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Editorial

Únor bílý pole sílí - ale jaké bude letošní
únorové číslo Plže? Pochopitelně je přede-
vším ve znamení Portrétu Plže, ve kterém
se představuje prozaička Miloslava
Ledvinová, jejíž tvůrčí cesta byla spojena
s velkou trpělivostí: své první knihy autor-
ka mohla vydat až po roce 1989. V úno-
rovém Plži má sólo Bohumil Jirásek: se-
psal laudatio o M. Ledvinové, otiskuje zde
svůj pravidelný fejeton - a navíc analyzuje
tvorbu významného plzeňského básníka
Romana Knížete, jehož nové verše publi-
kujeme. Vedle Knížete je poezie zastoupe-
na talentovanými mladšími tvůrci - texty
Kateřiny Kašákové a Tomáše Makaje (ten
si nedávno odvezl další vavřín z Literární
Šumavy). Na rozmezí poezie a prózy je
příspěvek domažlického Milana Zajíčka
o tom, jak a co se dělo kdysi dávno.

To byla poezie - a próza? Povídka Petra
Kersche by se možná lépe vyjímala v pro-
sincovém, tj. předvánočním čísle, určitě si
ale získá uznání čtenářů ještě teď. Luboš
Vinš píše o takové „obyčejné věci“, jakou je
automobil. V nové letošní rubrice Navští-
venka se představuje básnický a prozaický
literární bohém surreálné orientace Pavel

Řezníček, kdysi brněnský, nyní pražský
autor, který podle vlastních slov prožil
určující setkání s literaturou na vojně
v Plzni. Ivo Fencl tentokrát srdnatě
„svetruje“ v cizích vodách ve stopách 
agenta 007 a zajímavé příspěvky najdete
též v rubrikách tištěných kurzívou.

Zároveň se však v tomto čísle v příspěv-
ku Františka Juřičky dovíte, kdo se může
honosit čestnými uznáními a Cenami Plže
za minulý ročník, neboť v lednu se tyto
vavříny v Polanově síni slavnostně udělo-
valy - a došlo k tomu už potřetí, takže
počet laureátů sympaticky narůstá, stejně
jako souhrnný počet autorů publikujících
v Plži. Vždyť i teď v únoru jsme v rubrice
Rašení vyrukovali s jedním novým jménem
(nepočítaje autora Navštívenky): s mla-
dým plzeňským prozaikem Petrem Hejt-
mánkem. Třeba také on jednou dosáhne
na Cenu Plže! Prozatím však gratulujeme
nynějším vítězům, nechť Plži nadále za-
chovají přízeň - a těšíme se i na jejich nové
příspěvky.

Vladimír Novotný
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Každý si neseme své životní touhy a naděje,
ale ještě citlivěji vnímáme svá životní břeme-
na. Jsou osudově spojena s dobou našeho
zrození a žití, s dotekem domova, přírody,
společenských traumat, která mnohdy člověku
vnucují i jeho tragický osud, vzdor i smíření. 

Miloslava Ledvinová dovedla své životní
prožitky sdělit, formulovat a dát jim nadosob-
ní podobenství. V rodinných osudech prožila
tvrdou dobu kolektivizace, její mravní řád se
střetl s trestajícím řádem společenským i v osm-
desátých letech. 

Sepětí s přírodou na Kdyňsku, s domovem
i se společenským bičováním v ní prohlubovaly
vážnost, pokoru a mlčení. Dodnes raději mlčí
a naslouchá, protože promýšlí, co prožila. 

Tragiku doby vtělila do tragiky příběhů.
Vycházejí z tragiky času a nečasu a vstupují
do bezčasí a nadčasovosti; tím se stávají
i podobenstvím a realita splývá s mýtem. 

Je vedlejší, budeme-li z nadhledu a pokusu
o odbornou analýzu díla přiřaďovat prózy
Miloslavy Ledvinové k realismu nebo natura-
lismu, k tradici, návaznosti na vzory, nebo
budeme dílo vnímat jako samorostlý a auten-
tický výtrysk životních zkušeností a bolestí, 
posunutý a stylizovaný do podoby literární
výpovědi. Nehodlám hovořit o vzorech, ná-
vaznosti či poplatnosti v proudu literárního
vývoje, jen se zmíním, co se mi připomíná a co
se vybavuje při čtení jejích próz. Naturalismus

(míněno jako drsnost) životní reality mi připo-
mene zemitost ruralismu, autorčin literární
styl mi vybaví básnivost Vančurovu a bala-
dičnost Körnerovu. Odborník může hledat
další vazby na mytický realismus, na řadu 
autorů domácích i cizích, které zná a kteří mu
napovídají vnější souvislosti tematické nebo
vnitřní souvislosti tvůrčí, estetické, filozofické,
etické. To už je však laboratoř, z které autorka
nevyrůstá. Její dílo vyvěrá ze života, z prožit-
ku, z bilancování nad osudem vlastním i nad
osudy, které spoluprožívala. 

Její postavy jsou spíše trpitelské než odboj-
né, ale i tak jsou schopny činu někdy až výji-
mečného. Nevýbojné dobro se často neumí
bránit výbojnému zlu. 

Nejprve do zásuvky psala např. prózy
Kateřina, Víření, Noční jízda, Bratři, Den
bez lásky, Otec a syn, Už nikdy nevstoupíš.
V současné době už vyšlo pět z těchto titulů.

Dílo Miloslavy Ledvinové vznikalo v samotě
a v tichosti a stalo se soukromou výpovědí, 
bilancováním nad životem vlastním i jiných,
kteří s ní nesli ve shodných časových souřad-
nicích společný kříž. Tragické osudy se mění ve
vzpomínku i v poznání běhu života a utváření
nebo deformaci charakterů v běhu dějin. Na
jedné straně je tu paměť a příkaz nezapomně-
ní, na druhé straně smíření a vstup do vyššího
řádu přírodního i mravního. 

Bohumil Jirásek

Miloslava
Ledvinová

Břemena života hrdě nesu
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(ukázka z větší prózy)
Peter Lundberg

„Zítra!“ Ano, byl to výkřik, tvůj pohled
obepínal zlo, odmlčela ses na dlouhou
dobu, schoulená nad vystydlým jídlem,
možná sis ani nevšimla Davida. Otíral se
o tebe, a nebyla jsi to ty, kdo si uvědomoval
nutnost něco s ním udělat.

Zeptal jsem se ho, jestli ještě něco chce.
David způsobně poděkoval, ale ty jsi pla-
kala. Ze zavřených očí vypadávaly slzy na
zahnědlé ruce složené na klíně.

Potom jsi řekla: „Prosím, Peter, počkej
ještě jeden den, jenom jeden, stejně po-
slední, chtěla bych se s tebou podívat do
Wisconsinu k jezeru Como. Jezdíme tam
téměř každý víkend. Chci, aby mi ta místa
tebe pořád připomínala, prosím!“ Něžné
románové oči a slova, pomyslel jsem si
a trochu se usmál. Ale to všechno muselo
přijít, neodnímej mi upřímnost.

Věděl jsem, že se trápíš, ale můj čas po-
kročil k jiné hranici. Ani mi nevadilo, že
vyčítavě vrháš známá slova:

„Tam někde na tebe někdo čeká, vím to,
nějaká žena, a proto musíš rychle odjet...“

„I to je možné, ale především nechci
zmeškat víc času, než je nezbytně nutné.“
Vzal jsem tě za ruku a chtěl, aby ses 
vzchopila. David nás zvědavě pozoroval.
Domníval jsem se, žes měla dost času k to-
mu, abys nám dvěma dopřála odchod bez
hysterických pomlk, a proto jsem se ze-
ptal, kdy chceš pro mě zítra přijet a co bys
mi doporučovala pro dnešní večer. Byl
jsem rád, že tvůj návrat do přesných odpo-
vědí byl bez komplikací. Bez váhání jsi mi

Dívám se na Davida, kterého jsi před
chvílí přivezla až sem do hotelu. Vážně,
z neuvědomělého druhu okamžitých reak-
cí přebírá můj zájem. Sedí důstojně, dětsky
upjatě, prohlížíme se, zatímco ty se opodál
usmíváš.

„David je báječný,“ řekl jsem a otočil se
k tobě, abych se ukryl. „Ale já jsem se
nikdy v životě dětmi nezabýval. Chtěl jsem
Davida vidět, ale asi se trochu bojím.“ 

Všichni tři se brouzdáme městem,
pomalu, někdy se ale rychle posouváme
z místa na místo. David se osmělil, mluví
s Margaretou, občas vykřikne a ukazuje na
nějaké místo.

Margareta se zastavila na zastíněné
betonové ploše někde uprostřed města.
Několik stromů se odvažovalo ověsit větve
zelenými listy, třesoucími se v tuhé zasmu-
šilosti neohebného parkoviště. Řekla, že
půjdeme do samoobsluhy k Dannymu.
Marina City se vzdouvalo ve vyzdviženém
pohledu.

„Mám pro tebe spoustu návrhů. Stan by
ti rád pomohl, ale potřeboval by vědět, čím
by ses chtěl v Chicagu zabývat,“ řekla
Margareta.

Nebyla jsi vůbec opotřebovaná mou
ničemností. Probíjela tebou naděje, za je-
diný život jsi nabízela dva, ale to už bylo
příliš. Jídlo jsem nedojedl. Přitisknut ke
stěně, ale bez doteku cizí ruky jsem se
mohl ještě bránit.

„Nemohu to tady snést, nezlob se, už zí-
tra chci odejet.“
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chci řídit. Někdy z její tváře probleskne 
úsměv. Potřeboval jsem se schoulit vedle
ní a přemítat. Zajímá se o mé plány, do-
poručuje řešení všude tam, kde se odmlču-
ji. Zítra odjíždím do Kanady a ještě se
pokusím navštívit nějaké země. Mám času
dost. Z vítězné cesty přecházím do jiných
myšlenek. 

„Víš, proč jsem vlastně odjel ze Stock-
holmu?“

„Nevím.“
„Je to taková zajímavá příhoda. Až

někde zastavíme, řeknu ti o tom.“
Margareta neodpovídá. Její pleť je

zjizvena vráskami. Prohlížím si ji a nabí-
zím, že převezmu řízení.

Odmítavě kroutí hlavou. Výrazné tabule
nás zavádějí do většího provozu. Zastavuje
u světelných signálů. Po několika kilome-
trech se městnáme do dvou proudů a sle-
dujeme protisměr. Upozorňuji na to
Margaretu, i když vím, že to musí dobře
vědět.

„Ano, vím, je to někdy dost nebezpečné.
Za chvíli budou zase čtyři proudy.“

„Margareto! Co je s tebou?“ Vůz se hnal
rychle levým pruhem silnice, chtěl jsem
dosáhnout na volant, ale prudce mě
odstrčila.

„Jen se dívej, dobře se dívej, za chvíli se
objeví značky a vlevo od nás vyskočí dva
podobné pruhy. Jen se dobře dívej. Když
budeme mít štěstí, všechno nás mine!“

Před námi se objevil tmavý bod, narůstá
do rozměrů podobného stroje, ještě jednou
jsem vykřikl a snažil se strhnout auto do
správného směru. Bod před námi se roz-
rostl do kvílivého zvuku. Svůj svět jsem
ztrácel a z povzdálí se k němu lila řeka sta-
rostí. Dál už je přebírá voda a rozpustí je
do jiné podoby života.

doporučila Wells Street.
Hned po obědě jsme odjeli do hotelu.

Cestou mi vůbec nepřipadalo, že jsem se
pokoušel s tebou zápolit. Někdy před tím,
než jsem se s tebou setkal, jsem si byl jist,
že znám ženy. Nemohu tvrdit, že jsi krás-
ná, ale jsi téměř dokonalá svým příklonem
ke mně. Zval jsem tě s Davidem do pokoje,
ale odmítla jsi. Políbil jsem tvou ruku,
abych slyšel vyslovit své jméno. Vtom mne
nepřepadla úzkost, ale takový lehký smu-
tek nad tím, že tě ztratím. Byl to jenom
okamžik, závan silného větru ti rozhodil
vlasy. Tvé těžké a smutné oči přejímaly část
chvíle. Vítr si hrál s několika papírky na
parkovišti. 

Toulal jsem se téměř dvě hodiny zalidně-
nou ulicí v pozdních večerních hodinách.
Prolézal jsem obchody a butiky, ohmatával
řetězy s býčími hlavami a obdivoval siam-
ské kočky za pětasedmdesát dolarů. V jed-
nom obchodě jsem probíral všechny možné
obrazy a nakonec jsem byl v pokušení za-
koupit si fotografii Marylin Monroe.
Litoval jsem, že nejsi se mnou. 

Všechny ty dojmy jsem si ještě cestou
opakoval, přidával k nim své závěry a zítra,
až se s tebou sejdu, usměješ se a budu zase
tvým chlapcem, tichý a pokorný, protože
tak tě chci ztratit. 

Přijela bez Davida. Tmavé auto odráželo
bílý dech šatů. Chvíli jsem ji sledoval
z haly, připadala mi mnohem starší, vážně
uzavřená. A to jsem si pořád myslel, jak
znám ženy. Rozesmál jsem se. Bylo to bá-
ječné dobrodružství. Prošel jsem všemi
polohami zamilovaného člověka a ocitl se
na pobřeží. Dál vede jen silnice. Říká, že je
to zajímavá cesta, obepíná jezero Como.

Margareta jede sama, nezeptala se, jestli
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Vřel cirkus jako váza přeplněná... dav
čekal... 

Skoro do posledního místa obsazená
Polanova síň Knihovny města Plzně dýchala
19. ledna od 19 hodin nervozní nadějí a po-
tlačovanými obavami. Plž - dokument
plzeňského literárního života - vstoupil do
čtvrtého roku
své existence
i tradičním 
ohlédnutím za
minulými dny,
týdny, měsíci...
až celým rokem,
a také následným poděkováním všem, kteří
Plže krmili svou tvorbou či mu prostě jen
umetali cestičku života. Bylo velice poučné
sledovat tváře členů redakce i redakční rady
Plže, hostů či zástupců kulturních institucí,
tváře prozrazující zadržovaný dech, pochyby
o smyslu toho všeho, jakož i naděje v dobrý
konec. Ukázalo se, že všechny obavy vzaly
během večera za své a že především členové
redakce sklidili potlesk a uznání za svou prá-
ci. Vždyť kolik měst v republice se může po-
chlubit takovým počinem, jakým je literární
časopis. Troufám si tvrdit, že lidé stojící
v pozadí si zaslouží mnohem více než stisk
ruky, případně malý dárek. Aplausem Pola-
novka nešetřila. Takže: Vřel cirkus jako váza
přeplněná...  Dav čekal...

Ano, čekal na pravou příčinu tohoto setká-
ní, setkání milců literární tvorby v Plzni.
Čekal na předání cen v oborech PRÓZA -
POEZIE - ESEJ, jakož i převzetí čestných
uznání v těchto kategoriích i Ceny Ason-klu-
bu za tvorbu v roce 2004. Nevím, jestli najdu
přesnou míru významu slov, ale jsem pře-
svědčen, že jen skutečně citliví porotci a ne-
formální znalci mohli rozhodnout a rozhodli,
že to, co píše paní Dana Raunerová, je
skutečně próza. Próza s velkým P. Porotci

správně pochopili, že autorka ve své tvorbě
smazává hranice mezi literárními tvary, že si
tyto u ní podávají ruce a její Próza že se odívá
pláštěm Poezie. Kéž by jednou lidstvo takto
slyšelo a žilo! Brát zdánlivou všednost života
jako ten nejvoňavější květ... 

Ale! Musím potlačit emoce, protože plášť
skutečné Poezie,
v jakém ji před-
stavil pan Mar-
tin Šimek ve
svém Setkání
s Mistrem, je
lyrika rozechví-

vající až nebeskou klenbu. Že přeháním? Tak
to zkuste říct jinak. Díky, v rukou pana Šim-
ka je cena za poezii v absolutním bezpečí. 

A vůbec už nepochybuji o správnosti
rozhodnutí, že cena za esej patří Josefu
Brandovi - nejen za jeho češtinu, za jeho
sevřenost tvaru, ale především za nehrdin-
skou odvahu psát v těchto časech o dobách
trýznivých, plných lži, zloby a nenávisti.
Mnozí se toho bojí, vracet se k nim a nalézat
sama sebe. A Josef Brand s chlapeckou
důvěřivostí ve svých osmdesáti letech vybízí
k odvaze a jde příkladem. Slova díků jsou
málo, ale Plž i já, jeho slouha, máme jen
tužku a papír. 
Čestná uznání pro Evu Válkovou, Lubo-

míra Mikiska a Viktora Viktoru mají punc
zlata a voní důvěrou v další spolupráci.
Bohužel není dost místa ani k ocenění tvorby
Ason-klubu, mající obrovské vzepětí nápadů,
myšlenek, nadšení a optimismu. Proto gratu-
luji i k zvláštnímu ocenění Kateřině Kašáko-
vé, Pavle Přesličkové, jakož i „vetřelci“
Danielu Soukupovi. Ostatně ani plénum
Polanovy síně nešetřilo uznáním.

A na závěr? Pane Bohumile Polane, my
vám gratulujeme. Semínka vaší práce nesou
bohatou úrodu! 

František Juřička
Ceny Plže 2004
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tus tristus, impromptu, suita aj. Vnitřní
sepětí s hudbou se promítá  do hudebního
cítění  a hudebnosti verše. 

Podstatou sbírky však je nejrozsáhlejší
báseň Fantasia suita. Jde o báseň hym-
nickou a hloubavou. Je výrazem lidského
hledání a vzdorování. Podle Knížete jde
člověk světem trnitou cestou nepokoření.
Zvykli jsme si s nedůvěrou přijímat velká
slova, gesta a fráze, báseň Knížetova má
však přesvědčivý vnitřní patos, bez vněj-
ších gest a okázalosti. Stále se vrací k rea-
litě zdeptaného lidství, k degradaci člověka
a v degeneraci společnosti. Přes toto vědo-
mí stavu skutečnosti dohlíží až k vidění
apokalypsy. Životní zmatky vnímá jako

...V roce 1997 vychází další sbírka
Romana Knížete Fantasia suita. Autor
připomíná, že básně první části sbírky
vznikaly v 70. a na počátku 80. let, báseň
Fantasia suita byla napsána v roce 1984.
Básník jako by našel toužený svět har-
monie ve světě hudby. Hudbu i poezii
obhlíží spletí variací, návratných motivů,
převracením a prověřováním detailů.
S veršem pracuje muzikálně a možnosti
hudby transponuje do jazyka a jeho speci-
fiky. Sepětí s hudbou jde dvěma směry:
vnějškově (využití hudební terminologie,
přítomnost mnohých hudebních nástrojů
a zpěvu); objeví se tu horny, bubny,
housle, z hudební  terminologie pak can-

Mezi
subjektem

a
světem

Bohumil Jirásek
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Báseň je zamyšlením a výzvou. A co chtít
od básně více?

Zatím poslední sbírkou Romana Kníže-
te jsou Divizny v dešti (2000). I tato poezie
má svůj vnitřní patos. Závažnost klade-
ných otázek  jako by si vynucovala před-
nes, nikoliv tiché čtení. Jde o poezii apela-
tivní, aniž by autor vyslovoval apely. Jeho
poezie má opět polytematickou všeobsáh-
lost a litanickou naléhavost. Ne náhodou
navazuje na Halase a Holana. Žalmická
truchlivost nad nemocným světem nám
připomene smutek Halasových Starých
žen, z Holana si básník vybral motto:
„Krutý a zhovadilý světe, co já s tebou?“

Poezie Knížetova je tematicky rozlehlá
a litanicky důrazná, není však verbalistic-
ky mnohomluvná. Je širokou výpovědí
o stavu světa a života. Realita deptá člově-
ka a mrzačí jeho životní úděl. Je to logické
předznamenání pro pesimistické a tragic-
ké výhledy. Bezbranný člověk však touží
po balzámu poezie, která chce být zpovědí
i modlitbou. Častý obraz Krista a utrpení,
ale i tvrdá odpověď na nevyslyšené prosby
dávají básním složitou naléhavost. 

Autor i v této sbírce vychází z přírodních
motivů, ale nezůstává u přírodní lyriky.
V cyklu Divizny v dešti, jehož název vešel
i do názvu celé sbírky, uplatňuje opět for-
mu litanie, směřuje však k sevřenosti
a strohosti. Stálé opakování motivu pláče
naznačuje básníkovo vážné vnímání světa
a života. Roman Kníže hledá přijatelné
místo mezi subjektem a světem. Tóniny
v dur a v moll se prolínají. 

Básník chce citlivě napovídat i to, co je
nesdělitelné, a vychází z přesvědčení, že
poezie chce být zpovědí, balzámem, dla-
hou, modlitbou i mší. Tato rozloha poezie
je dostatečná k tomu, aby člověka oslovila. 

životní vír a v básni jako kaleidoskop obra-
zů. Uprostřed zmatků a střetů se zmítá 
osud člověka. Hudba, zpěv a básnická re-
flexe vytvářejí úchvatný žalozpěv nad ži-
votní cestou lidstva. 

V básni je využito apollinairovské tech-
niky pásma, asociativní rozbíhavosti
a mnohovrstevnosti, všeobsahující kom-
plexnosti v pohledu na svět a jeho hodno-
cení. Kníže se tak propracovává k hlubinám
holanovských reflexí. Prolínají se obrazy
z osobního života s oblastí mimosubjektiv-
ní, společenskou, a slévají se ve spontánní
proud reminiscencí. V chaotickém světě se
člověk pohybuje se svým životním pocitem
a stavem duše. Jde tedy o mnohotvárný
záběr do životní reality, která básníka nutí
k obšírnosti výpovědi obsahové, stejně tak
i k formální volnosti volného verše a k pro-
gramové neuzavřenosti a neukončenosti
výpovědi. Z této tříště poznatků, dojmů
a reflexí má autor výhledově možnost vybí-
rat, třídit, zhušťovat  a směřovat ke gnómic-
ké zkratce. Vedle dosavadního přetlaku vje-
mů, které vedly k rozbíhavosti, bude výhle-
dově umělec asi směřovat k syntéze, ke
zkratce, zámlce a mlčení, jak už naznačil
i v předchozích sbírkách. Tyto dvě tendence,
odstředivá a soustředivá, se pravděpodobně
touží prolnout. 

Poezie Romana Knížete je znepokojivě
přemýšlivá, názorově nedogmatická a ote-
vřená prostoru země, nebe i niternosti
člověka. Jde o hledání harmonie, ale i od-
povědi, kdo a co deptá svět. Básníkova vize
světa není redukována na politické problé-
my a na jejich kladné nebo záporné vyme-
zování. Je meditativním a reflexivním hle-
dáním odpovědí. Po tmě touží po úsvitu,
ale hledání trvá. Svět je tak na křižovatce
mezi přízračnou apokalypsou a katarzí.
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Duben, 
žlutý keř pod oknem

Je před deštěm, po dešti -
nevím.

Nebe těžké jak navlhlá peřina,
všechno řve zelení.

Je po pohřbu básníka,
poezie chodí si kudy chce,

zbloudilý pes.
Zní flétna shakuhachi

a moje astma.
Svíce je vlhká, uhaslá.

Je před deštěm, po dešti -
je po pohřbu básníka.

Domů, máš pravdu
Máš pravdu, jednou všichni půjdem,

skončí tanec.
Skončí plahočení, skončí handrkování,

přeorávání, hnětení, mluvení...
Hodíš korouhev k nohám té babě.

Skončí milování, natahování budíka,
jednou všichni půjdem, každý do svého MŮ,

skončí nádražní samadhí.

Roman Kníže

A těmto tvorům
sypej

teď 
zrní poezie!



Poezie 9

Pád Ikarův, pád Davidův
Pád andělů nebeských,

tvůj pád do sazí,
sedmý pád -

s Ukřižovaným na věčné časy.
Pád na severu jižní země,

pád do jámy strachu,
tím pádem dozpívals!

Už se ti zdálo, že jsi nesmrtelný,
už se ti zdálo,

že mučidla se už nevyrábějí,
už se ti zdálo, že nestárneme.

Co bude dál -
nevíš?

Prolog
Před tebou město

a v něm lid.
A těmto tvorům nes číši po okraj.

A těmto tvorům vykládej evangelium...
A těmto tvorům sypej teď zrní poezie!

Před tebou město.

Epilog
Před tebou hora.

Kolem ní vítr, kolem ní mraky,
kolem ní tajemství.
Před tebou hora -

nad tebou
nic.

Nepopsatelné!

Krajina s mračnem
V černé noci černý dům
černými okny do tmy zeje.

Strach z očí, strach z vlasů,
strach z vousů,

strach z pavouků, strach z koček,
strach z uzavřeného prostoru,
strach z otevřeného prostoru,
strach z masky, strach z knih,
strach z šatů, strach z kabátů,

strach z děr, strach z dýmů a par,
strach z loutek...

Chopin hraje na černých klávesách.
Se smrtí po boku,

až k samému konci.

Příhoda
Jako tehdy Vladimíra Holana

probudilo mne na okno zaklepání...
Za sklem outlá bříza

a robustní březnová tma -
tajemný pár.

Když jsem si potom šel zas lehnout,
o svém brlohu

vůbec se nebudu zmiňovat.

To už zase je úsvit!

Lebky
Lebky po trójské válce,

lebky po Pol Potovi,
lebky esesácké,

lebky holé už zaživa,
už zaživa vědoucí,

lebky v Polsku, v Německu,
lebky v Rusku,

lebky v mých dnech...
Lebky ve Rwandě.

Bože, kdo to má třídit!
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1. pád 
První a nezodpověditelný

Stálé podávání tiketu
A cizí chladná ruka

V osudí srdce

2. pád
Běh tramvaje od
Chotkových sadů
K Malostranské

Tehdy šacujeme krev
A hledáme 

Co zbylo z opice
Ale je toho mnoho zapomenuto

A kosti prosí alespoň o nějakou jistotu

příchylnost gumové podlahy

3. pád
Racci létají tak blízko zábradlí

A náhle zbývá jen se ptát
Zdalipak i mě včas zachytí 

jako padající sousto? 

Pády
Jednou jsme hovořili o kategorii pádu

a oni se náhle zeptali: 
„Pády? Copak ono tam něco padá?“

Otakar Mališ

4. pád
Jsou věci 

Které rukama nezachytíš
Padající dům a také člověka

Nedá se předpovědět
Omdlení duše 

Nebo ztráta svědomí
Pokaždé se k zemi řítí

Hromada kostek    sny 
Plné šatníky    touhy

Namísto starého domu
Lze však vystavět nový

A dokonce se může podobat
I tomu předešlému...

5. pád
Nad vitrínou s barbínami 

poblikává zářivka
pochybovačné světlo!

je v nich celé naše dětství

a neskutečná touha podobat se
ano - neskutečná

6. pád
Na stole leží dvě fotografie

a já si stále nedovedu vybrat
mezi býčí horkokrevností

a ovčí pokorou
dvě zrcadla

jichž jsem odrazem
dva obrazy a já
- má vlastní kopie

7. pád
Dojmout se 

Nad slepým starcem
Co marně hledá oko tramvaje

dojmout se s vědomím že

za zdí protějšího domu
se právě probouzí dívka
a marně hledá v posteli

svoje nohy...

Kateřina
Kašáková

a jiné básně

Pády
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II.
smutek slzami bobtná

nikam se nevejde
vypadává mi z úst

Nadýmavý zármutek
Jak naklíčený hrách

III.
rozdíl je v příčném řezu

Tebe pevně poutají letokruhy
Ale mne nahlodává 
červotoč pochybností

A větev mezi námi 
hrozí trouchnivěním

už zbývá jen zapečetit slzami
všechny nepřečtené listy...

IV.
někdy jsou slova 
doširoka rozlitá 

jak moře
korábem plavíš se 

vlnami omluv
a žádná z nich 

nedotkne se břehu

V.
vejít do stavení 

znamená překročit práh 
nabídnutého pozvání

tak se mi zdá:
žijíce v jednom domě

pouze se navštěvujeme

Moře
koráby světel

po moři nebe plují
bílé mraky jsou racci

anebo slina na jazyku vlny

anebo
bílá nepřerušovaná čára vozovky

jsou racci
k návratu napínám křídla motoru

Rybník
tam někde

slova se vynořují
jak ryby za úplňku
stačí jen nahodit...

avšak to co ti chci říct
stále trhá vlasec mé odvahy

ono vyznání má totiž
více než sumčí rozměry

Dřevo
I.

Každý jsme z jiného dřeva
Kupříkladu ty jsi z dubu

Ve který nelze tít slovy
Ani ostřím sekery

Hlavně že střecha drží
A nezatéká

z pokoje do pokoje
neprosákne sebemenší vzlyk

To dveře tak silně přiléhají
Nebo snad přilehly?
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Nález
Našli Šebka
A vůbec nebyl rezavý
Všude byly poházeny mušle
A dvě autostopařky zavražděné a zahrabané
Před deseti lety
Se smály na společné fotce s Karlem
Jako kdyby
Lopatkou na uhlí ony umlátily velekněze
A ne velekněz je
Ani jeden komár
Ani jedno rybí oko
Kompas na stole řezníka
Vlečou Šebka za vlasy
A ten laská hada
Z koloniálu
Nebo snad z pudřenky
Jako kdyby vousaté hodinky
Byly s volavkami jiřičkami a pežoty
Jedna kost
A
Jeden dech
Jeden mech nasáklý vraždou
A jeden potápěč z karamel
Uschlý jako kadávr Šebka
Který teď v katedrále v Chartres
Je zlatým zobákem
Invalidy z burské války

Bagdad bude či nebude
Bádat a hádat
Bude o tom Šebek
A vlk a kus mletého masa
Rozhozeného po koupelně
Kde si velekněz umyl to uhlí

O spánku
masožravýchprostěradel

Pavel Řezníček
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Kopec skla
Sova se vzdává
a vystrkuje bílou vlajku
Uschlí termiti
v podřepu
Na niti
správce kadeřnictví
celý z vosku i se svýma nůžkama

Gramofon ve vařící vodě...

Nespat
Ztratit schopnost spánku
něco jako ztratit schopnost být kostkou cukru
rozpuštěnou v krvi právě zabitého vola
něco jako vůl rozpuštěný
v kyselině pralesů průniků světel a ruměnců opakovaček
něco jako rak zastavený kontraadmirálem
ve chvíli kdy si nesl domů
vola právě zabitého a rozpuštěného v kostce cukru
komedianti ve skalách hrají obrovský spektákl
o spánku masožravých prostěradel
orkánech převlečených za stromy
mlhách schovávajících se za opěradla seker
v lékárně
v mlékárně se stane nejvíc zločinů
protože tabák ze kterého se vyrábí mléko
pluje ve vodách incestu
orel s umělou hlavou nosem a zuby
a jeho matka kontrolují ropný průmysl
a veškeré sudy s petrolejem
který produkuje děloha
a malý tlustý andělíček cpoucí se mramorem
na náhrobku knížete Thuna

Ikona se soukolím úplně vzadu
jako lokomotiva která si stéblem 
vyškrabává všechna města z bot
jako kdyby to byly ušní bubínky
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Automobil představuje pro mnohé
zázrak moderní techniky. Někteří od něho
dokonce odvozují svoji společenskou
prestiž. K moderním elegantním a silným
vozům možno stavět se různě: jako ke
ztělesnění důležitosti a moci, jako k sym-
bolu konzumního ráje. Anebo svůj vůz
prostě používat.

Jak snadno se však tento výdobytek
pokroku může proměnit v necitelnou hro-
madu plechu. Jak křehký je lidský život!
Ano, to patří vám, bezohlední a neopatrní
řidiči, kteří rádi riskujete! Jděte si raději
svoje pocity méněcennosti vybít do
tělocvičny! Automobil, výtvor lidského
důmyslu a šikovnosti, skrývá pod kapotou
motor. Dvouválec, čtyřválec, šestiválec,
osmiválec a kdo ví kolika ještě válec. Dříve
se jeho výkon vyjadřoval v koňských si-
lách, jednotkách srozumitelných selské-
mu rozumu: slušné stádečko koní táhnou-
cích plechovou potvoru. Jedu si na výlet
a moji koně s sebou vlečou několik neuvě-
řitelných metráků železa. Pak se někomu
ubohých koní zželelo a nyní se síla motoru
vyjadřuje v bůhvíčem. Ale abych neodbo-
čoval, motor - srdce všech vozů. Výbuch
zkrocený do piksly, odkud si zlostně pobru-
kuje. Někdy si říkám, zdali to v motoru
funguje opravdu tak, jak nás učili ve škole.
Připadá mi nemožné, aby v podstatě tak
jednoduchý princip byl schopen uvést ně-
co tak rychle a v tak závratně rychlý pohyb,
což ovšem platí pouze pro některá auta.
Otevřu-li kapotu svojí Škody 105, co
vidím? Mohu rozeznat hlavy válců a ano,

poznávám dokonce svíčky! Nachází se tam
i pár dalších věcí, jejichž smysl mi trochu
uniká. Věřím však, že většinu z nich vozid-
lo k správnému chodu potřebuje. Motor
moderního auta však obestírá rouška
tajemství, kterou nikdo krom specialistů -
a někdy ani oni ne, nedokáže poodhrnout.
Zíráme na cosi více či méně lesklého, před
zraky obyčejného smrtelníka dobře tající-
ho písty, ojnice, táhla či co uvnitř. Snad se
již motor přetransformoval v čirou ideu
a pod víkem ze železoplastu dávno probí-
hají pochody rozumem nepostižitelné.
Jakési nepatřičné kulišárny, o nichž lépe
nevědět. Nelze již, jako u starších aut, tu
něčím zahýbat, tu nasadit vypadlou hadič-
ku a jet dál. Když nejede, tak nejede. Za-
mrzne-li v zimě naše starobylá škodověnka,
nazývaná v lepších chvilkách důvěrně
„Draky“, vezmu prostě pistoli na opalová-
ní barvy a motor zahřeji. To by asi u jiného
auta neprošlo. Již zhruba vím, do čeho ťuk-
nout, kde přitlačit, když vůz vzdoruje.
Možná i matně tuším proč, a to již něco
znamená! Přimrznou-li dveře, použiji opět
osvědčené opalovačky na barvu. Za svůj
skromný vynález považuji hadr uvázaný
ke střešnímu žlábku za účelem odvzlínání
vody, která jinak netěsným předním sklem
teče dovnitř. Louže na podlaze vozu mění-
cí se s mrazem v malé kluziště sice nezmi-
zí, pouze jí ubude, ale nic není dokonalé.
Další vylepšení, kterým se pyšním, má
základ v prosté úvaze, že stavební pěna
vstříknutá dovnitř nedoléhajícího pryžo-
vého těsnění nádherně ucpe díru, kterou

AutomobilLuboš Vinš
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zatéká. Ovšem i takovéto řešení má svoje
mouchy. Poté, co pěna vytuhne, nejdou
dveře občas zavřít. Nejvíce pomůže, při-
jmeme-li auto za člena rodiny. Pravda, čle-
na nejdražšího, neboť náklady na jeho
provoz den za dnem vrtošivě stoupají,
avšak za to nemůže. Je ho nutno neustále
chválit, dodávat mu sebevědomí, aby ob-
stál v konkurenci silnějších, agresivněj-
ších. Pečovat o něj s láskou, vždyť mu
svěřujeme osudy svých nejbližších! Starat
se pečlivě o jeho potřeby. A ono, světe div
se, funguje! Jenom mne mrzí, že se nená-
vratně blíží okamžik, kdy budeme muset
naší škodovce říci: Sbohem, přítelkyně,
sloužila jsi statečně, ale věk tě příliš zkru-
šil, polámal. Doufám, že v automobilovém
nebi existuje spravedlnost a u nebeských
pump mají palivo se správným oktanovým
číslem. Starosti mi také dělá řidič. Prosím
anděla, který náš vůz dostane přidělen,
buďte na něj hodný! Oleje moc nežere, ale
ta dírka ve střeše by chtěla zalepit. A ne-
jezděte rychle, to nemá rád, mohlo by se
mu udělat šoufl! Majitelé moderních aut
ani netuší, co povyražení a zábavy se skrý-
vá ve vlastnictví staršího vozu. Musíte se
kupříkladu naučit před nastartováním stu-
deného vozidla řádně napumpovat benzin.
Ale běda, našlapete-li do karburátoru (to
slovo tak zasvěceně zní!) příliš mnoho
benzinové směsi, máte smůlu. Bude pře-
chlastán. Stav do vynálezu motoru známý
pouze opilcům. Potom nutno vyčkat.
Nenechat se zneklidnit spěchem, vždyť
svět se bude spolehlivě točit dál i bez vaší
nepostradatelnosti! Takové auto vás naučí
trpělivosti. A abych nezapomněl, nemá rá-
do ani když ho necháte zhasnout, není-li
motor dostatečně zahřátý. Pak ho síly
opustí třeba i na nejrušnější křižovatce

města a nic nedbá na rozčilení ostatních
neuznalých vozů. Ale když po dlouhé jízdě
zahřátý je, a vy ho roztržitě necháte chcíp-
nout, a ještě k tomu nervózně sešlápnete
plynový pedál... pak musíte též počítat
s menším zdržením. Ještě že se po pár per-
ných minutách, kdy si vydechne a stráví
přebytečný benzin, opět probouzí k životu.
Nedostanete-li ovšem nerva a nestartujete
a nešlapete na plynový pedál jako šílení.
Na takový vůz se musí pomalu. Říkám
vám, chce svoje zacházení! 

Práce se sytičem patří k vyšší automo-
bilové abecedě. Nestačí jenom za něj za-
táhnout. Musíte přesně vědět kdy. Nevíte-
li, může se vám to pěkně vymstít. Nu ano,
a také se ho musíte naučit v pravou chvíli
vypnout! Auto je rodu středního, ale mož-
ná je to jenom taková klička, kterou jazy-
kovědec použil, aby zastřel pravý stav
věcí. 

Navrhuji, aby pro příště bylo auto rodu
ženského: ta auto. Proč? Protože v mno-
hém ženu připomíná. Třeba když potřebu-
jeme co nejrychleji vyjet a musíme dělat,
jako že vlastně nikam nespěcháme. Jinak
se zašvihne a nic s ním není. Má svoje
vrtochy. Nepochopitelné potřeby abstrakt-
ního charakteru. Postaví-li si hlavu, nic
s ním nehne. Je rádo, když se jím zaobí-
ráme, pak funguje bezchybně. Nejhorší
situace nastává, když auto necháme pár
dní stát, a pak od něho něco požadujeme.
Urazí se. Pak nutno použít veškeré vyna-
lézavosti, abychom ho uvedli do chodu.
Nyní, po přestěhování na venkov, již auto
nezavrhuji jako parazita znečisťujícího
ovzduší. Tady se bez něho člověk nehne.
Snažím se proto užívat náš vůz s mírou
a láskou.

Ale stejně, takové stádo koní...
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Svátečním klidem
vkroč

do srdce svého
libozvuč

křídla zvonů
krajem dojdi

k řece
pohladit svůj oblázek

píseň veselou
hraj

břitkou hru
obecních bláznů

hledej
ornament plutí

zemitou kostnici
loňských padančat

hledej
čerstvý vzduch

loučení křižovatek
hledej

otisky lodí na moři
a divy za humny

možná tam
strmě úvoz nebe

vysloví tvé jméno
možná tam
žena anděl

našeptává po kapkách
dobrého vína

tam zastav
vrať dokořán dveřím

houslím strom
budoucí do minula

a nakonec si jdi lehnout
s hlavou sváteční

na mez světa
ustel

postel května
obcházej jasmíny

po směru tam
a zase zpátky

nehledej
větší důvod Proč?
Svátečním klidem

vkroč
do srdce svého

beze strachu 
z minulého

Tomáš
Makaj

Sváteční



Plž smajlík 17

Modrý žabák na paloučku hrál si s mí-
čem. Moc se smál. Zezadu vtom polehouč-
ku přišel k němu starý král. „Ty žabáku, ty
můj milý, přihraj mi tu mičudu!“ vykřikl
král a zbytkem síly kopl nohou do dubu.
„Pane králi, co se stalo? Že Vy špatně
vidíte! Počkejte tu, hned se vrátím. Skočím
Vám jen pro brýle.“ „Brýle nemám, starý
brachu. Zapomněl jsem je - nevím, kde.
Takže žiji ve věčném strachu, že má krev
je nenajde. Řek jsem však svým čtyřem
synům, že kdo chce mé království, musí
hledat a svým slibům dostojím rád, s ra-
dostí. Králem jen ten syn se stane, který
brýle najde dřív. Cítím vítr. Vím, že vane.
Nevidím však vůbec nic.“

V zámku hledal první z synů. Druhý
věřil v zahradu. Třetí ihned chytil slinu.
Čtvrtý usnul u hradu.

Hlad přemohl nejstaršího. Odešel do
zahrady. Podívat se, jaké bratr má v hle-
dání nápady. Druhý bratr však zde nebyl.
Zmizel někam, bůhví kam. První pravil:
„Kašlu na to, abych je tu hledal sám.“

Třetí zatím v restauraci pije pivo, vodku,
rum. Čtvrtý spí dál, klidné snění - to je pře-
ci také um. Žabák s míčem skáče, blbne,
hraje si a dovádí. Starý pan král sedí smut-
ně. Pozoruje ovádi. Slunce klesá. Padá 
mlha. Brzy večer nastane. A ne jedna,
mnohá dívka řekne: „Kdepak. Dneska

ne!“ - Ovlivniti to náš příběh ale vůbec
nemůže. Pokračujem proto dále, bez ohle-
du na muže, který stojí sám teď v sále. On
je mrtvý. Bez kůže. Je to Kostěj zlomyslný,
který páchá špatnosti. To on schoval brýle
králi. Brzy supy pohostí.

Druhý princ si zatím v hlavě složil dvě
a dvě. Vydedukoval tak hravě řešení až
náramné. Napadlo jej: „Aha, Kostěj!“
Vždyť kdo jiný by to byl. Než ten, jenž dík
neradostem škodí. Z dálky tiše hraje Kryl.

Kostěj sundal z krku šál. Princ, jen s me-
čem, kráčel dál. Lesklý meč odrážel slunce
krásu. Kostěj hned povolal mrtvých masu.
Na přezce rytíře poznat byl drak. Svým
mečem vytřel princ všem jejich zrak.

Nakonec, trochu pod tlakem, přiznal
Kostěj pravdu. Doznal se, řek: „Neprávem
občas lžu a taky kradu. Nech mě prosím na
pokoji. Přijdeš si sem v bílé zbroji a trestat
mě chceš za činy, jež přiřknul mi autor
zločinný. Brýle Tvé jsou tam a tam. Věř mi,
když Ti povídám, že již nikdy - navěky -
neublížím kuřeti. Neublížím nikomu. Teď
už jenom v záhonu špinit budu svoje ruce.
- Tak, jak jsem si vždycky přál. Pozdravuj
doma a... ať žije náš nový král!“ Druhý
princ se vrátil domů. Udělali slavnost 
k tomu. Brýle získal zpátky král. Šťastný
brečel opodál. Předal vládu svému synu
a šel si s žábou užít psinu.

Martin Zajíček
Kdysi dávno
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Je předvánoční čas, měl bych napsat -
adventní - , ale nebylo by to košer, k tomu
se ještě dostanu, to pochopíte, pochopíte
přeci halbjude autora, který má svoje
vzpomínky, svoje zážitky, obsese a trau-
mata z dětství. Trochu bizarní dětství teda
vám řeknu, například ta zima ve dvaačtyři-
cátém, vy to nemůžete pamatovat, jste
příliš mladí, vy si pamatujete zase ty svoje
vánoční zimy, tenkrát, jak jste dostali první
lyže nebo motýlka do tanečních nebo teni-
sovou raketu značky Artis.

Jen si představte, začaly mrazy, dlouho
takový mráz nikdo nepamatoval, německý
lid s obavami každý večer otevíral atlasy
tam, co měli založenou mapu Ruska. Pak
začalo sněžit, hustě sněžit, za pár hodin
bylo městečko odříznuté, na ulici přes
metr toho bílého nadělení a ve sklepě se
nám začala tenčit zásoba uhlí. Maminka
z toho byla celá nešťastná, protože měl při-
jet z Prahy táta, samozřejmě načerno, bez
hvězdy a bez kufru, aby nebyl kontrolám
na nádražích nápadný, to tady nemusím
vysvětlovat, to dneska ví každý, co všechno
měl otec protektorátně zakázáno, jestli
zrovna vy o tom nic nevíte, tak si přečtěte
třeba Terezínskou pamětní knihu, první
díl, stačí ten úvod, ty ostatní stránky ne-
musíte číst, je jich moc a jsou to vlastně
jen takové seznamy.

Abych se dostal k těm sardinkám... Máti
měla přítelkyni, no, dobré přítelkyně jsou
v životě vzácné, tak radši napíši „dobrou
známou“. Paní Marie byla majitelkou
hospody, ne nějaké putyky, co si myslíte,
ale velké restaurace s kavárnou, která měla
v prvním poschodí taneční sál a ve druhém
poschodí tři hostinské pokoje pro lufťáky.
Tu zimu tam žádní hosté nenocovali, taky
se tam netopilo, vodu z trubek raději vy-
pustili, okna pro jistotu zatemnili nafurt
a z pokoje číslo tři se stal sklad potravi-
nových zásob. Nepovolané osoby do poko-
je ovšem neměly přístup - nejenže měla
paní restauratérová velký litinový klíč od
dveří  dobře schovaný dole v kuchyni, ale
před ty dveře šoupli ještě velkou dubovou
skříň a ta skříň neměla zadní stěnu...
Říkáte, že jste o tom četli a máte pravdu,
přesně tak to potom vylíčila Anna Fran-
keová v tom svém slavném deníku, takže
tím je dokázané, na co všechno tehdá lidi
museli myslet a na co vy myslet nemusíte
a o čem - jak by maminka řekla - nemáte
ani Ahnung. Paní Marie, stejně jako loni, jí
vzkázala, pošlete si Petříka, paní učitelko,
s nějakou taškou a pak mě vzala do té za-
maskované trojky a z dřevěných polic sun-
davala všelijaké poklady: krabici kostko-
vého cukru, pikslu s kakaem, krabičku, ze
které vonělo opravdové toaletní mýdlo, do

Petr Kersch

Sardinky



Próza 19

papírového sáčku odsypala dobré půlkilo
máku. Z nejhořejšího regálu, kam musela
vylézt po štaflích, mi podala dvě předváleč-
né masové konzervy a plechovčičku sardi-
nek s obrázkem vykulené čudly a černým
nápisem Made in Portugal. Tady máš
k sardinkám klíček, řekla, ten neztrať,
řekni paní učitelce, že přeju uctivě šťastný
a veselý, nezapomeň to vyřídit a teď jdi
dolů, já to tady zase zamknu a pak tě pus-
tím zadním vchodem.

Nyní se teprve dostávám k jádru věci,
promiňte, mně poslední dobou všechno
dlouho trvá.

Otec nepřijel. Místo něho se dostavil
vyzáblý a vymrzlý kluk, tak asi čtrnáct, pat-
náct, o Zlaté neděli zazvonil u domovních
dveří a když mu matka otevřela, podal jí
dopis, ve kterém stálo, že táta nemůže, taky
tam bylo nějaké vysvětlování, o tom nic
nevím, protože ten dopis se musel hned
hodit do kamen, tak to bylo ujednáno, nikdy
jste nevěděli, zda vás v noci někdo nevzbudí
a nezačnou prohlídku bytu, to byl vždycky
malér, muselo se potom dlouho uklízet.

Mladý posel byl synem tátovy bytné v Pra-
ze a bytná tátu uprosila, aby kluk mohl být
u nás přes vánoční prázdniny, trochu si užít
zimní přírody, čerstvého venkovského vzdu-
chu a taky vánočních dobrot, o které u nás
určitě nebude nouze, když se otcova cesta
neuskuteční. V dopise bylo pravděpodobně
nějaké doporučení, nějaké ty přesvědčivé
advokátské argumenty, protože máti ne-
plakala, nýbrž pozvala mladíka dál, ať se jde
ohřát a nabídla mu pro začátek bílé kafe se
škraloupem a talířek hotového domácího
cukroví. Jenomže podle jejího obočí a dvou
hlubokých vrásek u kořene nosu jsem věděl,
že je pořádně naštvaná, a taky že byla, za
chvilku jsem dostal vynadáno a nevěděl

jsem proč a byl jsem rád, že jsem vyvázl bez
pohlavků.

Na Štědrý večer toho roku se moc dobře
pamatuji. Ne kvůli dárkům, ty nebyly v té
době moc důležité, o tom jsem věděl,
v tomhle jsem byl starší a rozumnější než
ti dnešní smrkáči, co lítají po supermarke-
tu a otravují rodiče kvůli mlsotinkám.
Pamatuji se na Roba. Náš nečekaný host
z Prahy si pochutnával na smaženém
kapru, bramborový salát si přidal, pak
chroupal cukroví a četl si v knížce, kterou
den předtím, po chvíli váhání u knihovnič-
ky, maminka vytáhla a ježíškovsky zaba-
lila. V devět hodin se šlo na kutě. Slyšel
jsem, jak Robík v protějším rohu začal na
gauči oddychovat. Z kuchyně se ozýval
cinkot mytého nádobí. Přemýšlel jsem,
proč asi tati nepřijel.

Najednou mě někdo vzal za rameno.
Vstávej, šeptala maminka. V kuchyni bylo
ještě teplo. Na stole, který stál uprostřed,
byly dva talířky. Na každém talířku tři sar-
dinky, vedle talířku vidlička z parádního
příboru a krajíc chleba. Co koukáš, povídá
máma, sedni si a vem si, jsou Vánoce.
A přilila k sardinkám z krabičky trošku ole-
je. Ohlédl jsem se na dveře do pokoje. A co
Robík, povídám, měli bysme... Ále - řekla
moje hodná, starostlivá, láskyplná matka -
ať se vyspí. Šťoural jsem vidličkou do portu-
galských sardinek, ulomil jsem chlebovou
kůrku a namáčel do olejové kalužinky, ve
které bezhlavé rybičky spočívaly. Za oknem
mrzla štědrovečerní noc. Přemýšlel jsem, co
zítra. Ráno musíme s Robíkem zamést
a posypat chodník dřív, než půjdou lidi do
kostela. Mohli bychom jít do parku sáňko-
vat. Sardinky mi nechutnaly.

Mamince asi taky ne - začala se zase
mračit a na mě se ani nepodívala.
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Únor bych nemusel mít jako zimní mě-
síc, ale přesto je mi něčím sympatický.
Máme už za sebou to lednové troškaření:
Na Nový rok - o slepičí krok, na Tři krále -
o skok dále. To únor začíná nadějněji
zvěstí: Na Hromnice - o hodinu více. Ona
ani ta hodina není zase tak moc, ale je to
přece jen už lepší než slepičí krok. Ten
neumím při rozednívání a šeření ani roze-
znat, zatímco hodinu už snad ano. Tím
dávám na vědomí, že se těším na delší den,
na rozdíl od takového medvěda, který je asi
naštvaný, že brzy pomine zimní spánek
a bude muset zase vyrazit do práce. Já si
delší den nemusím hned spojovat s dalším
břemenem práce, tu si koneckonců umím
vymyslet i za dlouhých nocí. Nepotřebuji
k tomu denní světlo, ale rozsvícenou žá-
rovku, v nouzi petrolejovou lampu nebo
svíčku - a pracovní morálku. Až se stydím,
že tyhle tři rekvizity pamatuji. 

Prodlužování dne však blahodárně pů-
sobí na mou psýchu. Ani nevím proč. Asi
ty světelné paprsky ťukají do mé hlavy
a hladí mi mozkové závity, a já si tak mile
uvědomuji, že mám mozek. Zase však
z toho vyplývá zakořeněný předsudek, že
by se s tím mozkem mělo taky něco dělat,
pokud ho už člověk má. To je další prob-
lém, protože mám stále svých starostí
dost, a ještě myslet na mozek a na nějaké
přemýšlení! Mně dělá dokonce potěšení
nemyslet na nic. Pak už je mi fuk i nějaké
rozednívání nebo šeření. Často však ne-
umím takhle slastně vypnout, a tak mi
hned naskočí hlubokomyslné úvahy,
například o tom, jak je rok výmyslem ne-
dokonalým. Aby se den mohl prodlužo-
vat, tak se musí také zkracovat. A to už je
zase problém. To zkracování dne a pro-
dlužování noci na mou psýchu nepůsobí
příjemně. Vždycky jsem to zatím vydýchal,

Rozednívání
Bohumil Jirásek
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ale nemám z toho dobré pocity. Možná
i proto, že nejsem medvěd a neukládám
se k zimnímu spánku. Ale už zase pře-
mýšlím a rozumuji, přestože mi to nikdo
nezaplatí. A pak se říká, že ani kuře
zadarmo nehrabe. To já toho nahrabu
zadarmo mnohem více než za peníze. Až
se mi zdá nevhodný výrok o zbohatlíkovi,
když se říká, že si nahrabal. To já hrabu,
a nenahrabal jsem si nic. Raději vycházím
z lidové moudrosti, že peníze kazí charak-
ter. Nebudu to brát jen jako útěchu, ale
i jako zadostiučinění, že nikdy nebudu
mít příležitost zkazit si charakter. Zatím
mi to snad vycházelo (sladká útěcha -
jaká pak útěcha, tohle si budu hájit!), 
mnohým kolem mne (těm schopnějším?)
vycházely ty peníze. 

Už jsem narazil na myšlenku, jak je ka-
lendářní rok nedokonalý. Tohle mé uvažo-
vání je důkazem, že nejsem v zimním
spánku (ale někde jinde), z druhé strany se
budu utěšovat, že mě výhledově v prodlu-
žujících se dnech slunce ještě více osvítí -
a budu nejen osvícený, nýbrž také mou-
dřejší. Pořád se však nemohu dostat k vě-
deckému názoru, proč je kalendářní rok
nedokonalý. Jak se den prodlužuje a na
podzim zase zkracuje, je tedy každý den
v roce jinak dlouhý, rovněž tak noc, i když
v obráceném poměru, to dá rozum.
(Myslím, že by ze mne mohl mít radost
i astronom doktor Grygar.) Můžete mi
namítnout, že to ví každý, bez ohledu na
kapacitu mozkovou. Já se s touhle triviali-
tou nespokojuji a jdu dále. Každý den je ji-
nak dlouhý - a z těchto nesrovnalostí a ne-
jednotností nakonec vytváříme pevnou
a logickou jednotku, které říkáme kalen-
dářní rok. Tedy z nejednotností vznikne
jednota. To mi rozum nebere. Kdyby byl už

podzim, šel bych se raději s tím medvědem
uložit k zimnímu spánku, abych si netýral
hlavu a nekomplikoval si život, ale ještě tu
není ani jaro, tak musím hrdě vykročit
k rozednívání a jít něco užitečného dělat,
když už tu mudruji, že prodlužování dne
a včasné rozednívání příznivě působí na
mou psýchu. Což o to, je to pravda, ale
psýchu nemohu zase nějak zjednodušeně
ztotožňovat s prací, dokonce snad s užiteč-
nou prací, a tedy se svou prací. Ale ani tady
se často nepozná, co je užitečná a co neuži-
tečná práce (u jiných lidí, nikoliv u mne).
Říká se, že práce šlechtí člověka, ale také
jsem slýchal lidovou moudrost, že hrbatí
záda. Zdá se, že jak kdy a jak komu práce
prospívá i škodí. 

Pořád se vracím k rozednívání, ale
i stmívání může být hezké. Když se stmívá
nad městem a rozzáří se světla, když sva-
tojánští broučkové rozsvítí své lucerničky,
když člověk po shonu dne odpočívá
v stmívání dne a bilancuje, co dobrého
udělal. Rozednívání a stmívání patří
k sobě. Jsou jako metronom, který měří
čas. Toto střídání je ve své jednotě asi
krásné. V přírodě. V životě však jde o je-
dnosměrný běh od rozednívání k stmí-
vání. Dokud máme ještě naději, že se den
opět rozední, chvalme život. Kam jsem to
až zabrousil od prodlužujícího se dne a od
milého ranního rozednívání! Je to jen
důkaz, jak uvažování k ničemu nevede
a jen ztěžuje život. Takže se zase vracím
k tomu rozednívání. Nezapomeňte, že
se den prodlužuje. Pokud neradi děláte
ve tmě, tak se těšte, že budete mít více
příležitostí za delšího dne hodně makat.
Nepromeškejte to, aby vás nemile nepře-
kvapilo stmívání, které určitě přijde.
Zatím tedy v únoru vítejme rozednívání. 
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Tenhle podnik navštěvuji pravidelně už
dlouhá léta. Jsem v něm štamgastem. Zde
se raduji a také se tady dělím s ostatními
o svůj smutek. Hospoda Svět, tak ji tehdy
nazvali. Bývala tu příjemná a klidná atmo-
sféra, lidi si rozuměli a všude byli známí.
Pak ale hospodu rozšířili a objevilo ji mlá-
dí. Dnes tu není prakticky k hnutí a navíc
ode mě blíž k východu se pořád o něčem
hádají. Nevím, co mne sem táhne. Snad
pocit provinilosti, kdybych nepřišel.

Takže i dnes sedím na svém oblíbeném
místě u baru. Dnes je tu obzvláště šero.
Sklenice jsou špinavé, tytam jsou blyš-
tivé sklínky, nahrazující snad i bodové
divadelní reflektory, je zakouřeno a zdá
se mi, že se všude moc křičí. Už jen
čekám, kdy zas někdo vybouchne a lidi
se začnou prát. Ani barman Trojočko,
můj kamarád, dnes nemá čas na kon-
verzaci. A tak tu sedím sám a ani se mi
nechce pít.

Petr Hejtmánek

„Láska
se podobá

nečekaně chycené

opici“
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Sedím, dloubu do stolu... To je snad
poprvé, co ničím vybavení restaurace.

„Co to děláš? To je můj stůl!“ povídá mi
najednou Trojočko. Místo nějaké přívětivé
odpovědi jsem ukázal svůj protáhlý obličej.
„Ty jo, takhle smutnýho jsem tě fakt dlou-
ho neviděl... Vlastně tě takhle vidím po-
prvý. Co se děje?“ 

„Já ti ani nevím, prostě mě dere celej
život.“

„Hele, mám tu docela dobrej drink, co ty
na to?“ Bez otálení nalil. Koukám na skle-
nici, uvnitř nějaké růžové něco, trochu
hustší, asi tak jako mléko. Nevěřím účin-
ku. Jediné, co tento nápoj zlepšuje, tvoří
ozdoba - brčko, deštníček, prskavka (takže
téměř vše, co najdete v šuplíku). Musím
uznat, že Trojočko dokáže udělat opravdu
skvělé věci. Pomalu přibližuji sklenici
k ústům.

Zpočátku trochu divná chuť. Ale pak -
tak skvělé pití nikdo z vás nikdy nepil!
Lahoda. Ta závratná chuť připomínající...
ani nevím, co připomíná, ale kombinace
těch chutí tvoří dokonalou harmonii.

„To je skvělý! Co to je? Kdo to vyrábí?“ 
„To je moje vlastní, míchám si to sám.

Řikam tomu Láska.“
„Láska?“ zopakuji trochu nevěřícně.
„Dobrý, ne?“
„Fakt božský, Trojočko. Pane Mistře! Co

do toho, do tý Lásky, dáváš?“ 
„Snad si nemyslíš, že ti prozradim

ingredience? Zamysli se...“
Má pravdu, byl by blázen, kdyby se po-

dělil o recept. Tak jsem si aspoň objednal
další.

A při třetí jsem si uvědomil, že ta skvělá
chuť prolíná celé tělo, cítím se uvolněný.
Jsem opilý. Štěstím. Je mi krásně, ani ne-
vnímám okolí. A pokud, nelze dělat nic

jiného než přimhouřit oči.
Vždyť vše je tak krásné... Tak proč se

hádáte, kluci? Usměji se na obě znepřáte-
lené strany. Přece se nebudete prát kvůli
takové prkotině? Zpívám si s lidmi u baru,
ač neumím zpívat. Ale oni taky ne. Nevadí
mi to. Vybíhám ven! Mimo hospodu. Celý
vesmír mě obklopil. Mám chuť tančit
s hvězdami, netlačte se, já mám času dost.
Tančím celou noc, točím se kolem vesmíru
a vesmír se točí okolo mne. Nakonec, vysí-
len, ale blažený, padám do škarpy. Také je
dnes milosrdná a nastavuje mi čerstvé
bylinky jako polštář. Dnes budu spát pod
širákem. A i kdyby kroupy padaly, údery
kuliček budou jak něžná masáž mého těla.
Nebudou, měsíc i hvězdy svítí na tmavé
a čiré obloze.

Koukám jen tak a přemýšlím. Co se 
mnou provedl jeden drink. Láska. Tak
šťasten jsem ještě v životě nebyl. Pak ze-
smutním. Tohle ráno skončí, já se
probudím a vše bude zase jako dřív. A k to-
mu příšerná kocovina, bolest hlavy. Už to
vidím v barvě: nechci vstát, nechci žít,
tohle už se nezopakuje. Ten krásný pocit.
Ani bílé myšky nepomůžou, spíš se budou
jen smát. 

Ne! Nemůžu to nechat dojít do takového
konce! Nemůžu žít bez těch euforických
pocitů. Musím něco udělat. 

Zvedám se, vybíhám ze škarpy. Běžím 
tmou. 

Pádím! Žízním! Toužím! PÁDÍM!
Přeskakuji překážky. Je jich tolik.
Už! Už jsem skoro tam! Už vidím svě-

týlko!
Otvírám dveře putyky...
Kouknu na Trojočka: „Rychle, ještě jed-

nou to růžový pití! Nechci nikdy vystřízli-
vět.“
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Jedna z akutních výhrad vůči agentu
007 se týká jeho odosobněného vztahu
k ženám. Nejen k nim uměl být až k sadis-
mu bezohledný, nelidský. Jeho duchovní
otec Ian L. Fleming (1908-1964) byl při-
tom distinguovaným skotským gentle-
manem a od výtek se uměl nonšalantně
distancovat: Milování bez lásky plyne už
z psychologie špiona. Nemáte iluze! Každý
okamžik můžete být odesláni do nenávrat-
na! Sám Fleming se po letech romanticky
dočkal lásky lady Ann, která se podruhé
rozvedla a dorazila za ním na Jamajku, kde
se vzali. A pokud jde o erotiku, bondovky
jen zdrženlivě naznačují. Jen přijde-li čas
zabíjet, popisem nešetří. I to je britské?
Nevím, ale Italové říkali Bondovi s úškleb-
kem pan Kiss Kiss Bang Bang. A my? 

Nu, byl přece na indexu. Rudé právo
o něm referovalo prostřednictvím Jaroslava
Kojzara: „Viděl jsem na obrazovce běhat
chlapíka, který bez zábran vraždí,“ brojil
11. 12. 1987. „Proč britsko-američtí produ-
centi natočili, proč svou přítomností na

slavnostní premiéře oficiální hosté posvětili
tento film v době, kdy se celý svět snaží po-
sunout laťku směrem k mírové hranici? Co
je vede k tomuto aktu? Víme to? Ano. I dál
existují síly, které chtějí torpédovat naděj-
nou mezinárodní situaci a všemožnými
prostředky se snaží podkopat důvěru mezi
státy. Jednou z cest jsou pomluvy, zkreslo-
vání našich záměrů, podsouvání jiného ob-
sahu našim návrhům, ekvilibristika s čísly,
která mají dokázat naši údajnou vojenskou
převahu, vymýšlení špionážních afér s cílem
vyprovokovat vzájemnou nedůvěru. I uve-
dené filmy jsou součástí těchto plánů.“
A k tomu výstraha ze Zápisníku 8/1988:
„Jednoho dne byli v USA zatčeni tři mladí
muži. Plánovali, že vniknou na palubu
jaderné ponorky, zmocní se jaderných hla-
vic a budou vydírat vládu. Když se do věci
vložili agenti FBI, vyšlo najevo, že nápad tří
výtečníků není nijak původní. Inspirovali se
filmem Špion, který mě miloval!“

No nic, Fleming se kvůli Kojzarům
v hrobě neobrátil. Byl ostřílen. V devíti mu

Ivo Fencl

Ian
LancasterFleming
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padl otec, plukovník. Nekrolog do Timesů
psal sám Churchill. Syn studoval v Etonu
a jeho rekord ve skoku dalekém (1926)
tam léta nepřekonali. Při fotbale mu zato
(nebo za to) přerazili nos. Už vždy ho bude
mít vyspraven zlatou plotýnkou. I odtud
tituly Goldfinger a Muž se zlatou zbraní!
Po vyhazovu z vojenské akademie se stal
na matčinu přímluvu dopisovatelem
Timesů (1929) a korespondentem agentu-
ry Reuter v Moskvě. Roku 1933 se tam
účastnil procesu s šesti britskými inženýry
obviněnými ze špionáže. Zbyl mu dopis,
jímž prosbu o rozhovor odmítá sám Stalin.
Ještě ho vyslali do Šanghaje, ale to už
prodával akcie v bance Gull & Co. a pak
Rowe & Pittman. Guvernér Anglické banky
ho doporučil kontraadmirálu Johnu God-
freymu. Ten byl roku 1939 jmenován ředi-
telem tajné zpravodajské služby v Admira-
litě, v námořní rozvědce. Fleming se stal
jeho osobním pobočníkem. Z poručíka se
vypracoval na korvetního kapitána a ko-
mandéra, válku však prožil v „kanclu“.
Vyhodnocoval návrhy na obranu Ostrovů.
Mnohé šílené. Přivlečte z Arktidy led.
Opevněte ho! Něco pak použil v bondov-
kách. Přišel do styku i s odbory britské
špionáže MI 6 a kontrašpionáže MI 5.
S centrálou vysílající Němcům do týlu
parašutisty. Roku 1941 si mohl v USA pro-
jít archiv FBI. Laboratoře, podzemní střel-
nice. Sepsal smlouvu o zřízení zpravodaj-
ské kanceláře koordinující spolupráci
s Velkou Británií a setkal se v Kanadě
s milionářem Stephensonem. Ten organi-
zoval diverzní síť a služebnu „M“, schop-
nou napodobit kterýkoli psací stroj světa
až do poslední chyby v úhozu. Padělali
pasy. Štábní rozkazy. I Fleming prošel
výcvikem špionážní školy u jezera Ontario.

Zneškodňoval plovoucí miny. Jiné připev-
ňoval k lodím. Za pohotovosti veškeré
policie pronesl bombu až k dispečinku
městské elektrárny. Kdyby byla pravá,
ponořila by Toronto do tmy. Naostro se
účastnil krádeže, filmování a tajného vrá-
cení japonských diplomatických kódů, pro
přímý boj se však nehodil. Nedokázal vy-
střelit na člověka. Admiralitu ale inovoval,
když založil skoro soukromou přepadovou
armádu Útočná sekce 30. Pronikla do
štábu italského námořnictva a vyfoukla
plán pobřežní obrany Sicílie, zatímco
Fleming sestavoval seznam dalších míst
Evropy, která by „stála za návštěvu“.
Odpalovací rampy V1. Zkušebna magne-
tických min v Norsku... Za invaze zorgani-
zoval útok na největší radarovou stanici.
Pak přepad podzemní pěstírny žampiónů,
kde vznikal prototyp akustického torpéda.
Na pláži v Nizozemí vytušil a našel základ-
nu jednomístných ponorek. Osobního 
astrologa Rudolfa Hesse udělal svým 
agentem a ten vypracoval horoskop, díky
němuž prý Hess prchl do Anglie. V před-
večer kapitulace Fleming v zámku u Tamba-
chu osobně zachránil před spálením archiv
námořnictva. A po válce? Si žil! Až do roku
1959 byl zahraničním manažerem Sunday
Times. Měl přepychovou kancelář na Fleet
Street. Dům u Buckinghamského paláce.
Vilu na pláži v Sandwichi. Každý rok dva
měsíce volna v Karibiku. A přece zůstal
i knihomolem a vášnivým bibliofilem! Pro
svého šéfa, vydavatele Timesů lorda Kem-
sleye, byl však dál jen „přeplaceným, aro-
gantním gentlemanem“. Kdoví. Býval prý
od mládí víc než britsky uzavřený a posléze
až nepředstavitelný snob. Kouřil jen spe-
ciálně vyráběné cigarety Morland Specials
s třemi zlatými kroužky (až sedmdesát
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denně) - a nutil je i Bondovi. Když se dal ve
vile Zlaté oko u Jamajky do práce, vypil za
den láhev ginu a vyprodukoval 2000 slov.
Vliv alkoholu však na textu nepoznáte, což
se třeba o skutečném literátu Hammettovi
říct nedá.

Bond byl podle Fleminga synem Skota
a francouzské Švýcarky. V jedenácti osiřel,
když rodiče zahynuli nad Chamonix, a pe-
čovala o něj svobodná teta. Co agent byl
absolutně neúplatný, nikdy neužil falešné
jméno ani převlek. Jezdil původně v Bentley
Continental, kopal kol sebe obuví s oce-
lovými špičkami a pil šampaňské Taitin-
ger. Zabíjel osmirannou automatickou
berettou - „nejstarší ze tří agentů British
Secret Service s povolením zabíjet“. 
Fleming si ho vysnil koncem roku 1951.
Vzorem mu byl Kpt. Hugh Bull-Dog
Drummond z deseti meziválečných bra-
kových románů Hermana Cyrila Sappera
McNeilla (1888-1937). „Moriartym“
v pavučině v pozadí je tu arcilotr Peterson.
Toť i pravzor Flemingova Blofelda.

Bonda však inspiroval i britský špion ju-
goslávského původu P. Dusko a autorův
kolega od námořnictva Patrick Dazel-Job
(1913-2003), jenž „lyžoval pozadu, řídil
miniponorku a zvládal nejriskantnější se-
skoky“. Agentovo jméno i příjmení Fle-
ming sebral ornitologovi, autoru Ptactva
karibské oblasti. „My name’s Bond. James
Bond,“ stalo se stereotypem. A číslo 007?
Francouz Jean Bruce (1921-1963) byl
tvůrcem agenta Huberta Bonisseura de la
Bath známého jako Max či pod šifrou OSS
117, kde OSS je zkratka Kanceláře stra-
tegických služeb (první špionážní agentu-
ry v USA). Mohlo to Fleminga opticky in-
spirovat? Snad, ale jako „007“ pracoval
proti Španělsku už dvorní astrolog a alchy-

mista John Dee (1527-1607), špion krá-
lovny Alžběty.

Tucet lehce ironických románů o Bon-
dovi napsal Fleming „pro zábavu a peníze“
o dovolených na ostrově Ocarabesa u Ja-
majky a dva další svazky shrnuly devět
bondovek povídkových. Vše vyšlo za pou-
hých třináct let (1953-1966) a Fleming si
tak vynahradil původně slíbené „nenudné“
dějiny špionáže. Literaturu faktu však
nezradil - viz cestopis Vzrušující města
a kniha Pašeráci diamantů.

Zemřel pár týdnů před premiérou filmu
Goldfinger, aniž se dožil skutečné bondo-
mánie (umocněné snad i jeho smrtí).
Nemohlo mu to vadit, vždyť už tehdy bylo
na trhu 25 milionů bondovek! „Sláva je
pochodeň,“ napsal. „Držíš-li ji dlouho,
spálí.“

„Promiňte, že ruším uprostřed noci,“
omluvil se 12. srpna 1964 v Kentu léka-
řům, než skonal na druhý infarkt. Korek-
tury románu Muž se zlatou zbraní (1965)
už neodevzdal. Bond je v něm těžce
raněn...

Odešel předčasně, jeho dílo však
zůstává a románem Plukovník Slunce
(1968) na ně navázal i jeho dlouholetý pří-
tel Kingsley Amis (1922-1995). „Co do
stylu a struktury obstojí Fleming v každé
zkoušce,“ postřehl, ale nebuďme snobi
a pišme pravdu. Byl i pornografem popisů
ve své vášni pro detaily a možná mistrem
barvité faktografie, s Albertem Moraviou
však opakujme: „Z literárního hlediska
nemá o bondovkách vůbec smysl hovořit.“
Leda když na úlevnou chvilku předefinu-
jeme literaturu pouze na precizní využití
jazyka za účelem osvobozujícího zážitku.
I ten však bývá už dnes u bondovek
ošemetný...
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O existenci velkého plzeňského Slavína se
postarali především tři profesoři zdejšího pro-
slulého gymnázia. Založili je jako nižší, čtyř-
leté, v roce 1776, v roce 1804 se rozšířilo 
o dvouletý filozofický kurs. Absolutorium kursu
bylo nutné pro vstup na univerzitu. V Čechách
měli jen tři takové instituce, vedle Plzně v Praze
a v Litomyšli (odtud Jiráskova Filosofská histo-
rie). Proto tímto gymnáziem prošla řada bás-
nických osobností národního obrození. Gymná-
zium spravoval do roku 1921 premonstrátský
klášter v Teplé. Jeho úroveň dosáhla takové kva-
lity, že v roce 1836 bylo vládním usnesením pro-
hlášeno za nejlepší gymnázium v mocnářství. 

Josef Vojtěch Sedláček (1785-1836) se v Plz-
ni postavil do čela národní emancipace. Ač ma-
tematik (autor jedné z prvních českých učebnic
geometrie, jako spolupracovník Josefa Jungman-
na se podílel na vytváření českého geometric-
kého názvosloví, jeho novotvary byly například
termíny trojúhelník, čtyřúhelník, lichoběžník).
Psal příležitostné básně: vlastenecké, ale také,
jak bylo v obrození zvykem, oslavné, věnované
členům panujícího rodu. Začal bezplatně před-
nášet pro veřejnost češtinu, takže když se zprvu
o plzeňských měšťanech tradovalo, že nejsou
ani Češi, ani Němci, ale Plzeňané, pak vlivem
jeho působení si Plzeňané uvědomili své češství.
Jinak ho v obrozenských kruzích přijímali 
(někdy nespravedlivě) s jistou ironií. František
Ladislav Čelakovský například psal o plzeň-
ském bubnu a ješitovi. Plzeňský vlastenec byl
ctižádostivý, vážil si uznání nejvyšších míst.
Výtisky svých děl zasílal císaři, ruskému carovi
a od toho dostal prsten s diamantem a vždy 
dbal na to, aby se z jeho prsteníku blýskal. Ale
byla to bytost obětavá a jeho prostý náhrobní
pomník onu obětavost spolu se zaujetím připo-
míná, byť obé dnešek leckdy stíhá úsměškem.

Generačně mladší Josef František Smetana
(1801-1861) již hrob označen nemá. Odpočívá
vedle svého kolegy. Přestoupil hranice loajality
a měl blíže k radikalismu roku 1848. Také on je
autorem pozoruhodných českých učebnic astro-
nomie (byla vůbec první, astronomii nazýval
hvězdoslovím), světových dějin (druhý díl cen-

zura zakázala). Z jeho básní zaznívají racio-
nální tóny osvícenství, ale také blýskne svéráz-
ná satira paralelní k havlíčkovské (nezapomeň-
me, že většina Havlíčkových epigramů zůstáva-
la v rukopise a nebyly šíře známy). Svobodo-
myslnost - na zásah tepelského opata se musil
vzdát v roce 1849 předsednictví plzeňské od-
bočky České lípy - mu vysloužila policejní dozor.
Jedna relace například konstatovala nebezpečí
jeho vlivu na mládež, „ježto českému živlu zcela
oddán a co nejdříve změnu vlády ve prospěch
Čechů si přeje.“

Hrob již nemá označen ani ředitel obou pro-
fesorů Josef Stanislav Zauper (1784-1850).
Sám autor latinských básní, studie o Johannu
Wolfgangu Goethovi, s nímž udržoval přátel-
skou korespondenci, sestavil i německou učebni-
ci poetiky, kde jsou všechny ukázky voleny z Goe-
thova díla. Jeho zásluhou se gymnáziu dostalo
zmíněného uznání. Za něho byl ústav vybaven
bohatou knihovnou, v níž nechyběla česká bele-
trie, založil i gymnaziální muzeum, jehož čtyři
oddělení tvořily názornou základnu pro výuku
důležitých předmětů. Jako Němec a osvícenec
zůstával mimo úsilí svých dvou kolegů, ale jejich
snahám nebránil. O sympatiích pro české snahy
svědčí i to, že si změnil křestní jméno. Původně
se jmenoval Franz Josef. To Stanislav znamena-
lo „staniž se“, tedy zaznívalo tu něco, co jako by
snahám o vzkříšení národa žehnalo.

Svůj rov nemá označen ani současník tohoto
trojhvězdí, skladatel Josef Gerlach (1813-1884),
dovedný klavírista, sbormistr Hlaholu, pak
německého Liedertafel (=mužský pěvecký
spolek), autor mnoha tanečních skladeb. S ním
se hudebně setkával během plzeňských studií
Bedřich Smetana, pochvalně se o něm zmínil ve
svých denících. A my se v závěru zmiňme, že
nebýt J. F. Smetany, bratrance slavného kom-
ponisty, nebyl by autor základního českého
operního repertoáru úspěšně odmaturoval. Při
předešlém studiu v Praze, Jindřichově Hradci
a Německém (Havlíčkově) Brodě propadal. Ale
protekce nepůsobila, jen pevná ruka bratranco-
va přidržující u studia.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň, Mikulášský hřbitov II.
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První ročník festivalu Jednou nohou v poezii
vhodně časově navazoval na celorepublikově
slavený Den poezie i na plzeňskou bohemistic-
kou konferenci Rozprava o současné poezii
a během pěti dnů svého konání v kavárně
Jabloň vydatně rozšiřoval pohledy na tento
fenomén stvrzující smysl nejen literatury, ale
i dalších uměleckých druhů a koneckonců i na-
šich životů, vděčně se v těchto dnech povznáše-
jících u kavárenských stolků. Pozoruhodných
projevů literárních, výtvarných, divadelních
a hudebních se navršilo v Jabloni v posledním

listopadovém týdnu tolik, že by si jejich důstoj-
né hodnocení vyžádalo přinejmenším jedno
zvláštní číslo Plže. Spokojme se však tentokrát
s nostalgickým konstatováním, že všechno
hezké musí mít svůj začátek i konec.

Zahájení festivalu „obstarala“ vernisáž
společné výstavy básníků Viki Shocka, Kate-
řiny Rudčenkové a Viktorie Rybákové, spojená
s autorským čtením dvou prvně jmenovaných.
Viki Shock přednášel své verše, obohacující
realitu veletoky takřka bezbřehých asociací,
na oko ležérně, nicméně se sympatickým

Loni jsme konstatovali s uspokojením, že
osou XIII. ročníku Literární Šumavy se stal
nebývalý nárůst soutěžících, ročník 2004 
(již čtrnáctý!) byl v tomto směru podstatně
skromnější: do soutěže se přihlásilo necelých
padesát autorů. Z toho však nelze činit žádné
uspěchané závěry: každý rok je jiný, roku 2002
byl počet soutěžících zhruba stejný jako v po-
sledním ročníku. Rozhodující je kvalita - a v tom-
to smyslu Literární Šumava uspěla. Ba dokon-
ce se dá říci, že například kategorie prózy byla
o špetku (nebo o pár špetek) kvalitnější, přes-
tože výběr byl mnohem menší a zdálo se, že
nebude snadné vybrat laureáty. Nakonec opak
byl pravdou. A atmosféra vyhlašování vítězů
byla neobyčejně milá, a to již tradičně díky
pracovnicím Městské knihovny Klatovy, v níž
má soutěž své domovské právo.

Opět se nesoutěžilo v kategorii publicistiky
a kategorie prózy a poezie měla dvě věkové
„discipliny“; hranicí byl znovu věk pětadva-
ceti let. Jestliže však v roce 2003 drtivou
většinu cen posbírali autoři „odjinud“, v roč-
níku 2004 se naopak z cen těšili západočeští

tvůrci - a to především díky kvalitě svých
prací. V Plži máme radost, že mezi laureáty 
jsou i naši autoři: Tomáš Makaj (vyhrál mezi
„staršími“ básníky), Milena Písačková,
Kateřina Pánková a Irena Velichová. V kate-
gorii „mladší“ prózy zvítězil Ladislav Koneč-
ný, kterého také chceme v Plži představit, jen
co nám poskytne nějaký kratší text! Vítězné
práce vyšly ve sborníku, některé další bychom
rádi otiskli i v Plži.

Zvláštní cenu za příspěvek o Šumavě získal
Miroslav Berka z Klatov, ale jako „šumavská“
vyzněla i vítězná próza Zdeňka Huspeka
z Loučimi. Podruhé se udělovala Cena Fran-
tiška Pravdy - Cena Českého rozhlasu Plzeň,
kterou získala Libuše Kalistová. Účastníci
Literární Šumavy se mohli o Pravdovi víc do-
číst z právě vydané publikace Anny Brabcové
(Z Nekrasína do Hrádku), líčící životní cestu
tohoto kněze a spisovatele (mj. v návaznosti
na nedávné vydání jeho knížky Náš stůl),
svého času lkajícího nad poměry, kdy byly
„kostely prázdné a hospody plné...“

Vladimír Novotný

Čtrnáctá Literární Šumava 
byla komornější

Všechno má svůj začátek i konec
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nasazením. Recitaci Příběhu o podivném
mrzákovi veřejně věnoval svým plzeňským bás-
nícím vrstevníkům a z několika kusých pozná-
mek bylo zřejmé, že je s plzeňským literárním
životem dobře obeznámen.

Posluchači ten večer ovšem rádi využili
možnost blíže se obeznámit i s Kateřinou
Rudčenkovou. Ta předčítala necelý týden před
pražským slavnostním křtem ukázky ze své
nejnovější sbírky Popel a slast. A například
verše „Mé vášně se pokrývají lišejníkem,/vlny,
samé slábnoucí vlny,/ale časem to není...“
(Kyvadlo), či „Něco přece muselo zůstat/ze
společných probuzení,/sdílené nahoty...“
(Vždy my, vždy jiní), ale i další básně oka-
mžitě připomněly básnířčinu nedávnou úspěš-
nou prozaickou prvotinu Noci, noci, mapující
úporné a dosti strastiplné hledání citového
souznění, zatímco nám život nemilosrdně 
uniká mezi prsty. (Autobiograficky je tato pro-
zaická kniha prý „zabarvena“ z dobrých osm-
desáti procent, to už se autorka vydává čtená-
řům dost odvážně napospas!) Nejnovější bás-
nická sbírka byla z větší části napsána během
stipendijního pobytu v Německu, kdy účastníci
tvůrčího pobytu neměli jiné povinnosti a ani
možnosti než jíst, procházet se po lese a tvořit.
Vida, přece jen existuje účinná metoda, jak
donutit rozpustilé básníky k tvořivosti!

Kateřina Rudčenková nenavštívila Plzeň
poprvé, Plzeň však pro ni zatím zdaleka není
takovou drogou jako pro Pavla Řezníčka, který
autorským čtením společně s Viki Shockem
a Romanem Erbenem festival uzavíral. (Viki
Shock tentokrát atmosféru odlehčil i jako
svižný fejetonista a Roman Erben auditorium
doslova uhranul mefistofelsky vemlouvavým
přednesem svých posluchačsky náročných
veršů.) A zatímco jsem se musel před pěti dny
notně osmělovat, abych dívčími půvaby až
marnotratně oplývající Rudčenkovou vůbec
oslovil, Pavel Řezníček na mě promluvil sám.
Chodil v Jabloni od jednoho stolku k druhému
s otázkou Nejste náhodou Ivo Fencl? a s tímto
dotazem doputoval až ke mně. Básník si totiž

po příjezdu do Plzně zakoupil Plzeňský deník,
přečetl si v něm příspěvek Nové texty se dost
často jako básně jen tváří a nyní cítil nutkavou
potřebu si s jeho autorem cosi dovyjasnit.
V Jabloni k setkání s Fenclem (tj. s Ivem Fen-
clem st., pozn. red.) nedošlo, ale jistě není
všem dnům konec. Pavel Řezníček přijíždí do
Plzně s železnou pravidelností každoročně,
přijíždí si sebemrskačsky zavzpomínat na
útrapy základní vojenské služby, kterou ab-
solvoval v kasárnách na Slovanech v letech
1961 až 1963. Zde se však setkal i s básníkem
Petrem Králem a setkání s ním bylo pro Řez-
níčka určující na celý život, nebýt tohoto set-
kání, byl by prý dnes někým jiným.

Básníkův zjevně masochistický vztah k Plz-
ni byl později ještě utužen jeho polistopadovým
autorským čtením v Divadle Pod lampou, ze
kterého tenkrát doyen plzeňských básníků
nadmíru kvapně odešel a mladá básnířka,
organizátorka plzeňského kulturního dění,
posléze vyčinila Petru A. Bílkovi, „co jí to
posílá do Plzně za lidi“. Není divu, že si své
plzeňské expedice musí tvůrce pokaždé ale-
spoň trochu zpříjemnit návštěvou svých nej-
oblíbenějších pivnic - U Salzmannů, Na Par-
kánu a Na Spilce. Před vystoupením v Jabloni
však svoji oblíbenou trojkombinaci nestihl
dokončit.

Vyprofilovaný básník a výjimečný vypravěč
četl v Jabloni své surrealismem ovlivněné
verše, popravdě řečeno ne vždy zcela srozu-
mitelné, ale v autorské interpretaci dráždivě
tajemné a navýsost vtipné, a také ukázky
z rozepsaného románu Hotel Merkur. A aby
potvrdil svůj nezdolný vztah k Plzni, věnoval
Plži svou poetickou „navštívenku“. Uvedené
básně nebyly dosud publikovány, jen Nález,
napsaný na počest Karla Šebka, se autor po-
koušel šířit samizdatem. Koneckonců popu-
larizaci Šebka věnoval Řezníček vždy nemalé
úsilí a nebýt jeho, možná by náš záhadně ztra-
cený „prokletý básník“ nebyl zdaleka tak
proslulý, jako dnes poprávu je.

Vladimír Gardavský
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Chybovati je lidské a chybuje i Plž, abychom
byli absolutně neadresní a neprováděli samo-
hanivé posypávání holé šéfredaktorovy hlavy
popelem. Někdy se však těch chybiček navrší
tolik, až je z toho chyb jak máku. Tak napří-
klad: vždy upozorňujeme čtenáře na některé
profilové příspěvky následujícího čísla a pro-
zatím bylo vždycky všechno v pořádku - až jed-
nou nikoli. V prosincovém čísle jsme oznamo-
vali, že v prvním novoročním Plži vyjdou nové
verše Jaroslavy Málkové, leč a jenže: lednové
číslo jsme museli celé přeonačit, a nakonec se
nedalo nic dělat, autorčiny strofy se zkrátka
a dobře nevešly. Do jiné rubriky jsme je přeřa-
zovat nechtěli, a proto se nakonec v lednovém
Plži neobjevily. Jaroslavě Málkové se pocho-
pitelně velice omlouváme, její krásné básně
však samozřejmě nic neztratí na své kvalitě
během několikatýdenního odkladu: vyjdou
v březnu. V tomto případě však víme, jak se to
všechno seběhlo a přihodilo a máme pro to ba
i jisté racionální zdůvodnění, nemáme ale
žádné rozumné vysvětlení pro fakt, pročpak
jsme Milanu Šedivému změnili 700. výročí
narození Francesca Petrarky na 70. výročí,
a to zhola všude, kde to šlo, dokonce i v obsahu
ročníku! Možná v duchu pobýváme v dávném
století, možná nás břímě časopiseckých korek-
tur a mnohdy nezbytného, žel úmorného redi-
gování autorských příspěvků zmáhá víc, než
jsme ochotni si přiznat. Pokud totiž občas bě-
dujeme, jak je nás málo na veškerou plží re-
dakční práci, jíž se sice věnujeme usilovně, ale
přece jen úkradkem, jest zřejmé, že do naší ne-
velké redakční pospolitosti se vloudil vnutil
vmísil nedosti vítaný host: pan Šotek. Mívají
ho i v jiných redakcích, dařívá se mu někdy
tuze dobře i tam, kde mají placené korektory,
asi se mu však notně zalíbilo taktéž v Plži.
A proto žalujme, že pan Šotek Redakční to
byl, kdo v lednovém čísle přejmenoval ctihod-
ného primátora klatovského Karla Mráze na

Zdeňka Mráze a ani nemrkl! Musel to být lo-
tras pan Šotek, nikdo jiný, poněvadž i člen
redakční rady, který primátora Mráze dobře
zná, korekturu textu četl a ni slůvkem nás na
tento lapsus neupozornil!

Někdy zdůrazňujeme, že měsíčník Plž má
ve spektru regionálních literárních časopisů
unikátní postavení. Aspoň dodatečně se však
sluší a patří upozornit na literární čtvrtletník
nebo už jen půlročník Alternativa nova (před-
tím Alternativa a pak Alternativa plus). Od
počátku je hlavní duší tohoto časopisu ostrav-
ský kritik a esejista Drahomír Šajtar, břímě
redakční práce tč. nese na svých bedrech
opavský bohemista Libor Pavera. Alternativa
plus má výtečnou grafickou podobu, lepší než
například brněnský Host - a pravděpodobně
i dost štědrých sponzorů. Časopis se věnuje
severní Moravě a Slezsku, zpočátku preferoval
tvorbu autorů narozených před druhou světo-
vou válkou (D. Šajtar je ročník 1922), otiskuje
literárněvědné stati, má rozsáhlou rubriku
kritiky a publicistiky. Nejnovější dvojčíslo je
věnováno 150. výročí narození A. Rimbauda,
a proto není divu, že na současnou původní
tvorbu v něm není místo: nalezneme zde texty
zesnulého Jiřího Veselského a živou poezii za-
stupují pouze verše Víta Slívy: ti ale nejsou
z regionu. Mezi Plžem a Alternativou novou
je rozdíl v tom, že pokud Plž je až na výjimky
(Navštívenka, Vetřelec) zaměřen na literární
kulturu západních Čech a chce být tribunou
místní tvorby, Šajtarovo a Paverovo periodi-
kum má mnohem užší autorský okruh a opírá
se především o známá spisovatelská jména.
Alternativa nova vychází v nakladatelství Tilia
a v péči regionální Společnosti Leopolda Vrly.
Plž se těší podpoře různých institucí, zvláště
Města Plzně, ale i Střediska západočeských
spisovatelů, zatímco ostravský literární život
má epicentrum mimo Alternativu novu.

Vladimír Novotný

„Chybovati je lidské...“



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

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

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně,
Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého literárního fondu.
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Klasičtí básníci XI. - Existencialismus
připravil a uvádí Vladimír Novotný

recitují Kateřina Sachrová, Václav Malina a David A. Šakal

Návštěvní den 19 h
dramaticky namíchaná směs ze starých i nových scének Divadílny

Krvik Totr a Sdružení pro obnovu dramatické písně Filtr

Jak se co dělá VI. - Jak se dělá diskotéka
se Zdeňkem Rabochem hovoří Jiří Hlobil

Slovanstva orel bílý (Smetanovské dny)
o slovanské vzájemnosti a českém národním obrození 

s Viktorem Viktorou 

a s písničkami v podání Jitky Kubištové a Romany Neumannové

recitují Ludmila Bednářová a František Juřička

Připravujeme na březen:

Aktuální otázky současnosti
diskuse s vydavatelem kulturního časopisu Přítomnost

2. 2. - 19.00

9. 2. - 19.00

16. 2. - 19.00

23. 2. - 19.00

2. 3. - 19.00
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IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. V r. 2001 vydal prózu Smí zů-
stat, Kynžvart a v r. 2003 Kalendář plzeňský. Žije
a pracuje ve Starém Plzenci.

VLADIMÍR GARDAVSKÝ
Narozen 1943 v Plzni. Vystudoval zde VŠSE, fakultu
strojní, pracoval jako technik, tč. jako personalista.
Publikuje v regionálním tisku, zaměřuje se na oblast
amatérského divadla a na literaturu. Žije v Plzni.

PETR HEJTMÁNEK
Narozen 1986 v Plzni, kde žije a studuje na Masary-
kově gymnáziu. Dosud nepublikoval.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na FPE ZČU v Plzni, kde tr-
vale žije. Vedle odborných monografií píše i beletrii.

FRANTIŠEK JUŘIČKA
Narozen 1927 v Lidečku u Vsetína. Herec, publicis-
ta. V Plzni žije od r. 1963. Do r. 1969 působil v Čs.
rozhlase, kam se po r. 1989 vrátil jako nezávislý
redaktor-publicista.

KATEŘINA KAŠÁKOVÁ
Narozena 1982 v Rokycanech, žije v Klabavě u Ro-
kycan. Je posluchačkou PgF UK. Získala řadu oce-
nění v literárních soutěžích. Publikovala v Listech
Ason-klubu, Studentském Fénixu, ve Spektru aj.

PETR KERSCH
Narozen 1934 v Praze. Dětství strávil v Blovicích, po
maturitě v Plzni absolvoval VŠCHT v Praze a praco-
val v hutním a strojírenském průmyslu i jako učitel
(též v Plzni). Žije v Děčíně. Vydal knížky povídek
Zlatý časy (2003) a Zvěrokruh a jiné povídky (2003).

ROMAN KNÍŽE
Narozen 1952 v Opavě. Od r. 1967 žije v Plzni. Je
členem operety Divadla J. K. Tyla v Plzni. Píše poezii
(Kabát můj větrný, 1979;  Tisícem smyčců na tisíc
zvonů, 1994; Fantasia suita, 1997 aj.).

MILOSLAVA LEDVINOVÁ
Narozena 1937 v Oprechticích na Domažlicku. Stu-
dovala na SŠ v Plzni, z politických důvodů studium

nedokončila. Vydala knihy próz Bratři (1995), Otec
a syn (1997), Kateřina (2000) aj.

ZDEŇKA LÍBALOVÁ
Narozena 1966 v Mělníce, kde žije. Studovala zde
gymnázium a v Praze Lidovou konzervatoř. Invalidní
důchodkyně. Účastnila se řady literárních soutěží,
publikuje v tisku a ve sbornících, vydala sbírky
Obrázky z cest, Negativy, Verše na ošatce aj.

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 řadu ocenění v literár-
ních soutěžích.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Pracoval v nakladatelství
Odeon a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Od
r. 1999 působí na FPE ZČU v Plzni. Žije v Praze.

PAVEL ŘEZNÍČEK
Narozen 1942 v Blansku. Do světa literatury vstou-
pil během vojenské služby v Plzni (1961-1963). Člen
brněnské literární bohémy, od 1974 žije v Praze, tč.
v důchodu. Autor surreálných básnických sbírek
a próz, vydávaných zprvu jen v samizdatu a exilu, mj.
Strop (1991), Hvězdy kvelbu (3 sv., 1992-1998),
Natrhneš nehtem hlavy jejich... (2003).

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na UK vystudoval český jazyk
a dějepis, od r. 1968 působí na FPE ZČU v Plzni.
Zabývá se starší českou literaturou, věnuje se diva-
delní kritice.

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

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