
5Pro libris / Ason-klub / Středisko západočeských spisovatelů / Knihovna města Plzně / Kruh přátel knižní kultury / Ročník III / Číslo 5



Obsah

Editorial.....................................................................................1

Portrét Plže
Tomáš Makaj: To básnické To.....................................................2
Vojtěch Jurík (laudatio)

Vinšování
Luboš Vinš: Květen ....................................................................5

Poezie
Michal Tejček: Malá Liselotte.....................................................6
Stanislav Dvořák: Ten svit snad býti nesmí ................................8

Próza
Lubomír Mikisek: Nedočkavost .................................................9
Bohumil Jirásek: Neznámá cesta neznámého člověka..............12

Zrcadlo
Taťána Vroblová: Tak listy tlí - So leaves decay .........................14

Šumava
Blažena Kašparová: Tři vyznání ...............................................16

Listy Ason-klubu

Kapky deště
Petr Poutník: Jarní básně..........................................................17

Fejeton
Bohumil Jirásek: O lásce k bližnímu ........................................18

Vetřelec Plže
Alena Melicharová: Doteky v krajině........................................20

Stopy
Božena Fousková: Vzpomínka na Seiferta................................22

Plž smajlík
Miroslav Kodet: Polámal se mraveneček ..................................24

Rašení
Kateřina Pánková: Harfa ať zní ................................................26

Z českých rovů a hájů
Viktor Viktora: Pax iiscum - Kralovice......................................27

(Ne)kriticky
Aleš Haman: Bohatý obsah v skromné formě...........................28
Petr J. Novotný: Na vlnách rafiky k půl páté ráno.....................29

Pár kaněk z parkánu
Vladimír Novotný: „Chvála bláznivosti...“ ...............................30

KPKK zve do Polanovy síně .....................................................31

Autoři Plže č. 5 .........................................................................32



Editorial

Nejen Česká republika, ale též Plž vstou-
pil počínaje květnem do Evropské unie
a přál by si, aby v ní byl i nadále reprezen-
tantem české literární kultury a regionální
literární tvorby zvlášť. Leč může se stát, že
české písemnictví bude mít stejně jako
v dávnověku vícejazyčnou podobu, a také
z tohoto důvodu publikujeme verše nové
plží autorky Taťány Vroblové dvojjazyčně:
v původním znění i v básnířčině vlastním
přetlumočení do angličtiny. Určitě to nebu-
de jediný případ, vždyť i jiní naši poetové
dnes už spisují své básně v řečech cizích.

Neuveřejňujeme však pouze česko-an-
glickou poezii, ba právě naopak! V květ-
novém čísle Plže se například představují
dva mladí výrazní tvůrci: jednak Tomáš
Makaj, jeden z laureátů loňské Literární
Šumavy, jednak klatovský Michal Tejček,
který ve svých textech vnáší do soudobé
české lyriky nejen odlišný, ale hlavně oso-
bitý hravý tón. Opět se setkáváme s verši
chlumčanského Stanislava Dvořáka a vů-
bec poprvé s básněmi švihovské Blaženy
Kašparové, karlovarského Petra Poutníka
a plzeňské Kateřiny Pánkové. Básnířka
Božena Fousková v Plži vystupuje v poně-
kud jiné úloze: tentokrát jako pamětnice,

která se znala s Jaroslavem Seifertem.
Takových "stop" se ale může vynořit na
Plzeňsku víc! Ve Vinšování Luboše Vinše
vstupujeme do měsíce lásky, leč i v něm
zbývá čas na prózu - jak na komorní reflexi
Bohumila Jiráska, tak na senzitivní
Nedočkavost Lubomíra Mikiska. Coby
novopečení členové EU bychom si měli
povinně přečíst také tragigoteskního
„smajlíka“ z pera Miroslava Kodeta.

V máji se na stránkách Plže prvně před-
stavilo hned devět autorů, a proto jsme
překročili mytickou hranici: zázemí ča-
sopisu nyní čítá víc než stovku tvůrců ži-
jících nebo působících v západočeském re-
gionu (nepočítáme Vetřelce aj.). Z „debu-
tantů“ květnového Plže jsme losovali jubi-
lanty - a v literární kavárně Jabloň osudí
stanovilo, že symbolickým stým plžoauto-
rem od vzniku měsíčníku se svorně stali
Blažena Kašparová a Miroslav Kodet.
Přispěchejme s gratulací a zároveň si
připomeňme, že někteří literáti v Plži
nepřetržitě publikují od předloňského
prvního čísla...

Vladimír Novotný 
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Na tenkém stonku
plž v zrcadle krůpěje
krouhá list kapusty.

Oldřich Nouza: Rozmluvy přes plot
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Přijedete-li k devětadvacetiletému básníkovi
Tomáši Makajovi na návštěvu do podbrdských
Strašic, zahrne vás neuvěřitelným množstvím
nejroztodivnějších zkamenělin a nerostů ze
zaniklých lomů, střepů z dávno zapomenutých
kolomazných pecí, sídel a tvrzí, po nichž dnes
v malebných brdských lesích nenajdete ani
památky. Jistě se vám pochlubí i vlastními
nálezy pozůstatků strašického hradu, ukáže
vám unikátní dobové pohlednice z celého Roky-
canska, zasvěceně povypráví o těžkých osudech
místních obyvatel a možná i zarecituje verše
dávno zapomenutých básníků opěvujících pod-
manivou krásu tohoto kraje. Jeho znalosti
o zdejší historii a literatuře a vlastně o všem,
co s tím souvisí, rozhodně nelze označit za en-
cyklopedické. Nic z toho, co se od něj dozvíte,
totiž v žádné encyklopedii nenajdete. Učitel
vlastivědy a přírodovědy na místní základní
škole nesoucí jméno jeho předchůdce Karla Vo-
káče a student religionistiky na Husitské teolo-
gické fakultě University Karlovy bádá v archi-
vech, mluví s pamětníky, koupe se ve vaně s ka-
meny a z lesa se místo s houbami vrací s taška-
mi plnými střepů a kamenů. 

Vše, čím žije, najdete i v jeho poezii. Z jeho

výpovědí dýchá atmosféra zapadlých Strašic,
bolestné poznání místních lidí, stejně jako ne-
sentimentální obdiv ke krajině a její historii.
Přitom Makaj píše poezii moderní, plnou novo-
tvarů, experimentů a nevšedních spojení. Inspi-
rativní jsou pro něj nenávratně ztracené texty
starých židovských autorů z Rokycanska, stej-
ně jako objevování lidských rozměrů Vokáčovy
tvorby nebo syrovost poezie Ivana Diviše či
Karla Šiktance. Makaj přirovnává psaní poe-
zie k broušení drahých kamenů. S jeho klenoty
už se seznámili čtenáři Tvaru, Listů písecké
kultury nebo almanachů Klubu mladých auto-
rů. V posledních letech začali kouzlo jeho veršů
objevovat i porotci literárních soutěží (Hořovice
Václava Hraběte 1998, děčínská Cena Vladimí-
ra Vokolka, Literární Šumava 2002 a 2003).

Společným jmenovatelem všeho, co Makaj
dělá, je vytrvalý optimismus. Nechápe mali-
chernosti, oplývá dětskou spontaneitou, a na-
vzdory tomu, že nemá život o nic jednodušší
než všichni ostatní, pořád z něj má neobyčej-
nou radost. Radost ze života je totiž pro Maka-
je tou nejpodstatnější charakteristikou. A to je
vlastně pointa tohoto laudatia.

Vojtěch Jurík

Tomáš Makaj

básnickéTo
To
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Tomudomu
Zrcadlem sněží

dávnověří
odpolední luna

slunoteč
nula k počtu řeč

rovnice domu
klid a paměť

…
divoký strach 
DEMOLICE

To básnické To
Do povětří

sbírám a ukládám spokojeně
světlo od minula

boží čas po božím těle
sobě v sobě pro štěstí

v krku se topím a klamu tělem
klíčovou dírkou nahlížím 

vysoko do cizích
…a v tůni nad Oslavou

požírači telepati dlabou
do křížků po funusech

schody točité
uvnitř se jich dotýkám 

a na jazyku mém zůstává
VERŠ

poslední přání

xxx
Radosti stárnou s dětmi

jamky se mělčí
v chlupaté jamky podpažní

Jaro je tady
pupínky krátkých sukýnek
mizí v hlavě s první mízou

Radosti stárnou
a mokrosti v pohostinném

ukrajují nám z věčnosti touhy
stát se kosmonautem nebo popelářem

xxx
Pod opadanou kůží

bezinkovitě hrdlí půlnebe
Otvorem v tvých dlaních

kde rozsvěcují oči po smrti
Jitroplach tence

jazykem ukrajuje vzduch
Slyšíš to…

nad hlavou most
pod nohama řeka

Visíš…
Pánubohu v okně
Jen tak pro život
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xxx
Po úzkých cestách

Dobrota dobrotičká
hvězdy počítala

na prstech u nohou

Mlžné ráno
vlasaté zeleně

vleže Země
Lunu hřálo

Prostědobrý vyšel
Nekřižován Zapomenut
pro osud louky rozkvet

aby  za čas jen tak
Tiše opadal

xxx
Jizvičky přestupů

mapují den
tvé nitro za rohem

zlehounka se dotýká
velkých písmen 

JMEN
tam umíráček sen

do dlaní skrývá 
moře starostí

Noc
Očima do výstřihu noci

dýchám jen s vánkem
Nahoru a Dolu

Listy korun temné zeleně
zaspávám na půl cesty

slintající buldočky od nevěstky
žabí Kvák a Kvák

Kvadrant semtam ticha
Měsíc na nebi je samec
a Noe s kárkou vzdychá

je třeba svlažit noční sucha
vypustit netopýra najít hospodu

opřít se o patu světa
KDE

Pánbů gumovou holí ukazuje směr
vstřícnou kliku jména

KDE otevírací doba je nekonečná
KDE stačí jen odspodu lehce

stoupat latným komínem
jako hřeb kolmo k nebi

přitlouci Křižmo svůj Velký vůz
vysnít se do syta
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V květnu všechno nahromaděné napětí
puká. Nemohu vystát tu bouři květů, nemo-
hu vyústit jedinou kloudnou větu. Měsíc,
kdy i starší pány posedá jistý druh šílenství.
Tvorové druhého pohlaví ve věku od třinácti
do padesáti let půvabně odhazují svoje zim-
ní slupky, což samečky nabuzuje k prapodiv-
nému chvění. Splašeně provozují eroticko-
kulturní tanečky, které dámské publikum
ostentativně přehlíží. Jako ta kočka pod
oknem v Kotkovce, co přehlížela kocoura.
Dělala, jako kdyby neexistoval. Různě se
protahovala, láskyplně olizovala, snad se
i opalovala, a kocoura ignorovala. Předvá-
děla se v celé svojí feminní podobě. Kdyby
měla čím, určitě by se namalovala, navlékla
mini. Ale tohle kocour nevydržel. Hrrrr, na
ni! Kočka jenom uraženě prská a seká po
smělci prackou. Až se naprdnul, a že půjde
pryč. V tu chvíli kočka zpanikařila a začala
se k němu mít. Ale jakmile si kocour vysvět-
lil její jednání po svém, znovu ho odpálko-
vala. A zase ty kočičí pohyby. A nadržený
kocour po ní opět vyjel. A stále dokola.
Chudák kocour. Bylo mi do smíchu. Stačí
vyhlédnout oknem do ulice a uvidím stejné
divadlo. Jenom o něco rafinovanější. Inu,
jaro. Kdekdo opěvá jeho mocné svody a kde-
kdo toho pak lituje. Ale co naplat. Všechno

to pučí, každý klacek se obsype. Mívám po-
cit, že i z mých končetin vyrazí pupence
a blbosti mé vypučí květ. Ale dost poskako-
vání po rozkvetlé louce. Třešňové sady plné
mámení nechme také raději stranou. Všimli
jste si něčeho? Změnilo se na nás anebo
v nás něco? V leckterých očích zahlédnu
naději, jinde lhostejnost. Apatii nám če-
cháčkům tak vlastní. Užvaněnou apatii
podobnou té mé. Ano, nemýlíte se, pohnulo
se kolo dějin. Malému nárůdku je však
vkořeněna nedůvěra. Schází nám klidná
síla mocnějších sousedů. Naše novější dějiny
vykazují celou řadu selhání, pochybení,
marných nadějí, zrad. Díváme se na svět
z pozice kořisti. Má generační zkušenost
nahrává skepsi. Všechno, co mi kdy bylo sli-
bováno, vždy se obrátilo proti mně. O vše-
lidském ideálu sociální spravedlnosti, kte-
rého se zmocnili mocichtiví soudruzi, snad
již nemá cenu mluvit. Po sametu, kdy by se
i sloup ustrnul nad chudáčky mafiány, upa-
dli jsme rovnýma nohama do moře průserů.
Miliarda sem, miliarda tam, nám už je to
všechno jedno, notuje si nová garnitura sta-
ronových. Nikdo za nic nemůže, nikdo za
nic nenese zodpovědnost. Jen tantiémy, ty
ať jsou tučné! A našemu přiblblému, apa-
tickému čecháčkovi nezbývá než opět skóro-
vat: Proč jsme je, ksakru, včas nevyházeli?
Umíme jenom u piva nadávat? Ideály jsou
pryč, soudruzi zůstali. Ale naděje umírá
poslední. Snad nám bude shůry bruselské
pomoženo! Ovšem, nic není zadarmo. 

Co se mne týče, mám děs z ukrutné
nerovnováhy světa. Bezohledný dostatek
a smrtelná chudoba. V srdci osten vyčíta-
vých hladových očí, zmámeni zlostně spla-
šenou vinou, nevíme kudy kam. Ale květen.
Planeta Země, vážka letící ohromným pros-
torem, milostně kroužící kolem Slunce.

Květen
Luboš Vinš
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Cinkne matčin zvonec
a volá malou Liselotte

k večeři.
Už zvoní příbor o talíře

matka a otec malá Liselotte
a v lampě plamen jak chycené zvíře

se kroutí.
Dojedli – dávno se v tomto domě

v tomto století
nikdo po jídle nemodlí.

– Liselotte přeruší matka ticho
přec trochu posvátné

– malířka Anna nechce být dnes sama
zajdi k ní na noc ať se nebojí.

Už hopká dolů schod co schod
po chodbě malá Liselotte
zaklepe – Tos ty pojď dále

na prahu Anna v černé šále.

Pak v červeném křesle schoulí se
děvče jak zvířátko v pelíšku

v mezičasí mezi ztřeštěnou dospělostí
a zasněným dětstvím.

Na plátně před ní zatím jako v kině
pevnou rukou a možná trochu líně

– nezná to jinak – maluje se:
ono se maluje, jak Duch svatý chce

a přece podle plánu módy jak si žádá vkus
a Akadémie

v duelu trapně stejném leč
co nám do malířky

už byla v Prátru heč
a v lůžku s Toyen aspoň v duchu

nic z toho malá Liselotte by
stejně nechápala

smrkne do velkého zeleného kapesníku,
jak plátno dole u zdi:

Malá Liselotte
Soumrak se snesl trochu níž

už zakryl střechy komíny a kočky.
Vločky

jsou šedé od uhlí.
Dům v čísi ulici se třese zimou

a u okna v třetím štoku
se choulí v starém haveloku

pod nímž se schovaly dvě umaštěné dlaně
malířka Anna

Pozdněrozkvětová
před sebou sklo

mrazem počmárané.
Ze zdí v hloubi chodby

pomalu odkapává omítka
již chytají pavučinky.
A ve čtvrtém zní zpěv
za zemitými dveřmi

houštinou kabátů a měšťáckého ticha
pomalu prodírá se:

Přijeď, Petříčku,
na svém koníčku,

v klobouku s pérem,
pláštěm do mlhy

meč cinkne o ostruhu…

Michal Tejček
Liselotte

Malá
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Jezírko žabinec a vrby
oběšený vodník s prasklým hrnkem v ruce

jako pohádky jež odcházejí
a co je nahradí? – Přineste mi tu složku.

Zde, pane sexční šéfe…
Nic z toho by nyní
stejně nechápala.

Raději hledí zachumlaná v křesle
na safírové moře prsy Tahiťanky
v štíhlém člunu žraločí ploutev

palmy kormorán:
obraz schnoucí v rohu.

A pod rukama malé Liselotte
taje mrazem počmárané okno

do tvaru rozevřených dlaní:
dokonalé dílo přírodního talentu

zatímco Anna krouží
svou spirálu a na pozadí čtverce.

Pak Liselotte pomalu usíná a chrčí nosem
obrazy tančí metaj’ kotrmelce

tam na zrcadle duše malé Liselotte
která už nic neví
anebo ještě snad.

I Anna už se nebojí
malovat odvážně

své poloklauny rostoucí tanečnice
vrátit titul

žít.

Nezkušená 
Koledovali jsme si o soucit
žebráci ducha v světobraní

mačkali šťávy z lidského
tam kde nám dali.

Ach rudé máky okázalé nudy
že máme ustlat pod hlavu?

Oni hned:
- Hleďme
za žvanec
kopanec!

Klonujeme svou vlídnost
v mazlavou hmotu politého stolu.

A bouchnutím do vrat tajné aorty
propadne šek

Sonet na sbohem
Rychle se řítí lavina mých lásek

zvětralou kůrou mozkovou,
přes srdce někam do nohou,

až se mi z toho zježí každý vlásek.

Omítnu růží oblouky svých tváří,
metličkou rámě našlehám,
ukážu záda, sbohem dám,

finito, vale, ať se vám tu daří!

Na cestu vítr tence piští,
přetěžko bylo na cvičišti:
posílen k boji, né že né!

Občas se ohlédnu, to mohu,
pak rychle stočím na oblohu

zraky své nevykoupené.
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Více ukrojen
Co počnem si

právě s touto chvílí
Vzepjati stojíme

špičky nohou v popelu
a křídla, i když rozepjatá

od medu ucaptaná
tak těžká jsou

Láskou snad sepjati žijeme
ale dnů budoucích

světlo nezříme
Ten svit snad býti nesmí

Krátký mladosti čas
nehodou duše ještě více ukrojen

Ach, na zemření je to
ve vážné nemoci jsme zřeni

v mladosti, u mrtvého jezera
rákosy kosou pokoseny

Ty ptáš se, labuti?
Vrah odešel již z podchodu

Osaměla jeho oběť
A ty ptáš se

Ptáš se černá labuti
Zda zítra budeš moci

Opět křídly svými
Bušit do mých dveří

Kočáry světelné
Protékají ulicí

Odněkud kurva vříská při potratu
A to svinstvo je všude

A ty ptáš se
Ptáš se černá labuti

Zda zítra, brzy za rozbřesku
Budeš moci vstoupit

Do mé ranní lázně
Dítě je bito v tvář

Slzy své v udýchání polyká
Zajíká se pomočeno strachem

A ty ptáš se
Ptáš se černá labuti

Zda zítra při poledni
Budeš moci býti
Mou hostitelkou

Voják zmírá v polním loži
Jen v trávě, sám

Vnitřnosti v dlaních vyhřezlé
A ty ptáš se

Ptáš se černá labuti
Zda zítra za soumraku 

Budeš moci býti
Leskem svícnů

U mé večeře
Já však trápím se
Má černá labuti

Že zítra vrah odejde z podchodu
A osamocena zůstane jeho oběť

Stanislav Dvořák

Ten svit snad býti nesmí



Nedočkavost
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zích řek a venkovských rybníků. V zámec-
kých prostorách byl ale příjemný chládek,
provoněný staletým dřevem a čerstvou
malbou.

„Jsme v červeném rokokovém salonku,“
pokračovala ve výkladu, „s dochovaným
stylovým nábytkem, oblíbeným mezi vzdě-
lanější francouzskou šlechtou. V rohové
intarzované vitríně vidíte porcelán míšeň-
ské výroby z doby tereziánské. Je to část

Zavřela dveře za posledním návštěvní-
kem a přešla doprostřed místnosti. Obrá-
tila se a překvapeně  pohlédla na průvodce
zájezdu, který si utíral čelo bílým kapesní-
kem a druhou rukou se snažil rozepnout si
knoflíček u košile. 

Venku byl horký letní den, jeden z těch
dnů, kdy se slunce nemilosrdně rozhoří
a město se rychle vylidňuje před skličují-
cím dusnem, aby hledalo obranu na bře-

Lubomír Mikisek
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hý den na ni čekal před zámkem a další
dny zase. Chodili spolu do cukrárny a na
procházky za město a cestou mlčky po-
slouchali jemný šelest trávy pod svýma no-
hama. Za městem sedávali na kamenné
lavičce a pod mohutnou korunou kaštanu
se divili té přírodní kráse a hlavně sami
sobě.  Neustále si namlouvali, že jsou jen
přátelé,  nikdy to nezapomněla  zdůraznit,
ale důležitý pro ni byl ten zvláštní a milý
pocit bezpečí, který v těch chvílích cítila.
Několikrát se přistihla, že se na Tomáše
těší,  dokonce až příliš, a to poznání ji začí-
nalo děsit. 

Potom měla nehodu s autem, nic moc se
celkem nestalo, musela však do nemocnice
na menší operaci a Roman přijel  až za
čtrnáct dní, v ruce držel bonboniéru a vo-
jenskou čepici a bez rozpaků se posadil na
jedinou volnou židli v pokoji. 

„Jano, jak se to stalo?“ zeptal se a polo-
žil převázanou krabičku na noční stolek. 

Tomáš za ní chodil každý den, sedával
na okraji  její postele a chvěly se mu ruce.
„Chybíš mi,“ šeptal, „moc mi, Janičko,
chybíš.“ 

Tehdy se v ní cosi zlomilo, rozhodla se
a bylo to rozhodnutí definitivní, to věděla
určitě. Nedokázala ale vzít tužku a papír
a napsat dopis. Tušila, jak ho svým roz-
hodnutím raní, a znovu zkoumala svoje 
city, samu sebe, aby si opět potvrzovala 
to, co už dávno bezpečně věděla.  

Dvakrát za ním jela s pevným odhodlá-
ním, že mu všechno řekne a vysvětlí, ale
když viděla, jak jí věří, jak plánuje společ-
nou dovolenou a jak na ni spoléhá, odjíž-
děla s trapným a zoufalým pocitem, aniž
mu řekla cokoliv důležitého. 

Otevřela dveře další místnosti, ustoupila

čajové  soupravy, používané při hoštění
císařovny Marie Terezie a anglického krále
Jiřího…“

Slova jí lehce plynula ze rtů, nemyslela
na text, který odříkávala zpaměti, ani na
pohyby, které byly zcela automatické. Uka-
zovala na pergamenový vějíř s jemným
kanelováním, na klenbu pokoje zvanou
klášterní, i na obraz s portrétem prince
savojského, ale myslela přitom na Roma-
na. Myslela na to, že je dnes už neděle a zí-
tra má volno, že tato výprava je poslední,
že za chvíli končí a potom přijede Roman
a půjdou spolu do jejího malého pokojíku
nad vstupní branou do zámku. 

Přemítala o tom, jaký smysl má jejich
dvouletá známost, podle Romana vážná,
ale podle ní docela obyčejná a všední
a teprve nyní si uvědomila, že s ním nikdy
nepocítila tu pověstnou jiskru, která by
tam měla být, ale není a nikdy nebyla, a to
vůbec nepokládala za dobré. A hlavně
uvažovala o tom, jak už celý týden sbírá
odvahu, aby mu dnes řekla to, co mu
chtěla říci již před půl rokem a jak právě
teď se její odvaha každým okamžikem
nenávratně vytrácí. Před očima se jí zase
objevil Tomáš, bratr Romana a opět si vy-
bavila tu chvíli, kdy spolu stáli na nádraží
u vlaku a  dívali se do otevřeného okna.
„Tak příště už ve vojenským, brácho,“ sly-
šela jeho hlas a znovu viděla  Romanův
smutný, vzdalující se úsměv. 

Všechno to vlastně bylo samozřejmé,
pomyslila si, docela normální a rozhodně
to nebyla náhoda. Muselo se to stát. 

Z nádraží šli spolu do města a Tomáš jí
povídal o sobě, o svých plánech a touhách,
mluvil o všem a o ničem a díval se jí dlouze
do očí, jakoby zasněně a zkoumavě, a dru-
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krok stranou a čekala, až se celý zájezd
shromáždí před keramickými kamny. Je to
všechno k zoufání, myslela si, ale nedá se
nic jiného dělat. Dneska už musím, porou-
čela si, za každou cenu mu to musím říct.
Na okamžik zavřela oči a náhle pocítila
neodolatelnou touhu, jakousi naléhavou
nedočkavost, aby už konečně měla celý ten
rozhovor za sebou a nemusela si vůbec nic
namlouvat a skrývat se sama před sebou
i před okolím.

„Jsme v reprezentačním sálu, který slou-
žil jako taneční. Všimněte si, prosím, jemně
sladěné pestrosti malby s ornamenty do-
znívajícího rokoka. Také dobový hudební
nástroj zvaný spinet stojí za pozornost. Na
závěr si prohlédněte originální benátská
zrcadla. Uprostřed jsou vybroušené pro-
filové postavy rokokových dam a pánů.
Tím se s vámi loučím a děkuji vám za po-
zornost.“

Spěchala přes nádvoří do kanceláře,
vstupenky uložila do trezoru a sáhla pro
kabelku.

„Tak kampak jedete na víkend, Janič-
ko?“ zeptal se správce zámku a usmál se. 

„Tentokrát nikam, pane Houdek,  čekám
návštěvu.“

„Tak to vám závidím,“ povzdechl si, „za
mnou už nikdo nejezdí.“ 

„Není co závidět, opravdu. A co budete
dělat vy?“

„Inventarizaci porcelánu, vždyť víte, co
toho je.“

„Tak to vám taky závidím,“ odpověděla
a myslela to upřímně. 

Vyšla z kanceláře a uvažovala,  jestli má
ještě běžet do bufetu a koupit něco k veče-
ři. Konečně, proč ne, řekla si a pohlédla na
hodinky, snad to ještě stačím.  Obložené
chlebíčky neměli, koupila tedy pomazánku

v kelímku, včerejší rohlíky a půlku salámu
do zásoby. A při placení ji to napadlo, proč
bychom se měli rozcházet ve zlém, položila
si otázku,  vždyť si můžeme udělat hezký
večer a v klidu si všechno vysvětlit. Myš-
lenka ji natolik zaujala, že požádala ještě
o láhev vína. Kupodivu sama prodavačka jí
nabídla červené. Je to nová značka, slečno,
sama jsem ho vyzkoušela a určitě nebudete
litovat. Vzala tedy dvě láhve a potom za-
hlédla slané mandle. Ty měl Roman vždy-
cky rád, vzpomněla si vzápětí a koupila
také dvoje. 

Autobus měl přijet v sedm hodin, probo-
ha, vždyť já to nestihnu, šeptala si nešťast-
ně a poslední metry k zámku vyběhla po-
klusem.

Nákup vložila do skříňky a na stůl při-
pravila dvě skleničky a víno. Vázu s květi-
nami postavila na kulatý stolek a spěchala
do koupelny. Pak si oblékla dlouhé domácí
šaty a začala dělat chuťovky. Když roz-
chod, tak s jistou noblesou, usmála se
hořce a přitom si uvědomila, že v návalu
posledních starostí  téměř zapomněla na to
nejdůležitější, co mu řekne, jak a o čem
bude mluvit a jak mu to vysvětlí. Vyděsilo ji
to. Starosti ustoupily do pozadí a přihlásily
se vzpomínky a zároveň okamžik, kterého
se tak bála. Já to asi zase nedokážu, po-
myslela si sklíčeně a se strachem, s jakousi
nadějí, že třeba nepřijede, otevřela 
okno a vyhlédla ven.

Zámek stál na kopci a městečko pod
ním se zdálo tiché, podvečerním dusnem
unavené a bez pohybu. Jenom po příjez-
dové cestě se blížil světlovlasý voják a v ru-
ce držel cestovní tašku a vojenskou čepici.
A jak přicházel k masivní bráně zámku, je-
ho krok byl stále rychlejší, jakoby plný oče-
kávání, touhy a nedočkavosti.
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Neznámý vousatý muž na mne kývl
a stroze řekl:  „JDEME!!“
Řekl to tak rezolutně, že jsem se ani ne-

zeptal proč a kam. Zkrátka jsem šel. Ale
postupně jsem začal rozvažovat, že moje
pasivita nechat se vést kýmkoliv  a kamko-
liv je podivná a nedůstojná. Vnitřně jsem
začal vzdorovat, ale prakticky jsem to ne-
uměl. Abych projevil alespoň náznakem
svoji touhu po aktivitě, začal jsem dělat
kratší kroky, abych se ponenáhlu odpoutal
od záhadného vůdce. Do rytmu jeho kroků
šly i kroky mé, ale protože  byly kratší, po-
malinku jsem zůstával pozadu, nenápadně
jsem se opožďoval. Shodný rytmus kroků
však neznámému dokazoval, že respektuji

jeho výzvu, až na to, že nejsem tak doko-
nalý, úspěšný a rychlý jako on. To mu dá-
valo dobrý pocit prvenství, a tak zkrátil
také krok, abych mu stačil, ale brzy ho
zase prodloužil, protože nesnesl, abych šel
vedle něho. Vůdce musí být alespoň o krok
vpřed. Jeho dočasná dobrá vůle mi byla
sympatická, a proto jsem se pokusil svůj
krok prodloužit, ale nešlo to. Můj záhadný
vůdce to v podstatě přijal nelibě a svůj
krok také prodloužil, aby si přede mnou
zachoval náskok. Přišlo mi to směšné
a navíc jsem znovu zvažoval, že vlastně
nevím,  kam a proč mě vede. 

Bezduché respektování jeho příkazu mi
stále více připadalo hloupé a nepatřičné,

Bohumil Jirásek

Neznámá cesta neznámého člověka
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a tak jsem zrušil pravidelný rytmus našich
kroků nestejně dlouhých, ale stejně ťuka-
jících, a výsledek toho byl, že jsem šel po-
maleji. Záhadný vůdce si toho nevšiml.
Snad neměl hudební sluch, zatímco mě
nepravidelný  klapot našich kroků rozčilo-
val a vzbuzoval ve mně dojem chaotického
dusotu koňského stáda. Z druhé strany
nenávidím vojenský  dril a strojově jedno-
tvárný pochod vojenské jednotky, tak mě
tento rozpor mezi stereotypem a nestereo-
typem psychicky zmáhal  a rozkládal. Jít
ve stopách vůdce  bylo však jednoduché
a svůdné, protože jsem nemusel na nic
myslet. Ale zase mi vadila ta bezduchá
stereotypnost. Jít svým krokem a respekto-
vat přikázaný směr cesty jsem neuměl
skloubit. Zacpal jsem si uši a doširoka
otevřel oči a šel svou cestou. Za chvíli jsem
však shledal, že pořád jdu za tím nezná-
mým člověkem. Vůbec si mě nevšímal
a šel. Jako by mu bylo jedno, jestli za ním
jdu,  nebo předpokládal, že za ním musím
jít, protože nemám jinou cestu, jinou mož-
nost a jiný cíl. Byl jsem stále více zneklid-
něn tím člověkem i sám sebou. Nevěděl
jsem, kdo to je, kam jde a proč mě tam
vede. Do vlaku nebo do auta si také sednu,
nepřemýšlím a jsem rád, že mě něco pře-
misťuje, protože chci být přemístěn. 

Jak jsem váhal nad svým rozhodnutím,
najednou jsem shledal, že se mi vůdce
ztratil. Nevím, byl-li  tak daleko vpředu,
nebo uhnul z cesty. 

Šel jsem tedy dál sám. Cesta se zužovala
na úzkou pěšinu a vedla mezi vysokými
skalními  útesy, které se strmě zdvihaly
z obou stran. Teď už jsem věděl, že musím
jít touto pěšinou, protože skalní útesy by
asi nezlezl ani zkušený horolezec, natož já.
A tak jsem šel. Skály odrážely zvuk mých

kroků a jejich ozvěna komplikovala jejich
rytmus a měl jsem dojem, jako by tento-
krát do rytmu mých kroků vstupoval po-
sunutý rytmus kroků neznámého a ztra-
tivšího se vůdce. Soudil jsem totiž, že jsem
se neztratil já, ale on, i když někde vpředu.
Mé kroky byly najednou vůdčí a ozvěna
druhotná. Tato aktivita mi dělala  dobře.
A šel jsem. 

Po dlouhé chůzi, když už jsem byl utr-
mácený a vysílený, se horstvo rozestoupi-
lo, mezi ním se rozevřelo široké údolí se
šťavnatou zelení a pestře rozkvetlou vege-
tací. Okouzlen jsem se díval do všech 
stran. Pěšina tu končila, i chtěl jsem si ji
hrdě vyšlápnout dál sám, ale jak jsem  se
rozhlížel   kolem sebe, málem bych byl
přehlédl, když jsem zdvihl nohu k dalšímu
vykročení, že tu končí nejen pěšina, ale
i rozkvetlá louka, a já mám nakročeno nad
propastí. Rychle jsem nohu stáhl zpět, 
zastavil jsem se a rozhlížel. Už se šeřilo
a neviděl jsem, jak je propast hluboká a co
je za ní. 

Vůbec nevím, kam ten neznámý člověk
zmizel. Chtěl mě přivést k propasti a zahu-
bit mě, nebo mě přes ni chtěl převést?
Uhnul před propastí, nebo do ní spadl?
Byla  to dobrá, nebo zlá duše?

Stojím tu nad propastí. Vrátit se nechci
a  ani nemohu. Blížící se noc by mě pohlti-
la a nedošel bych zpět. A vpřed cesta ne-
vede, nebo ji neznám. A tak tu bezradně
stojím a nevím, co dál. Snad tu budu stát
do rána. Až se rozední, rozhlédnu se a snad
budu moudřejší. Ráno moudřejší večera.
Snad. Tak dobrou noc. Ta má bude dlouhá
a krušná. Chlad mě obestírá, bude asi
velká zima,  a já se těším, až  ráno vyjde
slunce. Snad mě se světlem osvítí a poradí,
co dál.
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Na pobřeží
Něha je jméno pro moře

Dravci tam zůstávají u dna
a vzduch vody

navátý je křikem ryb a mušlí

Tma v březnu
Myslím že nejsem tvá

to se jen tak říká
aby se slovy kutálelo

Jsem strom
a kdo počítá stromy?

Jsem strom
pročernalý a němý

Je březen
Ve vzduchu brousí tma

Déšť brnká v kamíncích
Ne

nejsem tvá

Každý den
Tohle je odcházení

když nevím co
a jaký zítra den

Tohle je odcházení
a tohle cizí kůže 

a cizí košile 
a cizí vyčítání

Mám se snad učit tu tvou řeč?
Anebo ty tu moji...

Bojím se že to nesvedeš
ani já

to se bojím

V zahradě končí leden
Ve starém včelíně
už dávno nebzučí

pod podlahou čenichají krtci

Vracím se tam
a vrásky v jabloních

plátky rzi trčí ze sudů
a sníh

Září
Tak a poznávám je

ty řeči noviny a básně
zdánlivá sdělení

Tak upouštím je z prstů do listí
za syrového slunce

Tak a jdu
napít se ze své studny

napršela jikrami a rosou
- tak listy tlí

Taťána Vroblová

Tak
listy

tlí
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January Ends up 
in My Garden
Inside an old bee house

it hasn’t buzzed for a long time
moles are sniffing under the floor

I returned there
slices of rust jut out of the casks
the black branches are too low

wrinkles in apple trees
and snow

September
So I can make them out

all the chit-chat news and the high styles
while sun is rather rough

So I’m going

to have a drink out of my well
which has been filled with a dew and roes

So leaves decay

Cold Day
Endearment is the name of sea

the beasts of pray
stay at the bottom there

and water air
is drifted by clamour of fish

and of cockle-shells

Dakness in March
I think I’m not yours

it’ only a phrase
to play a game with

I’m a tree
and who count trees?

I’m a tree
blackish and mute

It’s March
Darkness’s loitering about the air
rain’s playing in the little stones 

no
I’m not yours

Every day
Something leaves

how to catch it’s name?
Nothing I know

what’s the day tomorrow
no simply nothing

and it leaves
it fades away

I touch some strange shirt
I hear strange reproaches

Maybe I should learn your language
(or should you learn mine?)

I’m afraid you can’t do it
and neither can I

decay
leaves

So
Taťána Vroblová
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Perla na zemi
Panorama těch našich hor

nelze ničím překlenout.
Kopce a údolí za sebou jdou,
činí tak Šumavu líbeznou.

Hustých lesů šumění,
v nich ptactvo ševelí.

Vysoko, kde řeky pramení,
okolí v kouzlo promění.

Krajina s potoky, říčkami,
luhy, poli a cestami.

Svěžest lučiny zářící do dáli,
jako by protkané krajkami.

Stříbrný blankyt oblohy,
když se do soumraku noří.

Jezera, tůně a rybníky,
kouzlo nám nedostižných moří.

Co bych byl já i ty -
bez té malebné krajiny.

V zeleni vsazená města i dědiny,
jak skvosty s bílými perlami.

Výškou hor a krásou svou,
se snoubí s modrou oblohou.

Toužím být hvězdičkou nad Zemí,
odkud se podívám, až budu na nebi.

Jarní tání
Zima bílá hory opouští -

slunce sníh a ledy rozpouští.
Sněhy tají a vody hučí,

pospíchajíce řekám do náručí.
Probouzí se mladé jaro

a zimě všechnu její sílu vzalo.
Zeleň Šumavy je tak svěží,
i když trošku někdy sněží.

Pod jasnými nebesy -
už pučí sněženky a krokusy.
Na obloze je mnoho hvězd

a zpěv ptactva od nebes.
Jarní příroda dává znamení,

že přijdou nová zrození.
Kapky deště jako slzy -
jaro přijde - bude brzy.

Růžově rozkvétá celý kraj
a pohádkový je tu máj.

Kouzlo vábí
Na skále a v šumavské zeleni -
jsi nádhernou tváří té krajiny.

Jsi odrazem krásy středověku -
dávných zašlých věků.
Jsi z doby éry Žižkovy -
dějiny tu slávu napoví.

To pamatují zbylé zdi kamenné -
od doby věky ztracené.

Jsi krajině ve výšce jevištěm -
jež ozářené zlatým sluníčkem.

Za nocí hlubokých nejvíce -
jsi oknem hvězd i měsíce.
Při vločkách sněhových -

splýváš v oblacích stříbrných.
Po noci při rozednění -

vracíš se do krajiny.
Krása přírody a kouzlo zříceniny -

nesmírně vábí a nazývá se Rabí.

Blažena

Kašparová

Tř
i v

yz
ná

ní
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První jarní
Za sluncem už táhnou

všechny probuzené
buňky

Z hlubin země
proudí míza
Boj o místa
na výsluní

Krutý
A ve finále
jen remíza

ty nejlepší květy

Druhá jarní
Jaromír Zátiší
Jarmil Karlov

Jarmila Valcha
Jaroslav Doudlevecký

Jaroslava Radobyčická
Pavel Petrohradský
Ladislav Lobezský
Karel Koterovský

Boleslav Bolevecký
Božena Božkovská

Doubravka Doubravka
Doubravka Košutka

Ctibor Slovanský
Prokop Vinice
Oskar Litice

Pankrác Borský
Servác Křimice
Bonifác Černice

Žofie Bručná
Ivan Čechurov

Anděla Skvrňany

Třetí jarní
Ú Slava
Ú Hlava
Ú Mže

Ú Ra (Dbuza)
Ú Plně

až do Berounky
bez čekání
jarní tání
odtékání

Poutník

Petr
Ja

rn
í b

ás
ně
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Květen si většinou vybavujeme jako měsíc
lásky, a to lásky milenecké. Milenci se najed-
nou splaší a začnou se milovat, a měsíc ute-
če, zapomene se, že byl květen - lásky čas,
a přijdou zase každodenní starosti, honička
v práci  nebo za prací, honička za chlebem
naším vezdejším, za bydlením nebo v lepším
případě za plánovanou dovolenou v cizině,
za tak vzdálenou dovolenou, která jde na ner-
vy i tím, že celý rok na ni  myslíme a pak ute-
če jako voda a je po všem. A to ještě beru
v úvahu, že se vydaří, nikoliv že vyprší nebo
skončí nějakým malérem, což se taky někdy
může stát. Zkrátka v máji se snažíme na
všechny nepříjemnosti zapomenout a milu-
jeme se. V máji by také neměly být žádné
války, mordy, loupeže, tunelování a hádky,
v máji by se mělo myslet jen na lásku, na to
ostatní bude dosti času celých dalších jede-

náct měsíců v roce, a v následujícím máji si
zase uvědomíme, jak je krásné milovat se,
a budeme měsíc  na sebe hodní. 

Dnes mi však leží na srdci láska v širším
pojetí, láska k bližnímu. Ta se nejčastěji pře-
třásá v souvislosti s náboženskou vírou. Je to
hezké. Jdu kolem kostela a vnímám vzneše-
nou architekturu, úchvatná hudba varhan
rozezvučí i kamenné zdivo a já už jen to vytr-
žení vnímám. A co ještě navíc slyšet velebné
slovo velebného kněze. A přece! Právě tady
se zarazím. Mám k tomu důvody.

Každou chvíli roztrubuji, že jsem z Pavlí-
kova u Rakovníka, každý už to ví a musí tuto
skutečnost respektovat. Mám Rakovník rád.
Prožil jsem tam  školská a studentská léta
a denně jsem mohl pozorovat nejen dlažbu
ulic, hezké náměstí, starobylé brány Vysokou
a Pražskou, ale i majestátný kostel, který

O lásce 
k bližnímu

Bohumil Jirásek
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svou věží mířil vysoko k nebi. Babičky do něj
vstupovaly s pokorou orodovat za své zdraví
i za zdraví svých bližních a dostávalo se jim
útěchy a posily, pokud ne přímo toho zdraví
od kněze, který jim tlumočil vůli boží. I já
půjdu pokorně kolem kostela, ale budu se
stydět do něj vstoupit. Proč? Asi tušíte proč.
Ale je v tom ještě něco. 

Jak čas běží, odnáší vodu v Rakovnickém
potoce, posunuje i naše životy k definitivám,
a tak i starý pan děkan (ať už v Rakovníku,
nebo někde jinde, dejme tomu, že to bylo za
devatero horami a devatero řekami) šel do
důchodu a do útulku mimo své dlouholeté
působiště. Jeho nástupce, mladý pan děkan,
dostal od něj hodného a milého psa. Nástup-
ce se měl o něj postarat a nechat ho dožít ve
svém domově na faře. Starý pan děkan milo-
val psa opravdovou a upřímnou láskou
k bližnímu. Ale novým pánem byl ubohý pes
vyhoštěn na ulici. Marně se na schodech
před vchodem dožadoval milosrdenství,
lásky boží i  lásky lidské.  Hladový a zoufalý
běhal pak městem mezi lidmi, s prosebným
pohledem nabízel svou lásku k bližnímu
a orodoval za lidské milosrdenství. 

Potkal na ulici mou dceru a upřel na ni
smutné oči. Pohladila ho a zeptala se: Komu-
pak ses ztratil? Kterýpak pán tě asi hledá
a teskní po tobě? Já mám, ubožáčku, už dva
pejsky, já si tě nemohu vzít domů. Smutně se
na ni díval, a tak ho alespoň  utěšila: Víš co,
půjdeme hledat tvého pána. Pohladila ho,
uvázala na obyčejný provázek a pes spoko-
jeně šlapal vedle ní. Ani nevím, jak se jmenu-
ješ? Povíš mi to? Jen se podíval, ale nepově-
děl. Zahrajeme si na detektiva. Kdepak by-
dlíš? Pes zavrtěl ocasem, ale nic neřekl. Až
jedna známá paní poradila. Myslím, že by to
mohl být pes pana děkana. Zkuste, jestli slyší
na jméno Aida. Aido! Pes zdvihl hlavu a rád

se přiznal, že se tak jmenuje. Tak to už cestu
domů najdeme, viď? 

Přešli náměstí a kousek za kostelem zamí-
řili k faře. Pes se už rozhlížel jako doma. Ve-
sele poskočil k domovním dveřím a posadil
se. Tak na tvého pána zazvoníme. Ten bude
mít radost, ty tuláčku. Budeš se  muset omlu-
vit. Za chvíli přišel otevřít mladý pan děkan.
Vedu vám psa, pane děkane, prý se vám ztra-
til. Pan děkan se usmíval a ošíval. Neztratil.
On si na mne nemohl zvyknout, tesknil po
svém pánovi, tak jsem ho pustil na ulici mezi
lidi. Můžete si ho nechat. Vy ho nechcete?
Ne. Já na psy nejsem zvyklý a neumím s nimi
zacházet. Když umíte zacházet s lidmi, tak 
snad se psem taky. Vy si ho opravdu nevez-
mete? Ne. Sbohem. Aidě se nechtělo odejít
od známých dveří do neznámého světa. Jen
pojď. Vždyť oba víme, co je to láska k bližní-
mu. Mám dva pejsky, budete tedy tři a bude
vám veselo. Bude to ale hrůza - tři psi v cha-
lupě! Aida se vděčně podívala a řekla: Děku-
ju. Já budu hodná.

Nálezkyně občas  jezdila na venkov k ba-
bičce. Ta se zděsila toho podivínství uvázat si
na krk tři psy. Třetího mi sem už nevoz. To už
je na mě moc. Měla jsi ho dát do útulku. Aida
na výlety na venkov nesměla. 

Po dvou měsících jsem ji poprvé uviděl
v jejím novém domově. Smutně a jakoby
provinile se mi podívala do očí. Pohladil jsem
ji a ona se mi pořád dívala do očí. Tvorečku
boží, zalitoval jsem ji, že nesměla ani do své-
ho domova ani na výlet na venkov, kam její
dvě nové psí kamarádky jezdily. Uměl jsem
se vžít do její dušičky. Mám rád v srdci hře-
jivý pocit domova. Hladil jsem ji, ale za chvíli
jsem musel rychle odejít, protože jsem se sty-
děl za slzy, které mi kapaly z očí. Jsem slabá
povaha. Nemusím a nechci být knězem ani
děkanem, ale vím, co je to láska k bližnímu.
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Dvojí Teplice
Pyšné výklady leskem září
a město neúnavně spěchá.

Brzy už den za sebou nechá:
šňůry aut, proudy lidských tváří.

Stačí jen přejít přes ulici
a cesta v parku dále zve tě

projít se v jiném, klidném světě
s keři lísek a se zlaticí,

s trávou, kde kvetou pampelišky,
půvabné sochy zhlíží z výšky

a slovy tichými

milenci lásku šeptají si,
tak jako jiní mladí kdysi

dávno před nimi.

Reminiscence
Ten pohled z okna Panoramy
budu mít dlouho před očima:
modré stmívání nad horami,
noc, která zatím lehce dřímá,

pěšina, co jde nad šancemi
městem, sevřeným do údolí,
kde kapky deště kropí zemi
a kde blízkost trochu bolí.

Můj příteli, neznámý známý,
naposledy jsme spolu sami

a nutíme se k žertování.

neřekli jsme si, co jsme měli
- a kdybychom se uviděli,

možná si nevzpomenem ani.

Jaroslavu Seifertovi
Slova si rychle obout chtějí

střevíčky rýmů vyzuté.
Promiňte, mistře Seiferte,

lépe už říci neumějí,

že léčil jste se v našem kraji
a zavítal jste do Dubí:

rádi se tím dnes pochlubí
ti, kteří Vaše verše znají.

K Vám Múzy přicházely samy.
jestliže u nás pod horami

některá bloudila

a usmála se na Vás mile,
jistě se tady během chvíle 

i báseň zrodila.

Alena
Melicharová

D o t e k y
v  k r a j i n ě
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Maminčiny begonie
Do oblouku se cesta stáčí
před domem v úzké ulici.
Kde jsou ta okna, svítící

zářivou žlutí v květináči?

Maminka hlízy begonií
opatrovala mnoho let. 

Hned nesla je ven opršet,
když zjara poznala, že žijí.

Věnovala jim hodně času,
než ukázala svoji krásu

rozvitá poupata.

Pak nad šlahouny psího vína
zářila okna maminčina

jak lampa rozžatá.

Lhostejnost
Jejich slova míjí se,

a ztratí,
jak vlaky na kolejích

dvou tratí.

Dávno řekli si,
co chtěli,

a proto se dlouze
odmlčeli.

Je to k pláči,
nebo k smíchu

slyšet dotaz "říkáš něco?"
v tichu.

Každý na sobeckém 
obláčku

slyší jen uchem 
kafáčku.

Loučení
Vítr se opřel

do zimomřivých strání,
poprvé letos 

od jihu nabral směr.
I když sníh v úvozu

se ještě brání,
kos jako o život 

už zpívá navečer.

Před nedávnem
jsme my dva stáli spolu

nad řekou, tam,
kde míří k písčinám.
Proud stáčel loďku

připevněnou k molu,
spadané listí

nesl bůhvíkam

a ty ses loučil.
já to poznat měla

z trapného mlčení,
když hovor zaváhá.
Tak ty ses loučil...

Snad se to takhle dělá,
když slova dochází,
když chybí odvaha.
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Božena Fousková

ze vzpomínek
Jsou to již téměř čtyři roky, kdy jsme sedě-

li s přítelem Martinem Hofmannem coby
redaktoři kulturní přílohy plzeňského ča-
sopisu Studentský Fénix naproti nesmírně
vitální staré dámě (na sondu do její tvorby,
která byla publikována v jednom z minulých
Plžů, si řada pozorných čtenářů jistě vzpo-
mene) a se zatajeným dechem poslouchali
její tichá slova, plná nadhledu, moudrosti
a neutuchající radosti ze života, jimiž nám
dala poznat nejen sebe, ale i lidi, kterých si
vždy nesmírně vážila - a váží. Když se ko-
lektiv kolem Studentského Fénixe rozpadl,
zaniklo i toto periodikum a s ním na delší
dobu i možnost vzpomínky publikovat. Jsem
proto nesmírně šťastný, že se toto zajímavé
vyprávění dostává na veřejnost a že se to dě-
je právě zde. A tak pojďte, milí čtenáři
Plzeňského literárního života, nahlédnout
do (nejen) literárního života jedné velmi za-
jímavé ženy.

(vlh)
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Jsem venkovská ženská. Sice jsem by-
dlela padesát let v Praze, ale nezanechalo
to na mně žádné stopy. Narodila jsem se
tady, ve Zdemyslicích, manžel pocházel
právě z Prahy, kam jsme se přestěhovali,
když byly dceři čtyři měsíce. V devadesá-
tém šestém se mi podařilo manžela, které-
mu se do stěhování nechtělo, umluvit
a vrátili jsme se zpátky do Zdemyslic.
Manžel deset měsíců nato umřel. Já jsem
zůstala sama a vrátila se k poezii.

Začala jsem psát v době, co jsem se
vlastně psát naučila. Už v obecné škole
jsem měla básně v tehdejších časopisech
jako byla Mladá stráž nebo Mladý svět.
Jednou, když mi bylo třináct, jsem napsala
básničku, která se jmenovala Husova pom-
sta. Měla jsem kvůli ní spor s katechetou.
Zavolal si mě k sobě a řekl: „Božka, nepiš
o něčem, čemu nerozumíš!“ Jenže já už
jsem tenkrát byla bojovnice, a tak jsem mu
odpověděla: „Velebný pane, vy jste přede-
vším kněz a já jsem především Češka!“

Nevím, jestli vám říká něco jméno
Vladimír Thiele. Byl to básník. Vlastně
možná dosud je, nevím, je stejně starý se
mnou. Byl to můj přítel, to on mě se
Seifertem seznámil a dal mu některé mé
verše. Seifertovi se zalíbily, napsal mi,
abych přišla do redakce, já tam tedy přišla
a od té doby jsem u něj tiskla docela často.
Seifert mi později říkal, abych jee vydala.
S jeho vlivem by to určitě nebylo těžké. Ale
to už jsem byla vdaná a manžel tomu, co
jsem dělala, nefandil. A co mu doteď ne-
mohu zapomenout: Vláďa Thiele vydal asi
pět sbírek, ty jsem milovala, můj manžel
všecky spálil. S nimi i fotky, dopisy… 

Během války jsem se se Seifertem hodně
vídávala. Byl vedoucím literární rubriky

v Národní práci. Po osvobození ve čtyřicá-
tém pátém mi zařídil místo v odborářském
listu Práce. Seifert byl sice založený levicově,
ale řada věcí, které se děly, se mu nelíbila.
Dodneška ho vidím. Měl krásný modrý oči.
Nebyl vysoký, spíš rozložitý. Prostě pěknej
chlap. Jenže mně bylo tenkrát dvacet, když
jsem ho poznala, jemu přes čtyřicet a zdál se
mi strašně starý. Moc jsem si ho ale vážila,
protože jsem milovala jeho verše. 

Za války jsme byli jednou v místnosti,
která připomínala garáž. Byl v ní veliký ko-
tel a v tom se hřály buřty od nějakého me-
cenáše, to víte, válka. Ten mecenáš nám
dokonce jednou přinesl ukázat obraz od
Zrzavého, dostal ho za trochu masa.
Chodil tam i Bidlo, Drda a Trojan, ten
muzikant. Já tam stávala jako oukropeček
a jen jsem pozorovala cvrkot. Mezi námi,
oni se taky dokázali pěkně „zkárovat“.
Horová vždycky přišla k Seifertům a šli
hledat hochy po hospodách. Já znala
Seiferta jako slušnýho pána, ale byli to
prostě bohémové a občas si vyhodili z ko-
pejtka. Tenkrát v té garáži si Drda dokonce
zapaloval vlasy.

Seifert mi jednou psal o tom, jak byl
nálet. Jak viděl panenku potřísněnou
krví... Dnes už těch dopisů tolik nemám.
Tenkrát jsem to nebrala tak, že je mám
schovávat... Naposled jsem mu psala, když
dostal národního umělce. Kdyby ale chtěl
plout s proudem, tak by ho byl dostal mno-
hem dřív. Pak jsem mu ještě poslala sbírku,
která se líbila mé dceři, myslím, že to byl
Chlapec a hvězdy, a prosila jsem ho, aby jí
tu sbírku podepsal. On to udělal a ještě
tam připsal: „S pěkným pozdravem milé
mamince“. To byly naše poslední kontakty.

Připravil Vladislav Hřebíček
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Pan Mraveneček se pranic neohlížel na
to, co by kočky kupovaly. Plesknul na mis-
ku zbytky špaget se starým sýrem, obložil
to odřezkem tlustého a šel servírovat.

Venku čekaly Čičina s Micinou a radost-

ně se mu třely o nohy. Kočky někdy přehá-
nějí, nebo to alespoň hrají. Jdete je nakr-
mit, a ony se slastně kroutí a neslyšitelnou
pohybovou řečí říkají: „Jsme nadšeny tvým
zjevem, ó ty luzný nosiči misek; tvé oko je

Miroslav Kodet

Polámal se

mraveneček
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jiskrné a paže pevná, zvláště ta, jež nám
přináší nepochybně skvělý projev tvé
velkomyslnosti.“ Když se nažerou, zívnou,
otřou si tlapkou vousy, lhostejně si vás
změří a mimicky utrousí: „Kerejpa vlastně
seš?“ - neboť se kdysi zapletly s kocourem
od Plzně.

Pan Mraveneček položil misku na zem,
strávnice se na ni vrhly - a strnuly, lekavě
ucukly tlamičkami, nastavenými na libové.

Potom ale strnul Mraveneček.
Míca totiž řekla kolegyni: „To je ale zase

blaf!“
Číča na to: „Já ho škrábnu, hňupa, jo?“
To nebyla žádná pohybová řeč, kočky

hovořily nahlas, zřetelně a v souvislosti
s předloženou večeří i dost sprostě.

Na psychiatrii doktor vyslechl roztře-
seného kočkomila a tišivě řekl: „Uklidněte
se, pane Mraveneček, nejste první, už je to
úplná epidemie.“ Uložil pacienta na kana-
pe, pohladil ho po ramínku, pofoukal ho
na čele (pojišťovna to všechno hradí)
a rozvážně začal: „Tak vy rozumíte řeči
koček... Tak to zkusíme odhadnout. Dal
jste si nejdřív guláš v automatu na nádraží,
potom zmrzlinu ze stánku na náměstí.
A samozřejmě jogurt. Ten tam nesmí chy-
bět.“

Mraveneček zíral na lékaře jako kočka
před podáním žrádla: „Jak to proboha víte,
pane doktore?“

„Vždyť vám to říkám, nejste první.
Podívejte, v tom guláši jste zkonzumoval
Salmonellu enteritidis. Ve zmrzlině na vás
číhal Staphylococcus, to je panečku úplný
Rambo mezi bakteriemi. A jogurt byl do-
vozový, že ano? Takže ten umělohmotný
jogurt nám tam funguje jako katalyzátor,

bakterie se utkaly, zapotily, zplodiny jejich
látkové výměny vám podráždily řečová
centra na pomezí spánkového, temenního
a čelního laloku vlevo - no a vy teď rozu-
míte kočičí řeči.“

Oběť bakteriologických válek však se
získanou dovedností spokojena nebyla:
„Ale proč rozumím zrovna kočkám?
A jaképak pomezí, já mám mozek podráž-
děnej úplně celej!“

Doktor byl velmi soucitný, i když to po-
jišťovny nehradí: „Ale já vás chápu, vy
byste raději ovládal řeč hmyzu, ale mohl
jste dopadnout mnohem hůř. Kdybyste si
dal ještě párek v rohlíku, tak rozumíte
prasatům, kravám a koním, a ti nás vůbec,
ale vůbec nechválí. A kdybyste navíc snědl
Katův šleh ze Zámecké vinárny, tak teď
konverzujete s celou živočišnou říší, včetně
roztočů ve vlastní posteli!“

Pan Mraveneček zašel do knihkupectví
a pořídil si několik nejnovějších učebnic
ekonomie. Potom oběhl obchody a koupil:
rybí salát s prošlou lhůtou; linecké třené
v čokoládě s nečitelným datem výroby;
v zelenině si nechal naložit něco málo na-
hnilého; u řezníka něco více zeleného; ko-
runoval to třemi žloutkovými věnečky.
Doma všechno snědl, kočkám nedal.

Obklopen velikány liberalismu teď sedí
na míse a vytrhává z učebnic stránky, po-
jednávající o tom, jak konkurence ve svo-
bodném tržním hospodářství přispívá
k rozvoji obchodu, kterak se na trhu uplat-
ní jenom kvalita a solidnost.

Škube a používá.
A rozumí kdekterému pozemskému

tvoru, zároveň však nerozumí vůbec niče-
mu.
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Spona
Sladké víno mi stoupalo do hlavy

a kolem tiše šuměl les.
Sponu s drakem povolil, co spínala můj šat,

ten se svez.
Noc plná polibků a vášně.

Sladké víno dávno vyprchalo,
přesně jak pomíjivost chvil,
ukradených v lesním zátiší.

Lásku ve mně zahubil,
když odešel...

Jen spona s drakem bude navždy
připomínat, že tu byl.

A sny budou plné smutku a slz.

Kaple
Navzdory věkům,

sama tam stojí,
na kraji lesa opuštěná.

Ten kdo jde kolem, špitne jí pár slov,
ona však nesvěří mu bolest svoji,

bezmocnost, bídu a osamělost.

Keltský sen
U řeky Atavy

pět zpěněných koní
s hrdými jezdci

kopyty duní.
V hlubokých hvozdech

druidové dlí,
barde, ty zpívej,

harfa ať zní!
Zazpívej,

vrať zpátky ztracený čas.
Vždyť z lidí od Atavy

kousek má v sobě
úplně každičký z nás.

Král vdovec
Na hradbách stojí

jak přízrak.
V pravici rozžatá svíce mu plá.

Oči plné slz.
Pro sebe, pro ni,

proč musí Bůh vždy jenom brát?

Harfa ať zní!
Kateřina Pánková
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Čtrnáctého února 1847 byl v Kralovicích při
slavnostní mši - sloužil ji proslavený plzeňský
obrozenec Josef František Smetana - uveden
do kněžského úřadu Jan Nepomuk Amadeus
Marek. Sám si křestní zápis svých jmen změnil
na Jan Jindřich (snad vzpomněl na jméno, kte-
ré dostal při biřmování). To již jako Jan z Hvězdy
publikoval povídky, jejichž soubor vydal na dva
svazky, rozsáhlejší novely a básně. V literárním
vzletu ho zbrzdila nemilosrdná kritika od Josefa
Kajetána Tyla. Rok po nastoupení úřadu se
stal starostou Lípy slovanské, předsedal škol-
ským poradám plaského regionu,  v roce 1850
byl zvolen prvním radním. Nikdo netušil, že
3. listopadu 1853 v poměrně mladém věku
zemře. Dojemně působí jeho matriční zápisy
o sňatcích, křtech, pohřbech, poslední pohřeb-
ní  byl zapsán v září. 

Bylo mu bez jednoho dne padesát let. Vlast-
ně pozor. V kolika letech zemřel? Datum jeho
narození je záhadou. Nízký pomníček s výraz-
ným křížkem se schoulil u hřbitovní kaple
a vzpomíná: „Živ byl Bohu, svým a vlasti/ zdej-
ší farář z Hvězdy Jan./ Spisy jeho(,) květy krás-
né(,)/ zdobí vlastenecký lán.“ A pak jsou uve-
dena data narození - 4. listopad 1801 a úmrtí
- 3. listopad 1853. Datum úmrtí potvrzuje
i kralovická matrika zemřelých (je uložena ve
Státním oblastním archivu v Plzni).  Hvězdův
kolega zde ještě latinsky zaznamenal pochval-
ný zápis oceňující Markovu pastoraci. K tomu
je připojena i poznámka, že zemřel ve svých 52
letech. To znamená, že by se narodil v roce 1801,
sám prý to potvrzoval. Matrika narozených Li-
blína, odkud spisovatel pocházel, je zatím ne-
známa. Dramatik a spisovatel František Zá-
krejs v doslovu ke 3. svazku Hvězdových Sebra-
ných spisů z roku 1876 uvádí, že liblínská ma-
trika uváděla jako letopočet narození rok 1803.
Mohl to F. Zákrejs osobně zjistit? Většina lite-
rárních dějin, slovníků, encyklopedií se shoduje
na dnu a roku narození - 4. listopadu 1803.
Rok 1801 uvádějí jen Slovník českých spisova-
telů (1964) a Malá československá encyklope-
die. Ottův slovník naučný selhává úplně. Lexi-
kon české literatury, jehož věcné údaje jsou nej-
přesnější, zřejmě omylem uvádí datum naroze-
ní 4. října 1803.

Nepřímo může pomoci dosud neznámý pra-
men, seznamy studentů plzeňského filozofické-
ho ústavu.  Jsou pořízeny dokonce dvojmo - la-
tinsky a německy. Po ukončení gymnaziálního
studia totiž musil absolvent, který chtěl ve stu-
diu pokračovat na vysoké škole, absolvovat
ještě dvouletý filozofický kurs. Ten Jan Hvězdy
s úspěchem dokončil v roce 1822. V Archivu
města Plzně je dochován zmíněný seznam -
Immatriculations Buch der Hörer des Philoso-
phie vom Jahre 1809-1839 (Imatrikulační kni-
ha posluchačů filozofie), ke jménu posluchače
je připsán i  věk. U našeho literáta je uvedeno
16 let. J. J. Marek se narodil v listopadu, při
zahájení školního roku mu  bylo šestnáct let.
Lze tedy zápis považovat za další nepřímý pod-
půrný argument svědčící pro rok 1803. Pak by
spisovatel zemřel v předvečer svých abrahamo-
vin. Ani při minuciózním archivním bádání
nelze spoléhat na přesnost údajů. Snad vzpo-
mínky na tělnatého duchovního správce, který
se svérázným cvikem - házel na zem čepici
a shýbal se pro ni - pokoušel zeštíhlet, jehož
pseudonym má původ v době studií, kdy profe-
sor Minikati často káral jeho nepozornost:
„Jene, jste zase ve hvězdách,“ který propadl
kouzlu poezie vlivem jiného profesora, Josefa
Vojtěcha Sedláčka, a jehož srdce předčasně
podlehlo v zápasu s plicním exsudátem, ucho-
vávají něco pravdivého o autorovi slavné České
písně. Tu pak ještě více proslavila kantáta
Bedřicha Smetany.

Nedaleko Hvězdova hrobu odpočívá Jan
Slavibor Knedlhans Liblínský (1822-1889),
novinář, publicista a od roku 1865 tajemník
kralovického okresu. Cenná je jeho sbírka
Česká přísloví a pořekadla (1848), nezapome-
nutelná jeho radikální činnost v roce 1848.
Pražský večerní list sršel pod jeho vedením kri-
tikou vlády i liberálních politiků. Z trestu byl
Knedlhans odveden k armádě. Ale věznění
(1851-1854) neušel - byl podezříván z účasti
na tzv. májovém spiknutí. Rok po propuštění se
pokusil osvobodit z Terezína polskou politickou
vězenkyni, následovalo další uvěznění. Teprve
Kralovice přinesly zakotvení v existenci i osob-
ním životě.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Kralovice
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Viktor Viktora vydal v plzeňském naklada-
telství Fraus útlou knížku s názvem K prame-
nům národní literatury (2003, 157 stran).
Název budí čtenářův zájem zvláště v dnešní
době, kdy problém národa a národní kultury je
podrobován nejrůznějším myšlenkovým speku-
lacím a experimentům postmoderních autorů.
Za tímto titulem se však skrývá bohatá škála
studií pokrývajících široký historický prostor
od staroslověnských počátků až po první plod
české moderní literatury, jímž byl Máchův Máj.

Soubor literárněhistorických prací uvádí
syntetizující úvaha zaměřená na problema-
tiku specifických rysů české literatury. Ve své
skromnosti autor hovoří pouze o postřezích
k tomuto tématu. Hned v počátku však nasto-
luje řadu otázek, počínaje vnitřní strukturací
problematiky (centrum a periférie) přes
otázky vztahu k vnějšímu kontextu  až po
problém vymezení rozsahu samotného pojmu.
Tu se ukazuje, že prosté jazykové vymezení,
zejména pokud jde o starší literaturu, v lec-
čems nepostačuje. Ani vymezení teritoriální
(k němuž inklinují v bolzanovském duchu ně-
kteří současní historikové a literární histori-
kové) však není ideální. Autor se nakonec při-
klání k pojetí zasazujícímu českou literaturu
do souvislostí středoevropských, pro něž je
příznačné prolínání národních kultur na jed-
né straně a vývojová disparátnost (ve srovnání
s „velkými“ evropskými literaturami) na stra-
ně druhé. Z tohoto hlediska poukazuje Viktora
i na významnou úlohu překladatelství, jež je
neodmyslitelnou součástí české literární kultu-
ry. Konečně poslední specifický rys národního
písemnictví vidí v těsné vázanosti na dějinný
vývoj, přesněji řečeno na postavení a funkci li-
teratury v různých stadiích a situacích kultur-
ního procesu.

Po této shrnující práci vymezující rámec au-

torova přístupu k literárním jevům následuje
řada studií uspořádaných v podstatě chrono-
logicky do nejstarších památek až do doby
obrozenské. I když nelze opomenout zajímavé
postřehy týkající se například Proglasu, voj-
těšských legend nebo Mastičkáře, přece jen je
vidět, že obdobím nejbližším autorovu zájmu
je období humanismu; prozrazují to zejména
studie věnované příležitostné poezii  této doby
i některým osobnostem. Tu se také čtenář
setká s výstižnými syntetizujícími charakteris-
tikami jak renesanční epochy, tak i manýrismu
a baroka.

Ani obrození však v souboru studií nepři-
chází zkrátka. Dalo by se hovořit o dvojím
směru autorova studia: na jedné straně jsou to
práce zabývající se ve stopách strukturalismu
vývojem a povahou verše obrozenské poezie
(Puchmajer, Čelakovský), na druhé straně pak
analýzy fikčního světa prozaických i básnic-
kých skladeb, z nichž nejobsažnější je studie
o zobrazení prostoru v české literatuře bieder-
meieru. Ta přináší nápadité postřehy nejen
o výstavbě fikčního světa biedermeierovské
prózy, nýbrž i o stylové povaze tohoto kultur-
ního jevu, příznačného právě pro středoevrop-
ské (jmenovitě rakouské) prostředí. V podob-
ném směru se nese i autorova studie o idyle,
která v mnohém koresponduje s konceptem
"vznešené idyly", jímž někteří němečtí a ra-
kouští literární historikové vymezují právě
rakouské písemnictví 19. století.

Ze stručné charakteristiky některých zají-
mavých prací shromážděných v souboru vy-
plývá, že jde o knížku nejen poctivou po strán-
ce odborné a metodické, nýbrž i v řadě pohledů
podnětnou a objevnou, takže ji plně vystihuje
označení postavené do čela recenze: bohatý
obsah v skromné formě. 

Aleš Haman

Bohatý obsah v skromné formě
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Správné divadlo nezačíná ve chvíli, kdy se
zvedne opona, ale už ve vývěsní skříňce s pro-
gramem, kdy vás zaujal název hry. Ne Shake-
speare, ne Donutil, ne Zlatá kaplička, ale -
třeba nápis Dnes hrajeme Prádelní šňůru
standard. Takový název přitáhne oči jako
magnet. Prádelní šňůra standard... Potenciál-
ní divák na chvíli opustí nenechavé Lakomce
a Jindřichy Osmé, odhodí Divotvorné klobouky
do křoví a zamyslí se, co mu může taková
Pr.šň.st. nabídnout. Sobotní pavlačovou kon-
verzačku, Post scriptum sebevrahovo či
Gangsterku z prostředí lanařského klanu?
Šíře konkrétních představ, jak s takovým
kusem může divadlo naložit, je nezměřitelná.

Co ale říct, jde-li o hru rozhlasovou? Mikro-
hru Prádelní šňůra standard napsal Miroslav
Buriánek a dokázal, že v rozhlase se fantazii
meze nekladou. Naše představivost stran to-
ho, co nám hra s takovým názvem asi nabídne,
se po rádiových vlnách rozeběhne do nekoneč-
nosti. Nekonečná může být i prádelní šňůra
standard a nekonečná je hlavně nit příběhu,
která se Buriánkovým kaleidoskopem táhne.
Splétá ji totiž z drobnohledných nitek různých
barev, jejichž obecné názvy znějí nepatřičně
absolutně (hlavně Láska) a které nezačínají
ani nekončí. Otevíráme nazdařbůh stránku
v knize či spíše - na pár minut zapneme rádio
a necháme se unášet po Buriánkových vlnách
„od všednosti k všednosti“. Na okamžik na-
hlédneme do mechanismu člověka a času jako
na muzejní exponát, obklopeni snovým neprů-
zračnem podivné atmosféry, ze které prýští bo-
davá emoce opravdovosti. Náš ohraničený
náhled doprostředka nedozírného celku něčí
duše odměřuje s neúprosnou jistotou rafika
kancelářských hodin. Nevyslovené slovo rafika
na nás padá jako hořící gobelínový strop.

Nevyslovená rafika a nepojmenovaný mirbur
jako její skřítek.

Srovnání divadla s rozhlasem se nabízí po-
druhé: známe dobře častý model „divadla na
divadle“, ale málokdo se pokusí o „rozhlas
v rozhlase“. Buriánkova hra je kaleidoskopem
útržků rozhovorů nad kávou mezi spolupra-
covníky a klubajícími se milenci, lhavých
a zase vracivých manželských telefonátů, přá-
telských štístek, stupidních pořadů (jedno
sklíčko se mění ve dvě, když začne něžně
naivní herečka rapovat o žrádle), věčně
poskakující rafiky a  dramaturgových bon-
motů. Dramaturgova úloha během hry roste,
jeho nejprve rušivé výkřiky přebírají Lásce onu
absolutnost a pevně objímají tento mikrosvět
(ústřední věta „Znázorněno na ciferníku
hodin je Země v pozici půl páté ráno“). Ale
roste i Herec, křižovatka dvou cest (k Ženě
a Herečce). Zpočátku se jeví jako cynik z mra-
záku, který pseudointelektuálním, nepřiroze-
ně neživým, takřka havlovským dialogem
odmítá radikální změny. Na druhou stranu dlí
dalece mimo ostatní, kteří žijí prostými věcmi
a větami. Mozaiková tříšť jen naznačených
útržků pak vykrystalizuje do velkého dialogu,
středobodu celé hry.

Příběh se splétá z neviditelných nitek, lid-
ských myšlenek, vztahů a citů, nálad a názorů
umocněných tím, že se odehrává v prostoře,
kterou u přijímačů nemůžeme vidět - marně
bychom se je pokusili zahlédnout či prohléd-
nout. Postavy tohoto podivuhodného nepří-
běhu jsou na tom ale stejně. Žijí rozhlasem
a zdá se, že žijí přímo v něm - podobně jako
v Peckově Pasáži bloudí po chodbách a pa-
trech mezi elektronkami. Hledají Řešení
a Dveře. - A možná, že nehledají.

Petr Jediný Novotný

Na vlnách rafiky k půl páté ráno
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Chvála bláznivosti - to by mohlo být devizou
všech příznivců a přispěvatelů Plže a není to
nic hanlivého, to samé hlásal přece i Erasmus
Rotterdamský. Co se totiž nepřihodilo: oslovili
jsme jednoho ctihodného vzdělance, zda by ně-
co nesepsal do Plže, a on nás vlídně ujistil, že
nebude měnit své zásady, k nimž patří též:
Nikam nepiš zadarmo. Čacká slova! Takový
člověk se v životě věru neztratí. A kdo tedy píše
pro Plže a jiné kulturní časopisy bez naděje na
honorář, jest blázen, člověk pošetilý. Využijme
toho k poděkování těm, kdo milují literaturu:
od založení Plže jsme jen v regionu oslovili už
přes stovku lidí píšících a k tomu pár desítek
autorů "odjinud" - a z počtu již zhruba sto pa-
desáti osob tvůrčích, blouznivých a bláhových,
nás nikdo neodbyl vyžadováním honoráře.
(Neděláme přitom z nouze ctnost: honoráře
autorům či redaktorům bychom vypláceli tuze
rádi, leč zatím na ně nemáme!) Nakonec to
s naší literární kulturou vůbec není tak zlé,
když se po sto padesáti nadšencích a obětav-
cích teprve ten stý padesátý prvý oslovený
ukázal býti předojemně rozšafným a rozváž-
ným. Kdyby ale všickni smýšleli natolik
rozšafně a rozvážně jako onen arcimoudrý
rozumbrada, nevyšlo by jediné číslo Plže!
Proto nechť je vzdána chvála bláznivosti 
- a lásce k literatuře zvlášť.

Platí, že není Kuchyn(ň)ka jako Ku-
chyn(ň)ka, máme-li se zase vrátit k epizodě
s básníkem Josefem Kuchyn(ň)kou, po únoru
1948 vyškrtnutém ze Svazu čs. spisovatelů!
Jednak si plzeňského tvůrce není záhodno
plést s jiným Plzeňanem, zesnulým historikem
Václavem Kuchynkou, mj. pisatelem kapitol
o literárním životě v prvních svazcích Dějin
Plzně, ani s Josefem K. to však není jednodu-
ché. Ivo Fencl nás upozornil, že daný literát
(píšící též pod různými pseudonymy, např. Jiří
Medula) má heslo ve Slovníku české literární
fantastiky a science fiction, připraveném Iva-
nem Adamovičem. Ale v databázi Knihovny

města Plzně narazíme na údaje mírně odlišné,
ač jde o téhož „autora četných románů pro
mládež a detektivek“: například je rozpor
v tom, zda Josef K. působil v Plzni na peda-
gogické, anebo na jiné fakultě, což není totéž.
Nakonec zbývá jediný podstatný háček: zda
spisovatel ve svém příjmení háček má či nikoli:
bez háčku (Kuchynka) ho uvádí Michal Bauer
v knize Ideologie a paměť i Ivan Adamovič,
s háčkem (Kuchyňka) Knihovna města Plzně.
Ale revizní komise SČS se na to roku 1948
neohlížela a autora neprokádrovala, háček
neháček.

Co z nás Slávů zbude za sto roků, hořeko-
val kdysi klasik český, a v podobném duchu teď
v březnových Listech Ason-klubu lamentuje
Milan Šedivý, autor, který během svých
vysokoškolských studií v Plzni vyzrál ve velkou
naději české poezie, nyní ale již působí v rod-
ných Teplicích v Čechách. Reaguje na fakt, že
mezi mladšími literáty podle jeho názoru chy-
bí vůle k reflexi, že kvalitním knížkám z Ason-
klubu hrozí, že zapadnou do ztracena. A volá
se stylizovanou vzletností: Kdo na mé místo?
Kdo zdvihne můj štít? Jenže nic takového se
nedá načasovat, žádný kritický ni jiný bard
nebývá Fénixem na objednávku, před Šedivým,
nemýlím-li se, taktéž nedocházelo ke kritické
reflexi asonklubích knížek. Koneckonců je to
stejné, jako když v Plzni, pravíme s uznáním
vůči všem chvályhodným snahám v letech
šedesátých, nevycházel po tři čtvrti století
literární časopis. Ještěže aspoň Milan Šedivý
zná zevrubně místní kontext a je schopen kri-
tického hodnocení. A pokud toho již schopen
nebude, uondán poťouchlými skotačinkami
života, snad převezme štafetu někdo jiný.
Anebo nepřevezme. Tak už to v literárním
životě žel chodí: v předvečer zániku plzeňského
Pramene, Bohumil Polan či Emil Vachek
rovněž nenašli nikoho, kdo na jejich místo.
A po časopisu byla veta.

Vladimír Novotný

„Chvála bláznivosti...“



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

KLASIČTÍ BÁSNÍCI IX. - LYRIKA 30. LET
v pokračování cyklu o české poezii 20. století, 
který připravuje Viktor Viktora, 
recitují Blanka Hejtmánková a František Juřička 

EZOP A TI DRUZÍ aneb SVĚT ANTICKÉ BAJKY
další díl cyklu Antická literatura připravila a uvádí Ilona Gruberová

ZLOBILOVY KVĚTNOVÉ SLAVNOSTI
jako vždy s Jiřím Hlobilem večer plný překvapení, 
invence a inspirace, a také poezie a hudby

JÁ ZRODILA TĚ K LÁSCE
mozaika poezie i prózy o maminkách 
v režii a interpretaci Ludmily Bednářové
hudební doprovod: Jan Pouska a Kamila Velkoborská

Připravujeme na červen:

KAREL HYNEK MÁCHA, MÁG /máj/
hudební monodrama
hraje, recituje a zpívá Michal Boška, 
hudba: Přemysl Zíka, scénář a režie: Květa Drahokoupilová

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.

5. 5. - 19.00

12. 5. - 19.00

19. 5. - 19.00

26. 5. - 19.00

2. 6. - 19.00
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STANISLAV DVOŘÁK
Narozen 1973 ve Stodě. Vystudoval SPŠ keramickou
v Bechyni, pracuje jako stavební technik. Píše poezii,
prózu i publicistiku. Vl. nákladem vydal sbírku Dlaně
o stehna třu si (2002). Žije v Chlumčanech.

BOŽENA FOUSKOVÁ
Narozena 1921 ve Zdemyslicích. Žila v Karlových
Varech a v Praze, v roce 1996 se vrátila do rodné vsi.
Městská knihovna v Blovicích jí vydala sbírku Poezie
mého života (1999). Roku 1998 zvítězila v soutěži
Literární Šumava.

ALEŠ HAMAN
Narozen 1932 v Josefově u Jaroměře. Významný český
bohemista, po absolutoriu na FF UK mj. vědecký pra-
covník ÚČL AV ČR. Od r. 1990 učí na FPE ZČU
v Plzni, nyní též na PF JČU v Českých Budějovicích.
Z jeho nejnovějších prací připomeňme soubory
Východiska a výhledy (2002) a Literatura v průsečíku
pohledů (2003). Žije v Praze.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965 pů-
sobí jako bohemista na FPE ZČU. Vedle monografií
(L. Stehlík, J. Hrubý) vydal knižně i své fejetony
(Kalendář plzeňský 1996, Plzeňské fejetony, 2001).

VOJTĚCH JURÍK
Narozen 1975 v Rokycanech. Grafik a kreslíř, od krát-
kých prozaických útvarů (ocenění na Literárních Fran-
tiškových Lázních 1997, Literární Šumavě 2000
a 2001 aj.) přešel ke komiksům. Vystavuje a publikuje
převážně v zahraničí (Lublaň, Bělehrad, Berlín aj.).
Je autorem grafické koncepce Plže. Žije v Plzni. 

BLAŽENA KAŠPAROVÁ
Narozena 1934 ve Švihově. Absolvovala obchodní
školu v Klatovech a dálkově i školu diplomovaných
sekretářek. Řadu let pracovala v Praze, od roku 1990
žije ve svém rodišti. Jako soukromý tisk vydala v roce
2001 sbírku básní Vyznání.

MIROSLAV KODET
Narozen 1945 v Českém Krumlově. Po studiích na
plzeňské střední průmyslové škole stavební vystudoval
ČVUT v Praze a působil jako stavební inženýr a učitel
odborných předmětů na střední škole. Píše prózu
a publicistiku. Žije v Chebu.

TOMÁŠ MAKAJ
Narozen 1974 v Kladně. Mládí strávil v Rokycanech,
od r. 1992 žije ve Strašicích, kde učí na ZŠ a zároveň
studuje religionistiku na HTF UK v Praze. Publikuje
časopisecky (Tvar aj.), získal ocenění na soutěžích
Hořovice Václava Hraběte 1998, Literární Šumava
2002 a 2003 a děčínská Cena Vladimíra Vokolka 2002.

ALENA MELICHAROVÁ
Narozena 1938 v Kolíně. Od dětství žije v severních
Čechách, od roku 1965 v Duchcově. Absolvovala
Pedagogickou školu v Teplicích, učila na školách
v Hrobu, Jeníkově a Duchcově, kde v nakladatelství
Kapucín vydala sbírky Domov (1998), Letokruhy
(2000) a Doteky (2003), z níž pocházejí vybrané básně.

LUBOMÍR MIKISEK
Narozen 1950 v Praze. Vystudoval SPŠ - obor strojí-
renství, nyní pracuje jako vedoucí technik ve státním
úřadu. Píše povídky a poezii a zúčastňuje se literárních
soutěží. Žije v Plzni.

PETR J. NOVOTNÝ
Narozen 1979 v Praze. Po ukončení bakalářského stu-
dia na FSV UK (obor žurnalistika) studuje od r. 2001
na Literární akademii, tč. i na DAMU. Spoluzakladatel
divadelního tělesa Krvik Totr. Píše i hudební a filmové
recenze (v Týdeníku Rozhlas aj.)

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 FPE ZČU v Plzni. Žije v Praze.

KATEŘINA PÁNKOVÁ
Narozena 1985 v Plzni, kde studuje Masarykovo gym-
názium. Píše převážně poezii. Dosud nepublikovala.

PETR POUTNÍK
Vlastním jménem Pavel Reiser. Narozen 1958 v Plzni.
Vystudoval střední lesnickou školu v Písku. Píše poezii
a sci-fi, publikoval i v Literárním měsíčníku (pod pseu-
donymem Karel Varský). Žije v Karlových Varech.

MICHAL TEJČEK
Narozen 1976 v Sokolově. Absolvoval FF Masarykovy
univerzity v Brně (obor historie - latina). Žije v Přešti-
cích a pracuje jako archivář v Klatovech. Píše básně.
Získal ocenění v několika literárních soutěžích.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na UK vystudoval český jazyk
a dějepis, od r. 1968 působí na FPE ZČU. Zabývá se
starší českou literaturou, věnuje se divadelní kritice.
Letos vydal knihu K pramenům národní literatury.

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

TAŤÁNA VROBLOVÁ
Narozena 1962 v Mariánských Lázních. Po maturitě
na chebském gymnáziu vystudovala češtinu a výtvar-
nou výchovu na FPE ZČU, působí jako učitelka na
SOŠ obchodní v Plzni. Mj. je laureátkou Literárních
Františkových Lázní 1989. Žije v Horní Bříze.
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