli smrtelné nahoty čísi neznámá
přítomnost zdvojuje stud. Pamětí  prochá-
zí šoupání pantoflí, tlumené zakašlání,
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nesmyslné, mažou mi po tváři bílé tlapič-
ky. Plivu a prskám osinaté chloupky.

Osobo, nešly tudy dvě děti? Jak daleko
do šílenství?

Pleju len. A až bude vypleto, pokácím.
Přijedu s tanky a pokácím. Obleču všechny
ty brzymrtvé, pokácím. Košulenky jim na-
dělám, rubášky! Kdepak jezdci, hromadné
ničení. Pokácím, pokácím.

Potom skládky hrobů, pláč. Až dojde
pláč, nenávist. A až pole obdělám, zaseju.
Miluju žírná pole. Toho radostného klíče-
ní! Jaká rozkoš.

Pleju len. Kdo se v tom vyzná?
Musí být jiná možnost, musí se něco

stát. Blouzním, kde jsou ti jezdci? Kdo se-
bral hřebínek mému andělu? Kdo si nad
kredenc připevnil jeho křídla? Keňa 1999,
Závišínské polesí 2003.

Cožpak je to všechno jenom žert?
Ale skutečně, já nechci bojovat. Přece to

lze nějak jinak, přece musí být jiné výcho-
disko!

A právě tohle poznání musím bránit.
Musím se ubránit neskutečnému tahu stu-
pidního vesmíru. Nebudu bojovat. Slyšíš,
hmoto, buď si. Nebudu bojovat!

Anděl se zklidňuje a hledí mi zpytavě do
očí. Snad právě na tohle čekal. Ale jaký to
má smysl, napadá mne. Jaký to vůbec,
vůbec všechno má smysl!?

Náhle nevím. Anděl, jezdci. Pouhé má-
mení? Čarovné slunce nasvěcující onu
scénu spolkly mraky. Vize mizí. Nakonec
se na nízkém listopadovém obzoru shrbe-
ně tyčí čtyři krabaté slunečnice. Kam
zmizeli jezdci?

Zase tu stojím sám. Dokonale sám.
I duše vzala roha. Jen vábnička dálky, moje
zjitřená obraznost, moje tma. Jsem daleko.
Dobře mi tak. Tak.

vráží. Do kleští mi skřípnul oči, nos, bradu.
Brázdí tváře. Braň se! Chce, abych vládnul
tělem, ono však hoří, hoří! Nemožno s ním
jakkoliv pohnout, všude kolem ostré hrani-
ce. Každý pohyb ohraničuje hrůzná sněť.
Ó, jak chytře je to vymyšleno!

Rozkmitávám se třaslavě slabostí. Ano,
jste mocnější, uznávám. Jste lepší, chytřej-
ší, zběsilejší, křičím. Ale nic to nepomáhá.

Víte, jak člověku je, když se takhle potá-
cí? Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ruské ko-
lo. K zblití. Ale tohle se ještě k tomu otáčí
moc rychle. Střídání dne a noci zdá se pro-
ti tomu pouhým žertem!

Nečekaně ve mně vítězí vzdor. Jako před
milováním. Libě svůdný úžas se tlačí vzhů-
ru, roste divná vášeň. Vášeň. Ano, plivnout
mu do tváře! Vyvolává na rtech pěna. Pliv-
ni, plivni, přidávají se posměváčci a šíbu-
jou svoje lodičky tam, kde ještě nehoří.

Dávám do toho plivance všechno. I za
cenu dalších problémů napínám síly. Ale
on se jenom směje. K čertu, dokonce ho
ani neskrápí slina! Představte si, směje se.
Ha, ha, ha, ha, on se směje! Ta bytost se
směje, jako by ani nebylo nic zábavněj-
šího.

Ach, tedy takhle vypadá zoufalství.
Pravé zoufalství, ta konečná verze života.

Jezdec cloumá kopím v mojí hrudi. Ne,
již to víc nejde. Jak se opovažuješ, drtivě ze
sebe souká opovržení. Tedy nejenom exe-
kutiva, ale i soudce, zase ty bílé tlapičky.
Hrozně mne tiskne! Ale ano, bolest má
ještě mnoho rafinovaných svátků.

Možná bych se měl snažit vyvlíknout,
přidává se palčivá myšlenka, jako bych
neměl dost trápení. Ale to bych přece přijal
boj, plahočím se hrbatým vědomím. Ne-
chci bojovat. Jediné, co vím. Nechci bojo-
vat! Nevzdávám se, ale nechci bojovat. Jak
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Skleněný oltář
Sen změněný

v můru
když

uprostřed noci
brodím se

střepy z oltáře
kostela

v Dobré Vodě
Snad

připomínka
jak blízko je
co zdá se být
tak vzdálené

Ráno
sklo

na chodníku
z rozbité výlohy

překáží chodcům
spěchajícím
na tramvaj
Nevěříme

vlastním očím
já

a svatý Vintíř

Vzpomínky

hlavou
Pod Ostrým

Stříbrná pavučina
neviditelně zavěšená

mezi stromy
Utkané cédéčko

na kterém
vítr přehrává

tóny
Weberova
Čarostřelce

Šumava
Šuměnka

rozpuštěná
v sklenici vody

z Bílého potoka
Doušek osvěžení

pro žíznivce
vyprahlého

nudnou každodenností
upachtěného
velkoměsta

táhnoucí
Tamara 

Kopřivová



Šumava 13

Z Prenetu
Kunhuta

hodila svatozář
létající talíř

jak záchranný pás
pod vrchol Prenetu

pro kapli
jež léta dýchá tu

Teď stojí svatá
s šátkem kolem hlavy

s bosýma nohama
jak poutnice

čekající na zázrak
Ten náhle zrodí se
když slepý vidí zas

proud lidí
jejž sezval zvon

a hluchý slyší
na kůru varhan tón
Pak zvolna schází
Na Křížový vrch

usedne za stůl
v světnici

jež už není
kde stálo stavení
zarostlé travou
zůstalo kamení

kamení ke snění
k vzpomínkám

táhnoucím hlavou

Červnová
Zatímco

dvouhrbý velbloud
na poušti v Gobi

přemýšlí
zda se má vydat

na cestu
když na Medarda

nezaprší
U nás

se chystá výprodej
jarních vůní

A já se marně ptám
proč akáty a lípy

voní tak často
po smutku

Proměna
Díky

pohádkové neděli
už vím

že kapka a kapka
není déšť

ale
kouzelný klobouk

s deštníkem
od pana

Tau
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Můj
kladný vztah 

k maďarské kultuře

Byl jsem požádán, abych napsal něco
o Maďarsku. Vím o této zemi skutečně
mnoho. Kdysi jsem dokonce celým Maďar-
skem projížděl při cestě do Bulharska, ale
z toho si už tolik nepamatuji. Vlastně pa-
matuji hodně. Byla tam samá rovina. Já
však mám rád zvlněnou krajinu. Vždyť
jsem se narodil v Pavlíkově u Rakovníka,
jak jistě víte, a tam jsem se díval den co
den na pahorkatinu křivoklátskou. A do-
konce jsme jako kluci šlapávali do školy
v Rakovníku po cestě, která zkratkou mi-
mo silnici šla přes Pavlíkovské vršky. Už
tehdy jsme byli hrdi na to, že máme své
vršky. Sice malé, ale naše. A co je malé, to
je milé. Vím své  a  to mi snad nebude
nikdo rozmlouvat. 

Také se z Maďarska dobře pamatuji na
vodní hladinu Balatonu. Jsou na tom, chu-
dáci, jako my, také nemají moře, a tedy ani
mořský příboj. Ta vodní hladina Balatonu
byla rovná jako ta krajina a domov mi připo-
mínala zase jinak: byla stejně rovná jako vo-
da na rybníčku před zahrádkou mého rodné-
ho domku.  Snad i pro tuto maďarskou spe-
cifiku a originalitu mám rád maďarskou kul-
turu. Jenom si mohu postěžovat, že jsem
jednou ošklivě zabloudil v Budapešti a do-
dnes nevím, bylo-li to v Budíně,  nebo v Pešti.

Na vysoké škole jsem poznal prima ka-
maráda, Maďara studujícího češtinu. Když
ze mě tahal rozumy o tajích češtiny, rád
jsem mu je sděloval a on mě na oplátku
naučil jedno maďarské slovo, jímž rád

Bohumil Jirásek
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pokřikoval na spolužáka Korejce, který
projížděl v protijedoucí tramvaji. Bylo to
slovo „öker“.  Jak se píše, nevím, ale takhle
je vyslovoval. Na mě tak nepokřikoval,
protože byl slušný a vážil si mě za pora-
denské služby v oblasti českého jazyka. To
slovo prý znamená „býk zbavený potence“,
sakra, já to řeknu raději srozumitelně: vůl.
Korejec to přijímal naprosto přátelsky a ra-
dostně, protože to bylo v době, kdy se mlá-
dež začala lichotivě oslovovat vole, vole.
Přesto byl onen Korejec zlomyslný a po-
ťouchlý, protože nás naučil asi deset vět
a pak jsme mu na českou otázku odpoví-
dali korejsky. Otázky byly naprosto ne-
škodné a ideologicky nezávadné, např. Jak
se máš? Chodíš raději do kina nebo na
koncerty?  Atd. Potom svolal asi osm svých
krajanů a pochlubil se svými pedagogický-
mi úspěchy. Všichni se moc smáli, a my
jsme nevěděli proč. Nu, brzy nám to došlo,
ale to už bylo málo platné. Naletěli jsme. 

Ale abych se vrátil k Maďarsku. Umím
ještě maďarsky: Nem tudom maďarum. Ale
možná jsem zase naletěl, i když jsem měl
radost, že umím říci maďarsky: Neumím
maďarsky. A to jsem byl šťastný, že umím
tuto větu v několika jazycích! 

Mohl bych ještě dlouho vykládat, co
všechno znám o Maďarsku a o maďarštině.
Za studentských let se mi zdála blízká
turečtině. Ani nevím proč. Z těch vzdále-
ných dob však už nepamatuji, bylo-li tvo-
ření slov, jejich pádů a čísla přiřazováním
přípon typu ev-le-ri-miz-de z maďarštiny
nebo turečtiny, ale to je nepodstatný detail.
Jsem však skromný, a tak vás připravím
o potěšení seznámit se s mými bohatými
znalostmi a odkážu vás na vlastní prů-
zkum. Jen se taky snažte a nechtějte všech-
no příliš lacino vytáhnout ze mne. 

Protože je u nás žalostně málo literatury
o Maďarsku, požádal mě šéfredaktor,
abych o svých bohatých zkušenostech
a znalostech něco napsal. Rád jsem mu vy-
hověl, zvláště když mi na toto téma sdělil,
že na tyto podněty čeká autorka už zadané
diplomové práce. Pro dobrou věc jsem
ochoten udělat všechno možné i nemožné.
A to ani nevím, jestli se za tu propagaci
česko-maďarských kulturních vztahů udě-
luje nějaká cena. Doufám, že ano. 

Při této příležitosti bych také rád po-
zdravil svého kamaráda ze studií, onoho
maďarského vysokoškoláka (jak se máš, ty
kluku dnes už taky nutně přestárlý?), rád
bych mu poslal to dávné bratrské oslovení,
ale protože  nevím, jestli mě tehdy také
nezmátl, co slovo öker znamená, a navíc je
neumím ani správně vyslovit, ani správně
napsat, tak mu je posílám v češtině. A buď
zdráv, kamaráde. Možná z tebe bylo nějaké
zvíře na velvyslanectví, nebo už si chrouníš
v zaslouženém důchodu, zatímco já se tady
plahočím. Třeba se mi ozveš, protože  mé
řádky budou mít jistě světový ohlas (jak
alespoň předpokládám). A zahájíme novou
vlnu česko-maďarských kulturních styků.
Tak se ozvi, ty kluku safraportská, ať ta
studentka má o čem psát. Ta sotva bude
hledat nějakého Petöfiho a Nerudovy pře-
klady jeho básní, sotva bude hledat dvou-
svazkové překlady Jaroslava Vrchlického,
nebo další překlady maďarského Madácha
atd. To by bylo moc namáhavé. Ať tedy
naváže na naši novou vlnu modernismu
a postmodernismu. Ať jí pánbůh pomáhá.
Já už jsem jí pomohl, doufám, dost. 

Nakonec však mohu pronést upřímné
vyznání, že mám rád maďarskou literaturu
i maďarský lid. A teď víte o mém vztahu
k maďarské zemi všechno.
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Variace na basu
Hudební experti, kolik jich matička

Země skýtá, chystají se určitě plesknout
mě přes ruku. Ne na basu, pro basu přece!
Anebo variační skladba pro kontrabas só-
lo, tak se to má správně nazvat.

Jenže, páni experti, tentokrát jste vedle.
Asi jste si nevšimli, že při tomhle příklad-
ném blábolu o žádný hudební opus nejde.

Takže.
O base se tvrdí, že basa tvrdí muziku.

Ale ne zase každá basa. Je také basa
určená k zabásnutí. Co tvrdí ti, kteří jí
prošli? Tvrdí basa ty, kteří jí prošli? Lze
tvrdit, že tvrdí, anebo že jen zatvrzuje?
A když ne, proč se tvrdí, že ten, kdo v base
sedí, v base také tvrdne? A jestliže tvrdne,
tvrdne jen on sám, anebo ztvrdnou také
všechna jeho tvrzení?

Takže.
Nakonec co je lehčí? Hrát na basu,

anebo hrát si s basou? Je lehčí s basou si
hrát, anebo zahrávat?

A teď už úplně nakonec.
Není-li basy, muziku nemá co tvrdit

a muzika změkne. Jestliže muzika změkne,
muzikantům ztvrdnou rysy.

Co na to ctění diváci a posluchači?
Myslím, že je jim to úplně fuk.

Globalizace - ano či ne?
Nedávno jsem učinil ohromný objev:

největším nepřítelem globalizace jsou myši.
Příkladem budiž partitura. Království

not. Chumlají se jich tam tisíce, možná de-
setitisíce. A zároveň z nich vyvěrá jakýsi
jednotící smysl, soudržnost stavby, plynu-
lost hudební řeči...

Právě proti tomu myši nejvíce brojí.
Šup, a už jsou ve skladišti hudebnin.

Bez prodlení se pustí do díla. Partituru
rozcetlují na tisíce, možná desetitisíce
drobných kousků. Každá notička zbavená
svého jha rázem ožije. Má teď svůj papíro-
vý minisvět, svébytnost, rozlet, svobodu...

Jenže hudba se z hromady papírového
šrotu hrát nedá.

Něco o dirigentech
Dirigent, jak známo, je vládcem orches-

tru. Vládcem laskavým, avšak ve věci hud-
by nekompromisním a přesným. Sluší se
proto přirovnat jej k hodinkám.
Činí tak i hráči orchestru, kteří dirigenta

- proto tam přece je - bedlivě pozorují.
A nejen pozorují. Také - protože dirigentů
je na světě více a občas se střídají - srovná-
vají, třídí a hodnotí.

Ostatně nejen dirigenti, rovněž hodinky
se všelijak liší. Oplývají rozdílnými vlast-
nostmi, pročež jim náleží i různé přívlastky.

A tak v jednom orchestru, který si ne-
přeje být jmenován, vynalezli pro dirigenta
určitého typu (a to je třeba říci, že typu vy-
mykajícího se běžným standartům) zvlášt-
ní označení: dirigent digitální.

Proč právě digitální?
Protože má spoustu funkcí, ale žádné

ručičky.

Karel Pexidr Tři
muzikantská
povídání

motto: 
Co Čech, to muzikant. 
Vidíte, a já jsem Čech.



Svetr MUDr. Zuzany 17

VerneJules

(a kuklení)
V Kalendáři plzeňském 2004 vzpomínám,

jak mě matka v dětství zásobovala knihami
z městské knihovny v Plzni. Jednou, když
jsem byl nemocný, dopadla na sněhobílou
peřinu i sněžná Země kožešin. Otevřel jsem
ji a poprvé spatřil šrafovaný svět, poprvé se
začetl. Kniha mě nadchla a dobře, že byla
prvá. V určitém směru totiž Vernea (1828-
1905) charakterizuje nejlépe. 

Patnáctiletého kapitána (opět jen vypůj-
čeného) jsem četl jako druhého už s vědo-
mím, že jde o  jednu z mnoha verneovek.
A nad potrhlým bratrancem Benediktem
jsem si vzpomněl na astronoma Thomase
Blacka ze Země kožešin. Copak bude
v každé verneovce výstřední badatel?
A pak jsem uviděl v rokycanském výkladu
Tajuplný ostrov. Stal se první verneovkou,
kterou jsem dostal, a překonal ty předcho-
zí. Táta mi ho sám přečetl, skvěle, a já pak
mladší sestře. I tu bavil. Ve třídě už jsme
tou dobou soutěžili s Vaškem Chýlkem,
kdo přečte verneovek víc, už jejich názvy

tak lákaly. Lepší knihy pro mě tou dobou
neexistovaly a chutě jsem se nořil do dal-
ších a dalších; na klasickou edici naklada-
telství Albatros (1952-1996) nedám do-
dnes dopustit. Škoda, že za čtyřiačtyřicet
let nevyšlo víc než 31 verneovek v pouhých
29 svazcích! Okouzlovaly mě stejné přeba-
ly, jejichž barvy se měnily, a zjišťoval jsem,
z jakých verneovek bylo vybráno těch stále
se vracejících osm obrázků v rozích (šlo
o Dvacet tisíc mil pod mořem, Tajuplný
ostrov a Robura Dobyvatele). Pravidelné
anotace mě fascinovaly. Stručně psaly
o dějích románů a já si ty slogany zapiso-
val. Kompiloval jsem z různých článků
stále podrobnější Verneův životopis a ni
jediný detail nesměl být vypuštěn. To skon-
čilo až podobně nadšenou Neffovou kníž-
kou. Bylo mi čtrnáct, když vyšla, a dostala
mne do vytržení. Vždyť kupříkladu před-
sádky tu pokrývají trasy všech Podivu-
hodných cest!

Nerad bych nosil dříví do lesa. Jen česky

Ivo Fencl
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a slovensky přece vyšly v posledních dese-
tiletích četné Verneovy biografie: Neznámý
Jules Verne (Janatka 1959), Podivuhodný
svět Julese Verna (Neff 1979 s datem 1978),
Snílek Jules Verne (Brandis 1981), Náš
přítel Jules (Švihran 1983) či Jules Verne
(Lottman 1998). Spíš okrajově se autora
dotkla publikace Dvacet tisíc mil od Verna
(Hlinka, Všetečka 1981) a pouhou mysti-
fikací je dětský román Petera Glocka Růže
pro Jula Verna aneb Pět týdnů bez balonu
(1986). Přičtěme všechny neknižní studie,
články a doslovy a nezbývá, než abych se
tu zmínil jen o několika aspektech. Přede-
vším si  všimněme vzájemné provázanosti
některých verneovek.

Jsou mezi nimi dvě trilogie. Tu první
tvoří cyklus Ze Země na Měsíc (1865),
Kolem Měsíce (1870) a Zmatek nad zma-
tek (1889), tu druhou romány Děti kapitá-
na Granta (1868), Dvacet tisíc mil pod
mořem (1871) a Tajuplný ostrov (1875);
v ní prvé dva tituly dala do souvislosti až
kniha třetí. V Tajuplném ostrově je totiž
nalezen jak napravený lotr Ayrton zane-
chaný Grantem na opuštěném ostrově, tak
kapitán Nemo. Třetí trilogií mohlo být duo
„vzdušných“ románů Robur Dobyvatel
(1886) a Pán světa (1904). Ale nehovořím
o jednotlivých částech románů, ačkoli
Verne si je za regulérní svazky započítával,
a překročil tak magickou hranici 100. Pak
je i Tajuplný ostrov trilogií (Vzdušní tro-
sečníci, Opuštěný, Tajemství ostrova)
a Děti kapitána Granta též. Rekordu Verne
dosáhl v Matyáši Sandorfovi (1885), na-
podobenině Dumasova Monte Crista. Ten
má svazků hned pět. Záměrně pomíjím
nejrozsáhlejší „verneovku“, totiž Historii
velkých cest a velkých cestovatelů (1878-
1879, 6 svazků). Další „kategorií“ jsou

Verneova pokračování děl milovaných au-
torů. Roku 1900 vydal Druhou vlast, pří-
mé pokračování Švýcarského robinsona
(1812-1827) a roku 1897 Ledovou sfingu.
Ta navazuje na  klasické Příběhy Arthura
Gordona Pyma: Poeovu knihu čtivě převy-
práví v páté kapitole a hrdinové odhalují,
že šlo o záznam reality, aby se po Pymo-
vých stopách dostali až k pólu (kde je
u Vernea širý oceán).

Poe měl na Vernea obrovský vliv. Ten si
dnes skoro neuvědomujeme a to je chyba.
Verne díky Baudelairovi samozřejmě Poea
znal, byl jím zasažen, uhranut. Už Pět neděl
v baloně (1863) nese doteky Poeových
vzduchoplaveckých povídek a pasáže
z podzemního moře v Cestě do středu
Země (1864) jsou trestí Poea, především
finále  Příběhů Arthura Gordona Pyma.
Setkání s pračlověkem je odleskem bílé
postavy z konce Poeova románu. Téhož
roku Verne vydal o Poeovi vlastní studii.
Věnoval se tolik nějakému jinému spiso-
vateli? Rovněž Kapitán Hatteras (1866) je
„druhý Pym“  a nachází na severním pólu
sopku, jejíž existenci Vernovi vnukl Poe.
A nezvykle drsný román Chancellor (1875)
je vzpomínkou na hrůzy líčené v Pymovi -
ač před kanibalismem Verne s Hetzelem
radši na poslední chvíli ucuknou. Začátek
Tajemství pralesa (1881) je patrným ozvu-
kem luštění šifry ve Zlatém broukovi, ale
tím byl už i úvod zmíněné Cesty do středu
Země. Scéna s „oživlou“ mrtvolou stoupa-
jící z dna Amazonky je rovněž jako vystři-
žená z Poea. Souvislosti však lze hledat
i mezi verneovkami o cestách kol světa.
Nevím, zda kupodivu, ale je jich jen pět:
Děti kapitána Granta, Dvacet tisíc mil pod
mořem, Cesta kolem světa za osmdesát
dní, Trosečník z Cynthie a Robur Doby-
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vatel. Roku 1987 se ukázalo, že Foggova
památná cesta podniknutá týmiž prostřed-
ky po stejné trase by dnes trvala 102 dnů.
Nejezdí už totiž poštovní parníky a změni-
ly se jízdní řády. 

Další a další podmnožiny verneovek
vytváří zmíněný Ondřej Neff v druhé části
své monografie, my si však nyní všimněme
něčeho hlubšího. I Verne měl totiž jako řa-
da dalších spisovatelů, zvláště Poe, zálibu
v uzavřených prostorách. Ano. Tento
literární velikán, jenž doslova pokryl
globus praporky a který pro geografii
vykonal, co Dumas pro historii (jak si
doslova předsevzal), byl do značné míry
klaustrofil. A nejhezčím cestováním mu
bylo vykukování z okénka „útulného poko-
jíčku“. Ne, netrpěl přímo agorafobií, hrů-
zou z otevřených prostranství, ale kuklil
se. Což lze vysledovávat od jedné verneov-
ky k druhé. Už v Pět neděl v baloně je stře-
dobodem Afriky koš. K Cestě do středu
Země není třeba komentáře a v románu
Černá Indie (1877) se kuklíme alespoň
v důlní kolonii. I Nautilus je kuklou, Robu-
rův Albatros jeho vzdušnou obdobou
a Fogg se kuklí aspoň sám do sebe. A už
jsme zase u mé první verneovky Země
kožešin - a zde jsme nejprve svědky „za-
kukleného“ přezimování, a pak stavby
nové „kukly“, která je navíc zavalena le-
dem, abychom skončili na stále se zmen-
šující kře. Je symptomatické, že Verne tuto
knihu psal roku 1870 uprostřed obležené
Paříže. „Kuklení“ do iglú ovšem proběhlo
už v jedné z prvních Verneových povídek
Černá vlajka (1855) a v Hatterasovi, kde
máme celý ledový dům. V Chancelloru
umíráme s trosečníky v odkrojeném člunu.
I Tajuplný ostrov bude tak odkrojen, což
však autorovi nestačí a musí objevit Žulo-

vý dům, tj. vodou vymletou jeskyni pod
čarou jezerní hladiny, kde si trosečníci pro-
razí jen okna a dveře. V knize Na kometě
(1877) tento stálý Verneův recept selhal,
a proto lze román označit za verneovku 
snad nejslabší. Naopak dílo Zemí šelem
se v originále jmenuje Slon na páru a vyšlo
z pouhé kresbičky, kterou Jules vytvořil
už v dětství a která se zachovala. Sice tu
procestujeme celou Indii, ale bezpečně
uzavřeni díky titulnímu dopravnímu
prostředku. A dál. Tajemství pralesa nás
vede „osm set mil po Amazonce“, ale v ori-
ginále se jmenuje Jangada -  podle člunu,
ve kterém hrdinové pohodlně putují.
V Oceánem na kře ledové (1890) bude
tímto pojízdným „domkem“ útulná marin-
gotka. A nevím, zda sem zařadit třeba
i Plující ostrov (1895), ale jsem si jist, že
v Honbě za meteorem (1908) figurují
dokonce věže vykreslené podle té, v níž se
Verne „kuklil“ po většinu druhé, amienské
části života.

Domnívám se, že čím méně „kuklení“
verneovka obsahuje, tím hůř pro ni. Výjim-
kami jsou jen Carův kurýr (1876), Nový
hrabě Monte Cristo a Patnáctiletý kapitán
(1878), ale i zde se na chvíli octneme (ale-
spoň) uvězněni v dutém termitišti, z něhož
se dokonce stane potápěčský zvon. A Děti
kapitána Granta? Ty mají svou pevnou loď:
Duncan, kde se do své kabiny i sám do
sebe tak rád uzavírá další Verneův výstřed-
ník Paganel. Jak jinak než jistou klaustro-
filií  vysvětlit celou desítku robinsonád
„zakuklených“ mezi šedesáti verneovka-
mi? „S Vernem celým světem povede vás
edice Podivuhodné cesty,“ čítal jsem celé
mládí. Ale kdyby si nás při tom putování
nechoval jako v bavlnce a v klícce, nečítali
bychom ho možná vůbec.
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Ten tichý svátek
Ten tichý svátek oslavíme spolu...

Já - až k úsměškům vážný
a s pohledem upřeným jakoby k zemi

Ty  - až příliš tichá a jako vždy
mlčící tisíce hladivých slov

A konečně hlína - jemná a hebká
jako  ornice jako něžná kůže tvých paží

jež rovněž zvolna
v hlínu přecházejí

Na svahu
Řekl jsi s úsměvem Hle kterak

onen strom na svahu nad řekou
stále výš a výš se pne A přece

půda mu pod kořeny mizí Zvolna
voda ji podemílá Hle kterak

ze všech sil drží se Kterak
zoufale výš a výš se pne A přece

padne

Tak i my příteli
tak i my

Ivan ŠvandaNa svahu a jiné básně
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Miluji tě
Již i sám slyším Jak

zprofanovaně to zní To
mé věčné Miluji tě Jako
průvan ve dveřích Jako
plivnutí Jako nic Jako

jako

A přece je v tom vše Tvé
zelenohnědé oči přivřené známou mi slastí Tvá

dravčí ústa křičící tak důvěrně známou
rozkoší Tvé

nádherné tělo vyklenuté v most Vstřícný
most jinému tělu Neznámému mi tělu

jiného muže jemuž vzlykavě šeptáš
ono tak nové Miluji tě

Nože
Věděl jsem že občas vrátí se

horký letní obraz tvůj
a úsměv...

(teď však denně se vrací
a již z úsměvu škleb)

Ano -
škleb již z úsměvu mého

když oba nože do sněhu utírám
tvůj vedle svého něžně kladu

a pak dlouze dávím
z pohledu na sedlou krev
v níž tvé stále ani kapka...

Ona oblá věc
Ona oblá věc v tvých drobných dlaních

se matně leskne Chladná
a hebká jak měsíční kámen

pulsuje pomalu v agonii
této bezvětrné smršti

Zalykáš se smíchem Ovšem
neboť hle jak zoufale neosobní

je ta věc Ona oblá věc
v tvých drobných dlaních

Ona chladná věc
Mé srdce

V pasti
A je to tu zase  Zákeřná nemoc Tvá

chůze úsměv gesto stín A já
zas v pasti z níž nechci uniknout

ale vždyť už přece vím: Tělo
semlít Krev vypít Kosti

zlámat a jen duši vyjmout (je-li)
A je-li černá utéct

A je-li bílá ukázat svou aby
utekla ona Pak konec

Potlesk Poklona

Jenže jsem tu zase Zákeřná nemoc Má
chůze úsměv gesta stíny A já

zas v pasti z níž nechci uniknout A z níž
bývám (tedy jsem a budu)

s úsměvem idiota
vykopnut

Smích a opona
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Vždycky jsem chtěl mít deštník. Ne ně-
jaký obyčejný, ale s vyřezávanou rukojetí,
velký, černý, zkrátka takový, jaký nosí ang-
ličtí gentlemani. Nevím proč, ale vždycky
jsem měl ochranu proti přeháňkám malou,
nedomrlou, naprosto neodpovídající mým
představám. Zpočátku to byly takové po-
divné trubky, do jejichž útrob jste strčili
prst, skřípli jste si ho a po zatlačení smě-
rem od sebe jste vytvořili něco, co nemělo
s deštníkem vůbec nic společného. Časem
se, pravda, trochu vylepšily, a to o samovy-
střelovací pružinu, která opravdu vystřelo-
vala sama, dokonce kdy chtěla, takže jste
kromě prstu mohli přijít ještě o oko.

Ale nechci si stěžovat. Je to koneckonců
moje chyba, že jsem pilněji nepracoval,
abych si mohl své přání splnit. To je život.
Člověk nemůže mít všechno, co by chtěl.
Přesto jsem zajásal, když jsem se dozvěděl,
že bych takový deštník mohl vlastnit.
A ještě ke všemu by byl literární. Ach, to by
bylo něco. A stačí tak málo. Napsat pár
řádek. O čemkoli. Kdyby se mi to povedlo,
tak to tedy, gentlemani, odpusťte a strčte si

ten svůj velký a černý někam. Literární, to
by byl ten pravý. Chránil by mě před sprš-
kami přírodními i kritickými, kdyby se
některým čtenářům mé výtvory nelíbily.
No představte si to. Kritik po přelouskání
mého dílka zbrunátní, vypustí spršku, já
bleskurychle otevřu deštník a vidím, jak
z jeho okrajů skapávají neškodné chuch-
valečky. To by bylo něco! Také by mi ho
nemohl nikdo ukrást, čajznout, zdulit, či
nějakým podobným způsobem odcizit,
neboť by byl chmatákovi na nic, aneb ex-
presivně řečeno, na tři tečky. Protože by
byl přidělen mně a fungoval by pouze
v mých rukách. Měl bych takovou radost,
že bych si ho před spaním postavil vedle
postele a ráno bych se probouzel s pohle-
dem na jeho krásné dráty.

Takže doufám, páni porotci, že jste po-
chopili, co jsem tím chtěl říci, a kdyby snad
ne, tak vám přeju, aby se ty deštníky v těch
vašich taškách často samy otevíraly, jako
v té mojí.

P. S. Asi jsem to s tím závěrem trochu
přehnal. Ne často. Stačí jednou za týden.

Literární deštník

Mila
n
Če

ch
ur

a
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Kdesi v zamrzlém království, tam, kde je
domov polárních medvědů, otužilých, re-
kordudychtivých plavců a zvědavých po-
lárních vědeckých pracovníků, se z ledové
vody zvedal celkem solidní ledovec. 

Obrovský.

Ta jeho část, která rostla z hladiny, se
zdála být……… No……… Znova…….

Tedy………. rostly z ní dlouhé………..
Néé to je blbý……… Něco jinýho! 

Ehm. Tak to je príma. Prostor na té kře
(nebo na tom ledovci…?) byl plochý a roz-
sáhlý. A co je divnější, na té ploše tančil 
sbor ostrých ptačích hochů. 

Byli v tranzu, ti hoši, a tančili v kruhu. Je
běžné, že když někdo - dokonce i tučňáci -
tančí v tranzu a v kruhu, tak tančí kolem
NĚČEHO. Skutečně. Třeba kolem ohně.
Ale tihle ptačí hoši netančili kolem ohně.
Široko daleko tu nebyla ani známka

jakéhokoliv dřeva. A jak by ho porodili…
tedy čím by ho zapálili, kdyby dřevo k dis-
pozici měli? Ne ne. 

Kdyby se váš pohled vznesl nad tančící
tučňáky, viděli byste tu VĚC, kolem níž ti
hoši tančili - v tom tranzu. Bylo to prapo-
divné stvoření. Přesně uprostřed skotačí-
cího kruhu se do výše tyčil obrovský pták.
Je třeba podotknout, že to byl příslušník
téhož druhu, co hopsal s oddaností na té
děsné a obrovské hroudě ledu a sněhu.
Nehopsal. Jenom tam tak stál se strnulým
výrazem v očích. Zobák dokořán a s křídly
předpaženými. Meditoval. Ten velký tuč-
ňák meditoval a slabě zářil. Povrch těl po-
skakujících tučňáků absorboval tu lehkou
záři a oni prožívali silné pocity uspokojení.
Vlna tepla vnikala do ptačích vnitřností
a krev v jejich podzemních řekách zpívala
píseň života. 

Jejich uspokojení se blíží ke konci.

Vo
jtě

ch
 N
ěm

ec Povídání

o králi
tučňáků
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Jejich život se blíží ke konci. 
Jejich sny pochodují k popravišti.  
A je jim úplně jedno, že v tu samou

chvíli se jeden hodný člověk snaží opravit
automat na praní své známé, která má svůj
útulný byteček nebezpečně blízko letiště. 

Byl levný.
Ten byteček. 
A tak tam ptáci křepčili a vysmívali se

mdlému slunci.
„A chceš, abych se zejtra stavil?“
VRUUMMM!
Předměty na poličkách se zatřásly stra-

chem - věděly, že měly zůstat v obchodě.
Odněkud se připlazil vichr a zamával

tučňákům na pozdrav.
Řekla: „Stav se.“
Řekl: „No…“
Řekla: „A nechceš, abych koupila něco

k snědku?“
Řekl: „No… Jo.“
Řekla: „A co bys jako chtěl… teda abych

koupila třeba prase… nebo kachnu?“
Řekl: „No… kachnu… no.“
Řekla: „Kachny sou moc tučný, ne? Dyť

ty nemáš rád tučný jídla, ne? Nebo si změ-
nil jídelníček?“
Řekl: „No… prase… no.“
Vůdce tučňáků uprostřed světélkujícího

kruhu svých šíleně krásných následovníků
se začal vznášet. 

Vyšel z místnosti a málem zakopl o psa.
„!¨'¨ˇ´´!…Pse!“
Sbor ptačích uctívačů naslouchal šepotu

poloboha.
„Dyť ten pes je ňákej nemocnej!“
Pára mu vzlétla z hrdla a unášena křídly

mořského vánku se vytrácela ve vzduchu
ostrém jako gilotina.

„VRUUUMMM!“
Ptačí polobůh.

Muž padá k zemi.
Kvílení.
Muž padá na psa.
Praskají kry.
Pes kvičí.
Tučňáci zmateně pobíhají.
Smích…
Ptačí hlavy těžknou, ptačí mozky měknou.
Pes se zmítá.
Král tučňáků se proměňuje.
Pes praská.
Protahuje se.
Pes se už nezmítá.
Vichry vedou řeči zvuku.
Pes už nedýchá.
Bledé slunce pálí a tříská těžkými kladi-

vy do vody a do ledu…
Pes se rozpouštííííííííííííííííííííííííííííííííííí-

ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí…
Kruh z tučňáků se rozpouštííííííííííííííííí-

íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí…
A stál tam. 
Led v očích,

krystalky na čočkách,
jinovatka na sítnici.

Zdál se být větší a hrozivější. Kruh
z mrtvých ptáků zdůrazňoval jeho význam.

Slunce… i hrany ledových skvostů se za-
lekly, když z moře vylezly VĚCI. Bylo to
jako… (ze špatného filmu…) by se brány
času otevřely a umožnily tak přístup cizím
bytostem na tuto planetu. (To je taky ze
špatného filmu…)

Ti tvorové se podobali opicím, ale bylo
na nich něco odporného. Možná to bylo
tím, jak podivně se pohybovali. 

Ty malé hlavy!
Možná to bylo tím, jak podivně skřeho-

tali.
A možná je tohle všechno naprostá

kravina. Hmmmmm…
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Né né né.
To není kravina.
JE to vážné.
Opravdu.
Fakt.
Zvířata se doplazila, dokulhala a dosko-

tačila ke vznášejícímu se božstvu.
V tento okamžik byl bůh ptáků obklopen

třesoucími a mokrými karikaturami ma-
kaků z Gibraltaru. Teď, ozářeni bledým
světlem z božského těla, pohybovali svými
masitými pysky, kroutili velkýma černýma
očima a pohupovali svýma dlouhýma ru-
kama s dlouhými prsty, které by si mohly
podat ruce (Ehm…) s kořeny mandragory
(Tááák. Tohle vypadá jako pravopisné
cvičení…), které by si mohly podat ru… to
už musí skončit. 

Svíjela se (ta zvířata),
skřehotala (ta zvířata),
čučela (ta zvířata),
a čekala (ta zvířata).
Zlost sama… (ta zlost)
Ptačí bůh levitoval a divil se, proč jsou

jeho vyznavači mrtví a proč je středem po-
zornosti těchto ohavných tvorů. 

Kdo jsou zač? Tepala mu otázka v nitru.
Proč tu jsou? Škubala mu otázka nervy.
A proč kruh z tučňáků není živý již? Na-

motávala otázka jeho šlachy na kus drátu.
Zdálo se, jako by stvůry/nestvůry čekaly

na chybu velkého tučňáka. Bůh mezitím
přemítal, zda jim má utéci, či se jim má
postaviti. Nikdy předtím je neviděl. Ne ne
ne.

Byl si jist, že se blíží konec. Bál se.
Poprvé za svou dloooooooooooooouhou
existenci pocítil ten pocit, o kterém si
myslel, že sluší pouze smrtelníkům. A pak
se bál toho pocitu. Pocitu strachu.
Najednou se bál dvou věcí. Ano. Byl to

dvojnásobný strašpytel, plovoucí na nevi-
ditelném polštářku moci. Až TOLIK to by-
lo zvláštní.

Poprvé za dlouhou chvíli se bůh pohnul.
Pokynul křídly, čímž chtěl jistě naznačit, že
je jako bůh, a že nejde zabít atakovýpodob-
nýkrávoviny. Tvorové však vycítili jeho 
strach a v myšlenkách se beze slov mezi 
sebou domlouvali. Připravovali útok.

Dokonale.
Chlap civí na puklého čokla.
Jako jeden muž/nestvůra.
Řekla: „To je škoda.“
Zvedli své dlouhé a boubelaté ruce.
Řekla: „Byl to tulák.“

Běželi k němu.
Řekla: „Bylo mi ho líto, tak sem ho vzala

domů, no.“
Řev zastrašující smysly.

Řekla: „Byl tak nemocný a chromý…“
Pěsti buší.

Řekl: „To seš celá ty, že jo?“
Bůh pláče.

Řekla: „To seš celej ty, že jo?“
Krev.

Řekl: „Nechme toho!“
Ryk.

Řekla: „Poď. Dem ho uklidit.“
Boj.

Řekla: „Chudáčka.“
Zoufalství.
Dílo zkázy.
Mrtvá hromada těl.
Na hromadě svinstva stál.
Náš hrdinný bývalý ptačí král.
Zpíval svou hymnu vítězství

atakdál.
Přestal být bohem a odebral se

daleko do lesů.
Ztratil své schopnosti, protože

neměl své ovečky (tučňáky).
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Původně gotický kostel z dvacátých let
14. století, barokizovaný koncem 17. století,
zasvěcený Nejsvětější Trojici a sv. Šimonu
a Judovi, působí nezvykle sugestivně, mohut-
ně, s důstojnou autoritativností. Téměř nutí
zastavit se a alespoň na chvíli se oddat za-
myšlení tak charakteristickému pro ovzduší
míst posledního odpočinku. Dojem zesilují
i dvě barokní branky, zbytky po barokní zdi,
postavené podle plánu plzeňského Jakuba
Augustona. Opravdu nečekaná scenérie
venkovského zátiší.

Podvědomě tu lze vycítit setkání s něčím,
co se vymyká každodennosti. A už je to tu!
Pomník se jménem Arthur Breiský  a s letopoč-
ty 1885-1910. Výrazný představitel české
dekadence, překladatel dekadentních děl ang-
lické a francouzské literatury, který rád vystu-
poval jako aristokratický soukromník vážně se
zajímající o umění. Od středoškolských studií
mystifikoval, takže jeho předčasnou smrt
v USA brali přátelé jako další projev mystifi-
kace. Mystifikoval i jako schopný tvůrce. Do
výboru Stevensonových povídek Klub sebevra-
hů  zařadil bez označení autorství i své dvě
(Mors syphilitica, Zpověď grafomana). Jind-
řich Vodák v recenzi konstatoval, že celý sou-
bor nemá úroveň těchto dvou. Teprve pak mu
Breiský přiznal své autorství.  Pocházel
z Roudnice nad Labem, jeho rodina byla used-
lá ve Slaném a on sám do západních Čech
nezavítal. Maska bohatého aristokrata ho tak
zadlužila, že v roce 1910 odjel do USA prchaje
před věřiteli. V Novém Yorku jako nemocniční
zřízenec záhy zahynul při obsluze výtahu.
Poslední zprávy hovoří i o zániku jeho hrobu
na newyorském ústředním hřbitově. A najed-
nou v Dýšině? Tož tak. Jeho bratr Rudolf
Breiský byl vysokým ministerským úředníkem

a v Nové Huti u Chrástu vlastnil vilu, v níž
trávil se svou rodinou a rodiči dovolené. Kou-
zlu místa tak propadl, že za poslední místo
odpočinutí všech zvolil dýšinský hřbitov a na
rodinném pomníku připomněl i svého nešťast-
ného sourozence.

Na hřbitově se ovšem setkáme se dvěma vý-
znamnými osobnostmi. S Kamilem Kroftou
(1876-1945), profesorem Karlovy univerzity,
historikem zajímajícím se o husitství, předbě-
lohorskou dobu a dějiny české církevní správy.
Po vzniku republiky byl vyzván, aby vstoupil do
diplomatických služeb - a pak mladý stát za-
stupoval ve Vatikánu, v Rakousku a Německu.
Posléze se po abdikaci T. G. Masaryka stal
posledním ministrem zahraničí demokratic-
kého státu. Spoluutvářel československou
zahraniční politiku jako blízký spolupracovník
obou našich prvních prezidentů. Jeho otec byl
v letech 1890-1892 starostou Plzně. Krofta
byl jako čelný politický představitel i osobnost
odboje vězněn v Terezíně, dočkal se osvoboze-
ní, ale následky "zvláštního zacházení" už
tento kultivovaný, vzdělaný a čestný muž
nepřežil.

Hudebního skladatele Josefa Bartovského
(1884-1964), profesora plzeňského Učitel-
ského ústavu, dnešní doba neprávem nepři-
pomíná.  Autor sedmi oper, dvou symfonií, 
osmi symfonických básní, pěti kantát, koncer-
tů pro housle, klavír a pozoun, deseti smyčco-
vých kvartetů, řady sonát, písňových cyklů,
sborových skladeb… výrazně zasahoval do
plzeňského a okolo roku 1910 i radnického hu-
debního života. Rozhodně nepatří k epigonským
nebo takzvaným regionálním osobnostem.

Sugesce kostelní budovy má svou ozvu také
na hřbitově.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Dýšina
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Čím ožívá krajina? Na tuto otázku odpoví-
dá v úvodu stejnojmenného sborníku jeden
z autorů Zdeněk Vyšohlíd takto: „Soužitím
lidí, jejich smýšlením, prací a zkušenostmi.
Tak skutečně žije. Zkuste však vyprávět o sku-
tečnosti! Je to s ní jako s krajinou. Víme, co se
v ní odehrává, kde v ní co najít. Kdejakou ces-
tu, zajímavou věc či památku nebo stavbu.“

Právě o osudech 129 kostelů na
Domažlicku a Tachovsku tato pozoruhodná
publikace pojednává a zahrnuje i aktuální in-
formace o stavbách nových kostelů v této
oblasti. Soupis doplněný fotografiemi a mapa-
mi Zdeňka Procházky obsahuje všechny farní,
filiální, klášterní, poutní i některé hřbitovní
kostely, které byly využívány k církevním
obřadům k roku 1945. Kromě základní
charakteristiky objektů se tu píše i o opravách
staveb v údobí od roku 1990 do konce tisíciletí.

Je potěšitelné, že se na mapování památek

podíleli studenti ZČU v Plzni (z Fakulty hu-
manitních studií) a v knize najdeme ukázky
z jejich prací, které potvrzují, že stav památek
jim není lhostejný. Například: „Krajina je věč-
nou šancí člověka. Krajina neustále a neúplně
ožívá, a to, jak ji člověk pěstí a zvelebuje, je
i záležitostí vzdělání, neboť povinností vzdě-
laných je pečovat o krajinu. Krajina je situací
naší základní zodpovědnosti. Vyžaduje od
svých obyvatel, aby se v ní cítili doma.“

Publikace existuje v dvojjazyčné podobě
(německý překlad je dílem Marie Bretlové)
a vyšla v rámci programu Evropanství a spo-
lečnost na evropském rozhraní a v koedici
Západočeské univerzity a Nakladatelství
Českého lesa. Kolegům z Domažlic můžeme
závidět, ale jejich drobná mravenčí práce
v soustavném mapování historie Západních
Čech konečně přináší zasloužené výsledky.

Ivan Nikl

Krajina je věčnou šancí člověka

Znalci naší kulturní historie a literární
(včetně dramatické) kultury dozajista vědí, že
Ladislav Smoček to byl, kdo roku 1964 založil
(v dvaatřiceti letech!) v Praze spolu s teatrolo-
gem Jaroslavem Vostrým tehdejší „kultovní“
scénu Činoherní klub, věru fenomén šedesá-
tých let par excellence - a stal se jejím kmeno-
vým režisérem a také kmenovým autorem. Kdo
by neznal například jeho Piknik nebo Podivné
odpoledne dr. Zvonka Burkeho! (A kdo je ještě
nezná, nechť je medle shlédne nebo si je aspoň
přelouská.) Tenkrát psal rovněž prózu a něko-
lik bystrých textů uveřejnil v nonkonformních
Sešitech pro mladou literaturu. Ladislav Smo-
ček nadmíru výrazně vstoupil do dějin českého
divadla - a snad můžeme s potěšením připo-
menout, že i tato umělecká veličina je spjata
s Plzní: ač rodištěm a bydlištěm Pražák, gym-
názium absolvoval právě v městě čtyř řek a od
roku 1994 působil též v Divadle J. K. Tyla;

scénickou montáží Nejlepší den reagoval na
50. výročí osvobození Plzně jednotkami US
Army. Nedávno se v Plzni objevil v úloze, kte-
rou podle vlastního přiznání doposud nezažil:
jako člen poroty, která vyhodnocovala práce
zaslané do prvního ročníku soutěže Literární
deštník (srov. Plž č. 11/2003). Smoček neče-
kaně ochotně přijal naši nabídku „porotcovat“
a během říjnového večera v Polanově síni KmP,
kdy se „deštníky“ udělovaly poprvé, svou de-
centní noblesou dával najevo, že novou soutěž
zaštiťuje kumštýř na slovo vzatý. O to víc by
měla nejen čtenáře Plže, ale vůbec milovníky
umění potěšit zvěst, že koncem ledna byl vý-
znamný literární vavřín udělen v rezidenci
primátora Hlavního města Prahy právě jemu:
stal se totiž novým laureátem prestižní Ceny
Karla Čapka, vyhlašované vždy jednou za dva
roky Českým centrem PEN klubu (k jejím
nositelům patří např. Arnošt Lustig nebo Jiří

Cena Karla Čapka pro Ladislava Smočka
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Kratochvil). Mediálně exponovaní literární
numismatici tudíž ostrouhali; snad k tomu
přispěl také fakt, že v porotě dominovali diva-
delníci a filmaři a že literáty zastupoval jen
ostravský básník Petr Hruška. Určitě i on však

měl pro Smočkovu dramatickou tvorbu jedno-
značné uznání: nepochybně si to zaslouží.
Stejně jako tvůrce své nedávné dekorování
„humanistickou“ Cenou Karla Čapka.

Vladimír Novotný

Když jsem zavítal do kulturní kavárny
Jabloň na literární piknik s Ondřejem Vacu-
líkem, patnáct minut před zahájením nebyl
v sále kromě autora posmutněle sedícího za
svým stolkem nikdo a já se najednou sobecky
zaradoval, že už nikdo nepřijde, že budu sedět
proti Vaculíkovi sám a on mě bude za mých
třicet dobře investovaných korun českých po
dvě hodiny vyprávět a číst. Podobně slavnostní
zážitek už jsem v minulosti jednou procítil na
představení Mistra J. Č. Ulricha. Ale další
posluchači se tentokrát dostavili.

Ondřej Vaculík pak představil svou knížku
Jablko přešlé mrazem (Petrov 2003). Ze sou-
boru šestnácti próz si nachystal k přečtení dvě
- Vojtu Lopatyče (svoji nejoblíbenější povídku)
a Spravedlivé řešení. Právě tyto dvě povídky
vyzdvihl Bohumil Jirásek ve své nedávné re-
cenzi v Plži a my se můžeme radovat, že máme
nablízku tak jasnozřivého kritika. Naopak
před časem někdejší ředitel nakladatelství
Mladá fronta Vladimír Pistorius veřejně de-
mentoval, že to, co se tam píše, se nikdy nesta-
lo, což Vladimír Karfík uváděl na pravou míru
tím, že jde o uměleckou fikci. Ale co může být
větší poklonou pro autora, než přiznání, že je-
ho fikce jsou skutečnější než skutečnost?

I když prozaik povětšinou bezpochyby do-
fabuloval do rozměru povídek své zážitky ze
života pracovního i soužití rodinného, jsou je-
ho práce vždy viditelně (a v Jabloni i slyšitel-
ně) napadnutelné. Proto také působí tak pře-
svědčivě. Navíc méně obvyklá slovní spojení
přispívají k jadrnosti vyjádření. Námět na
krátkou povídku se však nerodí každým dnem
a je dobře, že Vaculík vznik knížky nijak
neuspěchal. Soustřeďuje povídky z mnoha-

letého časového údobí, a proto není divu, že
autor v Jabloni z oblasti prózy „nic nového
neměl“. Svoji nápaditost však Ondřej Vaculík
průběžně dokládá jako zdatný a výkonný feje-
tonista, a tak měl jako přídavek přichystány
nejnovější fejetony. A právě přídavek byl
vytleskán a vykřičen.

Na sbírku Jablko přešlé mrazem, která
u nás zatím možná nejpřesněji zachycuje
atmosféru „listopadového“ zlomu a především
časů následujících, už vyšlo nemálo nadšených
i vlažných recenzí. Sám autor to před časem
uštěpačně komentoval, že když to všechno
sečte a vydělí, vychází mu z  toho, že je prů-
měrný spisovatel. Ale recenzenti při souhrn-
ném pohledu na Vaculíkovo dílo vesměs zmi-
ňují jako prvotinu Stavební deník. Pro případ-
né další hodnocení autora u příležitosti udí-
lení nejrůznějších cen, řádů a vyznamenání,
resp. pro včasnou přípravu důstojných nekro-
logů, by si kritici měli doplnit své databáze
ještě o juvenilní skeče a komedie Ondřeje Vacu-
líka, které nynější šéfredaktor Českého rozhla-
su Plzeň psal ještě jako zednický učeň Pražské
stavební obnovy pro divadlo Orfeus Radima
Vašinky. Dvě z takto scénicky zveřejněných in-
spirativních komedií - Ovčín a Zedno - jsme
nedávno mohli shlédnout i v Plzni. Autor byl
skryt pod pseudonymem Ondřej Děd a jeho bratr
Jan účinkoval coby Jan Singer. Zajímavé peri-
petie jsou zaznamenány i v Nepamětech „taty
Vaculíka“ (Mladá fronta 1998), poutavě zpří-
tomňujících období let 1969-1972.

Literární piknik s Ondřejem Vaculíkem spl-
nil očekávání, „průměrný spisovatel“ v únoro-
vé Jabloni exceloval.

Vladimír Gardavský

„Průměrný spisovatel“ v Jabloni
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Třebaže by už bylo suché, stejně zase zmok-
ne! Plži totiž mají Mokré prádlo skoro pořád.
Literární spršky, přeháňky, ba i vydatné deště
jsou v poště šéfredaktora častým jevem. Ale po
Kapkách deště přece nastává radostné Rašení
a mnoha básníkům může šumění deště znít
jak libé zvuky Šalmaje. Lze však očekávat, že
sluníčko se na obloze objeví jen občas - spíše
jako Vetřelec. A tak si pravděpodobně doktor-
ka Zuzana natáhne Svetr a zanechávajíc za
sebou mokré Stopy, nejspíš na adresu meteo-
rologů či redaktorů Plže (Ne)kriticky utrousí:
"Něco se stalo svatýmu Petrovi." Hlavou jí ve
Zpětném zrcátku probleskne vzpomínka na
loňské horké léto a s pokrčením ramen vytá-
hne DEŠTNÍK.

Je celý bílý, jen v jednom poli pod veselou
plžinkou a šmouhami plzeňských barev zastá-
vaje se plžů provokuje lidi básničkou Emanuel
Frynta. Že prý vržem...

Plži vlhkomilci očekávají, že jarní deštík bu-
de hustější než vloni, a tak vyhlašují 2. ročník
soutěže literárních miniatur - Plzeňský lite-
rární deštník.

Jak již víte, milí poetové i prozaici, jde o klá-
ní literárních miniatur, v němž vítězové obou
kategorií obdrží originální plzeňský deštník
spolu s certifikátem opravňujícím k jeho
nošení (s diplomem).

K pravidlům soutěže: autoři nejsou omezeni
ani věkem ani žánrem, ba ani množstvím
svých literárních trofejí či štítem oficiálních
publikací - omezen je pouze rozsah jejich
příspěvků, a to na jednu stránku (Word, au-
tomatizovaný formát, velikost písma 12, řád-
kování 1,5). Text vyslaný k soutěžnímu mači
nesmí být dosud publikován! V porotě se na
literární kapky těší opět Ladislav Smoček (čer-
stvý laureát Ceny PEN klubu - gratulujeme!),
jenž bude hodnotit příspěvky prozaické,
Helena Šlesingerová, jejíž doménou je poezie,
a předseda Vladimír Novotný; ten udělí i pří-
padná čestná uznání.

Přihlášku s příspěvky zasílejte e-mailem na
adresu uvedenou v tiráži Plže, popřípadě poš-
tou (pouze ve formě strojopisu) na adresu re-
dakce (tamtéž). V přihlášce musí být uvedeny
základní údaje o autorovi: jméno, rok a místo
narození, dále souhlas s uveřejněním v Plži
a kontaktní spojení - adresa, číslo telefonu či
mobilu, e-mail.

Uzávěrka soutěže je opět na Medarda - tedy
8. června 2004. Výsledky budou vyhlášeny
v Týdnu knihoven 2004 (v říjnu) v Polanově
síni KMP. 
Čili vězte: Nebude líp, nebude-li alespoň ka-

pat!
Jana Horáková

Předpověď počasí pro plzeňský region

Asi to také znáte ze svého okolí: Rádi by-
chom, ale nemáme čas... Naproti tomu exis-
tují lidé, kteří si čas na své zájmy a koníčky
dokážou udělat a sejít se i čtyřikrát do měsíce
na promítání, besedách, výstavách či vlasti-
vědných výletech. To jsem si uvědomil loni
v prosinci, když jsem v kulturním domě Druž-
ba v Klatovech navštívil výstavu Klatovské
proměny (uspořádanou členy Klubu přátel
Klatovska, jehož předsedou je Martin Kříž).
Toto občanské sdružení existuje od července

2000 a má pestrou a zajímavou činnost, ať je
to průzkum klatovského podzemí, mapování
drobných památek, sběratelství, vydavatel-
ská činnost a řada dalších aktivit. Jejich vlas-
tivědné vycházky a výlety letos směřují za za-
jímavostmi Klatovska (Horažďovice, Hrádek
u Sušice, Chanovice) nebo Plzeňského kraje
(Žinkovy, Kladruby, Přeštice). Adresa Klubu
přátel Klatovska je Čs. legií 125/I., 339 01
Klatovy.

Ivan Nikl

Všude se něco děje
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Celou řadu diplomových prací, které vzni-
kají na katedře českého jazyka a literatury
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, můžeme
charakterizovat jako výsledek poctivé píle.
(Na jiných fakultách už bohemisté působí pod
rouškou Ústavu nebo Institutu, ale starý do-
brý název katedra pořád má něco do sebe!)
Zmíněné diplomové práce (máme na mysli
literární, jež smíme posoudit na rozdíl od
jazykovědných) pokaždé představují užitečný
příspěvek k našemu společenskému vědomí,
zejména k myšlení o literatuře, k literární his-
torii a někdy také ke kulturní historii daného
regionu. Bývají to práce povýtce fundované
a objevné, troufnou si i na srovnávací zřetel
(namátkou Nástin diachronní analýzy díla
F. Kafky... od Ladislava Popa), a často na
žánr monografického portrétu. Takhle pojal
mj. Milan Šedivý dílo Václava Vokolka, Vla-
dislav Hřebíček tvorbu Jiřího Staňka nebo
nedávno Kateřina Čamrová opusy Zbyňka
Hejdy, zůstaneme-li jen u zájmu o autory
současné. Jde o práce originální - a zpravidla
velice rozsáhlé. A proč to připomínáme?
Poněvadž v každém poctivém vysokoškolském
pedagogovi i studentovi zatrne, dočte-li se, že
například ministr vnitra a vicepremiér Stani-
slav Gross roku 1999 obhájil na pražských
právech „diplomku“ (o vývoji českého bankov-
nictví) v rozsahu všehovšudy třiatřiceti stran,
již navíc podle M. Koreckého opsal ze zpráv
České národní banky, co mu chodily na stůl.
Načež Právnická fakulta UK, zřejmě studem
a strachem jata, medle vyhlásila zákaz na-
hlížet do cizích diplomových prací. Co z toho
vyplývá? Že mravní úpadek Univerzity Karlo-
vy je nabíledni (obhájil by Gross práci o ban-
kovnictví na ekonomii?), dále že by náš vice-
premiér doufejme neměl na ZČU v Plzni šanci
- a že žádný absolvent plzeňské bohemistiky
to nedotáhne v politice vysoko: není totiž ve-
den k aroganci a šejdířství.

V hledání spřízněných časopisů či sbratře-

ných literárních periodik jsme pochopitelně
nemohli pominout čtvrtletník Zvuk (90 str.),
resp. Zvuk Zlínského kraje, který poprvé vyšel
už na jaře 1990 a může se tedy pochlubit 
úctyhodnou kulturní tradicí. Má také velký
počet vydavatelů, mezi nimiž najdeme i takové
kulturní instituce jako Krajskou knihovnu
Františka Bartoše ve Zlíně, regionální Mu-
zeum Kroměřížska - a kvůli našemu přispě-
vateli M. Dekařovi připomínám Klub kultury
Uherské Hradiště a k poctě F. Juřičky i Mu-
zeum regionu Valašska ve Vsetíně. Pokládáme
sice za bizarní, že v redakční radě zasedá ně-
kolik pražských spisovatelů a dokonce i jedna
pražská sekretářka, proti zlínskému gustu
však nemějme žádný dišputát. Jinak nic proti
Zvuku Zlínského kraje: je to dobrý, čtivý a živý
časopis, jenomže - není literární. Nedávno by-
la literatuře věnována sedmina, jindy pouhá
dvaadvacetina (!) rozsahu čísla, což je kormu-
tlivé a padá to též na vrub předsedy redakční
rady prozaika Josefa Holcmana a členů re-
dakčního kruhu literátů Ivana Binara či Jaro-
slava Kovandy (ten ovšem ve Zlíně houževnatě
vydává vlastní časopis pro poezii Psí víno).
Některé výroky ze Zvuku jsou až diletantské:
rokenrol v něm považují za „jiný postmoderní
proud“, polského klasika Norwida si pletou
s Norwicem - a nikdo neví, co má Zlínský kraj
společného s básníkem Zdeňkem Rotreklem,
jehož nová kniha se tu recenzuje hned nadva-
krát. Snad jen tolik, že Rotrekl je z Moravy!
Ale ještě horší jsou výpravy Zvuku mimo kultu-
ru: tak se například dovídáme, že protirefor-
mace je myslitelná jedině v Čechách (a to je na
Vsetínsku protestantů!), Miroslav Petrusek je
přejmenován na Milana... Ještěže se k starší-
mu žvatlání Jiřího Kuběny či Jana Trefulky
redakce staví pobaveně a praví, že i na Moravě
„nějací hlúpkaví vždycky byli, jsou a budou“.
Jako v Čechách. Ale víc literatury by Zvuku
Zlínského kraje opravdu neuškodilo!

Vladimír Novotný

„Celou řadu diplomových prací...“



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

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

KRAJINOMALBY
autorské čtení a křest publikace Václava Vokolka
uvádí Petr Jindra

Jak se co dělá V.: JAK SE TOČÍ FILM
do světa kouzel pohyblivých obrázků 
vás zavede Jan Loučím

JEN POUHÝCH PÁR SLOV
vzpomínkový večer na spisovatele Jaromíra Šestáka
povídání s hosty Viktora Viktory

Připravujeme na květen:

KLASIČTÍ BÁSNÍCI IX. - LYRIKA 30. LET
cyklus o české poezii 20. století 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: 
Až do konce května lze hradit roční členské příspěvky (50,- Kč) v kanceláři Polanovy síně.

7. 4. - 19.00

14. 4. - 19.00

21. 4. - 19.00

28. 4. - 19.00

5. 5. - 19.00
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Autoři Plže č. 432

MILAN ČECHURA
Narozen 1949 v Ústí nad Labem. Žije v Plzni. Po ma-
turitě na SVVŠ studoval VŠSE, večerně absolvoval
SPŠ stavební. Pracuje jako prodavač dřevovýroby. Psal
písňové texty, nyní píše poezii, povídky a pohádky.
Publikuje v Plzeňském deníku a v Listech Ason-klubu.

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Žije a pracuje ve Starém
Plzenci. Věnuje se autorům dobrodružné literatury,
píše převážně prózu (Smí zůstat, Kynžvart, 2001;
Kalendář plzeňský 2004, 2003).

VLADIMÍR GARDAVSKÝ
Narozen 1943 v Plzni. Vystudoval zde VŠSE, fakultu
strojní, pracoval jako technik, tč. personalista. Publi-
kuje v regionálním tisku, zaměřuje se na oblast ama-
térského divadla, ale také na literaturu. Žije v Plzni. 

JANA HORÁKOVÁ
Narozena 1958 v Plzni. Je absolventkou FPE ZČU
(čeština - dějepis), profesně se věnuje public relations
v Knihovně města Plzně, je tajemnicí Pro libris.

VLADISLAV HŘEBÍČEK
Narozen 1979 ve Strakonicích.  Je absolventem FPE
ZČU v Plzni (čeština - němčina). Píše poezii a drobnou
publicistiku. V edici Malé knížky Ason-klubu vydal
básnickou sbírku Modamátou (2001). Je členem
plzeňského Ason-klubu, žije ve svém rodišti.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965 pů-
sobí jako bohemista na FPE ZČU. Vedle odborných
monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) vydal prózu Loučení
po západu slunce (1987) a  fejetony (Kalendář plzeň-
ský 1998, Plzeňské fejetony, 2001).

RADIM KOPÁČ
Narozen 1976 v Praze. Po maturitě studoval na
VŠCHT a VŠE, poté absolvoval obor mediální komu-
nikace na FSV UK. Od r. 2002 je redaktorem Českého
rozhlasu 3, od r. 2003 i šéfredaktorem literárního
čtvrtletníku Intelektuál. Knižně loni vydal soubor
literárních kritik Hvizd žlutého inkoustu (a facka)
a rozhovorů Je tu nejdrahocennější hlava.

TAMARA KOPŘIVOVÁ
Narozena 1962 v Plzni. Vystudovala FF UK (český
a anglický jazyk), působí jako odborná asistentka na
Ústavu jazyků Lékařské fakulty UK v Plzni. Píše
poezii, v edici Malých knížek Ason-klubu vydala sbírku
Doteky slov (2003). S úspěchem se zúčastnila řady
literárních  soutěží.

VOJTĚCH NĚMEC
Narozen 1983 v Chebu, kde žije a na VOŠ studuje an-
gličtinu. Publikoval dosud jen ve studentském sborníku.

IVAN NIKL
Narozen 1955 v Klatovech. Vystudoval FPE ZČU
v Plzni a UJEP v Brně (obor literární věda) a na FF UP
v Olomouci žurnalistiku. Žije v Bezděkově u Klatov,
učí na ZŠ v Janovicích nad Úhlavou.

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

KAREL PEXIDR
Narozen 1929 v Praze. Původním povoláním právník,
je ale také hudebním skladatelem, básníkem, prozai-
kem, autorem cestopisu i odborné publikace o psycho-
logii a gnoseologii. Žije v Plzni.

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích, kde nyní pracuje jako kni-
hovník. Je absolventem FPE ZČU v Plzni (český jazyk
a literatura - hudební výchova). Vydal básnickou sbír-
ku Po zarostlém chodníčku (2002). Je členem plzeň-
ského Ason-klubu. Žije v Dubí u Teplic.

MARTIN ŠIMEK
Narozen 1975 v Plzni. Vystudoval češtinu a dějepis na
FPE ZČU, působí jako učitel na ZŠ. Píše poezii (Prosé-
vání, 1999; Příliš hlasité samomluvy, 2003). Žije
v Plzni.

IVAN ŠVANDA
Narozen 1960 v Ostravě - Vítkovicích. Vystudoval
Pedagogickou fakultu v Ostravě (čeština - dějepis).
Krátce učil, pak do r. 1991 pracoval v Knihovně města
Ostravy, poté se do školství načas vrátil jako vedoucí
střediska informačních technologií. Tč. v invalidním
důchodu. Píše písňové texty a historickou prózu, publi-
koval v ostravském Protimluvu. Vybrané básně jsou
z rukopisné sbírky Na svahu.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni, kde také trvale žije. Na UK vy-
studoval český jazyk a dějepis, od r. 1968 působí na
FPE ZČU. Zabývá se starší českou literaturou, věnuje
se divadelní kritice. 

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