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EDITORIAL 1

Kulatá slova do dùlku cvrnkáš...

Stanislav Sedlák

To jsou ale (možná) slova do pranice! 
Jeden z reprezentantù západoèeské li-
terární kultury nedávno konstatoval na 
nezávislém internetovém serveru (kon-
statoval to pìknì bez servítkù a aniž 
pøitom pozdravil u vrbièek!), že v literár-
ním životì mìsta Plznì „je standardem 
malomìš�ácky spoøádanì plavat s prou-
dem èi jen na místì šlapat vodu”. Možná 
to nejsou ani trochu slova do pranice! 
Však dobøe víme, kdo plave s proudem, 
nebo kdo šlape vodu. Arciže spoøádanì 
malomìš�ácky. A co z toho vyplývá? Jen 
jediné a toho jediného jest zapotøebí: 
Aby Plž nebyl ani spoøádanì malomìš-
�ácký, ani neplaval s proudem, ani nešla-
pal na místì vodu. Však se o to náš èa-
sopis snaží už „iks” let a snad se mu to 
pøevážnì daøí. Navzdory všem spoøáda-
ným pseudoliterárním malomìš�ákùm     
v kultùùùøe.

Takto nespoøádané a nemalomìš�ác-
ké by mìlo být i kvìtnové èíslo Plže. 
Mùžeme mít radost z nové básnické 
skladby Kvìty Monhartové, z nové po-
vídky klatovského Miroslava Sulana,      
z nového fejetonu v Dìèínì žijícího, leè 
se západoèeským regionem spjatého 
Petra Kersche, jakož i ze závìreèného 
pøíspìvku z cyklu Lumíra Aschenbren-
nera a Heleny Jarolímkové. Právì tak 
chceme poblahopøát Stanislavu Sedlá-

kovi, pobývajícímu ve Velké Hleïsebi:    

u pøíležitosti jeho životního jubilea mu 

rádi uveøejòujeme nové (možná však       

i starší) verše. Dobré dílo bývá zpravidla 

chváleno pouze poskrovnu, o to víc uví-

tejme „šalmají” chválu z pera Iva Haráka, 

obdivnì se vracejícího k jedineèné ese-

jistické publikaci Iva Hucla Sbìrný dvùr. 

To je pøece ve svém žánru západoèeská 

kniha desetiletí!

Tato zasvìcená a pøedevším vnímavá 

chvála pøichází až z dalekých severních 

(zèásti i ze støedních) Èech a zrovna li-

terární Sever v rubrice Navštívenka sym-

paticky reprezentuje dìèínský literát pub-

likující pod pseudonymem J. H. Kalif. 

Snad nehrozí, že je to poèátek nìjakého 

plzeòského literárního kalifátu! Potìší 

nás i vtipný poeta (jindy též prozaik) Jo-

sef Kotìšovec (a všechny Anetky tup-

lem!). Do nìjaké Guinessovy knihy zá-

padoèeských rekordù bude asi zapsán 

David Brabec: jeho prvotina (!) vydaná    

v Pro libris se doèkala v Plži už ètvrté 

analytické recenze! Komu èest, tomu 

èest, teï bychom však mìli tohoto mlad-

šího tvùrce nechat pokornì rozjímat nad 

vavøíny. Radìji si plným právem pøipo-

meòme, že na konci kvìtna to bude 

pøesnì sto let, kdy se v Plzni narodil Jan 

Hanè. Hádejte, kdo to byl!
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Kvìta Monhartová

Závìsy. Deník
Ètvrtek
Bílé závìsy a barevné ètverce na podlaze,
první žena øekla: tam co vy sedìl ten Pražák,
druhá na to: bydlel sám, kolik vám platil?
Tøetí: manžel byl øidiè autobusu v dobré kondici.
Bílá kvìtina, velká bílá kvìtina plná klepù,
rozevøený deštník nad tmavou vzteklou vodou.
Obrovský kruh plný lahví vína se pomalu otáèí.
A lahve praskají a vybuchují jedna za druhou.
Bílé spodky nesmí být na pokoji pouze na pláži,
popravdì øeèeno, nešla jsem ani do dóžecího paláce,
pokraèuje další a natáhla si pohodlnì nohy.

Stìraèe vymìøují èas. 
Mistrovské dílo techniky. 
Bílá èára napnuté vodítko.
V batohu zdvojené opovržení.
Umocnìné úložištì rùžové.
Pomalu a zhluboka dýchám,
vydýchávám vykloubení.

Vnímám teplo, tvé teplo a vymìòuji jej za své.
Tisknu se k tobì, líbám na krk, vstupuji do èasu.
Z našich tìl vytváøíme obraz vlnovky v èisté vodì.
Ale co tvùj nejistý úsmìv? Nemùžu mu uniknout.

Pátek
Zùstaly ti jen hluboko zakotvené koøeny.
A kousek tìla tak akorát na odpoèinek.
Plocha øezu je ještì vlhká od slz a voní.
Dáváš se svým milenkám.

Víkend
Bílé závìsy a modroèerné ètverce na podlaze.
Malá špinavouèká tajemství obvykle neschvaluji.
Ale modré svìtlo se roztahuje ve vlnách do široka.
Jen nohy v èerných kalhotách jej lehce omezují
se spoleènými høíchy.

Nedìlní ráno, podzim pøichází pomalým krokem.
Bìžec v èerném je zatím rychlejší, jeho nohy
cinky, cinky vydávají zmì� cinkavých popìvkù.
Stromy jsou v pozoru, skránì jim prokvétají,
nejste tak úplnì sami.

Zvadlá kvìtina plave ve volnì bìžící vodì.                                                                               
Ve vodì øeky, která v oblouku krájí údolí.
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Cestièky po obou stranách vytváøí krajkoví,
vypínají øeku do úžasu.

Psi na nich hledají pachové stopy a vytváøejí vlastní.
Arone, stùj, neposlouchá, fenka pøed ním je lákavìjší.
Lehce vybíhající pìšinou se dostáváme na úroveò mostu.
Svezeme se, utápíme oèi ve vodì, toto plavání je rituál.
Za chvíli stojíme na palubì lodi a pøesunujeme se do touhy.
Pokazilo se nìco s lidským snem?

Barevné ètverce na podlaze a bílé závìsy.
Vnímám teplo, tvé teplo a vymìòuji jej za své.
Tisknu se k tobì, líbám na krk, vstupuji do èasu.
Z našich tìl vytváøíme obraz vlnovky v èisté vodì.
Ale co tvùj nejistý úsmìv? Nemùžu mu uniknout.

Pondìlí
Prostor zakládající si na historii. Majestátnost bez vášnì.
Pøede mnou hlavy. Odvrácené, na tácu. Formulují strategii.
Kudrnaté, s pìšinkou uprostøed, holé, jen s uchy krajáèù,
na nìkterých prameny vlasù vybíjejí si palèivý vztek,
hladké lesklé plochy druhých nechávají klouzat smíøení.
Až se otoèí, forma se zmìní, budou oèi, ústa, prostì otvory.
Zakryjí bodce, tesáky, patvary.

Úterý
Rozrazily se dveøe kupé, vbìhl muž. Rumìné tváøe, husté bílé vlasy.
Zahrál pøedstavení krutosti s nejlepšími úmysly, laskavost bez zvuku,
nezakrytou chtivost, programovou ochotu odpouštìt bez viny, sentimentálnì
formulovat strategii a zaplavil tísnivý prostor oddìlení ještì vìtší tísní, 
která mi pøivolala vzpomínky na doèasné zmatení v pøedstavách lásky,
na znásilnìní v jízdách lásky.

Støeda                                                                                                                               
Bílé závìsy a barevné ètverce na podlaze.
Láhve, baterie láhví, položené, postavené,
obklíèené chladem, sklem, døevìnou skøíní.
Èíšník s bílými rukavicemi jednu vyjímá.
Pár laskavých slov a žena se rozplakala.
Postaví pøed ní láhev, naplní vrchovatì èíši 
a bílými rukavicemi jí utírá slzy.

Vysoký kopec restované zeleniny na talíøi
pøesahuje pøes okraj a pomalu se sune na stùl.
Snìžný parmazán vrávorá na jeho povrchu.
Kdo bude øídit všechny pøíležitosti s jistotou 
až do poslední vteøiny?

Ètvrtek
Barevné závìsy a svìtlé ètverce na podlaze.                                                                          
Smíøená nebo vzdorovitá plocha dlaždic?
Nohy židlí, stolù, lavic, nohy mužù i žen
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tanèí tanec èekání.
Stoly huèivì a ztìžka sunou nohu co nohu.
Nohy židlí se jako koèky vinou sem tam,
jejich køehký hlas zní podlézavì.
Lidské nohy stepují pata špièka celá noha.
Svìtélkující kolibøíci se tøepotají 
nedoèkavostí.

Pátek
Vidím nejprve nìžné plameny bøíz, 
za nimi se už rozhoøívá stìna z borovic,
souèasnì praská a vystøeluje jehlièí smrkù.
Hodnì se to podobá posvátným legendám,
které mne vrací vlastní silou do minulosti.
Oèekávám bolest.

Co jsem za sebou nechávala?
Pro tebe
rùžovou nit, pachové stopy 
a nadìji.
Je snadné si pøedstavit hlavu 
rozhoøelou.
Osvìtlená stanice, vlak se pohne
jen do temnoty.

Vnímám teplo, tvé teplo a vymìòuji jej za své.
Tisknu se k tobì, líbám na krk, vstupuji do èasu.
Z našich tìl vytváøíme obraz vlnovky v èisté vodì.
Ale co tvùj nejistý úsmìv? Nemùžu mu uniknout.

Stáhni si dárek, je na nejvyšší vìtvi.
Máš smutek v duši, pøichází opatrnì.
Pìknì se pohupuje v bocích.

Sobota
Pruhy na betonové zdi jsou narýsovány svisle i vodorovnì.
Tmavé stopy ze sympozií plazù obkružují barevné plochy.
Barevné plochy, neuvìøitelnì rozkošné pøipomínky pøírody
na betonu.

Nedìle ráno                                                                                                               
Oøezané vìtvoví pøikrývá pozemní zasnìnost.
Oøezané vìtve pøikrývají podzemní žravost.
Nacházet, pøijímat, potkávat, lovit, požírat, 
žrát.

Nedìle veèer
Inkoustová tma, ani krev by nebyla vidìt.
Záplava èerné, jen tu a tam se objeví svìtlo. 
Èervené, žluté, bílé.
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xxx
Luboš: To je hloubka.
Mirek: Hmm.
Jirka: Tam by Jarda dvakrát hrábnul a byl by v tý Èínì.
Luboš: V Èínì?
Jirka: Jako u tìch protinožcù.
Luboš: No jo, ale v Èínì?
Mirek: Tam maj tu zeï, èínskou.
Jirka: Jo hoši, to vám povim, to bych nechtìl stavìt.
Luboš: No to ne!
Jirka: To stavíš pìt let a nedohlídneš, kde jsi zaèal ani kde je konec.
Luboš: To znamená, že ještì pìt let budeš dìlat to samý.
Jirka: Minimálnì!
Mirek: Austrálie!
Jirka: Co Austrálie?
Luboš: No ti protinožci, a ty furt Èína.

xxx
Luboš: Tohle? To pøece není Severka, dy� sever je támhle.
Jirka: Já to taky øíkám.
Luboš: Tam je západ.
Jirka: Že by to byla západka?
Mirek: Ta není, ty…
Luboš: Nebo je to ta vesmírná stanice.
Jirka: Že by takhle svítila? No proè ne?
Luboš: Tøeba maj moc tý energie, jak jsou blíž slunci, tak jí vysvìcujou.
Mirek: Nebo snídaj a svítìj si.
Jirka: No! Nebo si èistìj zuby. Pozor, pánové! To není jen tak, to 
nemùžeš jen tak vyplivnout.
Luboš: To bys mìl hned masku, jak maj ženský na oblièej.
Jirka: Ple�ovou. Já to øikám furt, buïme rádi, že jsme tady dole!

xxx
Luboš: Jsem poslouchal v rádiu, že ten Milan Drobnej má narozeniny 
dneska a že je to jednatøicátej roèník.
Jirka: Vážnì? To má jednavosumdesát.
Luboš: No, to je skoro starej jak moje bába, skoro.
Jirka: Nebo jak Míra tady.
Mirek: Hihi.
Jirka: No pozor, von neni mladej.
Luboš: No, vypadá dobøe, ale takovej... jako zachovalej.
Mirek: Hmm.
Luboš: Taky nic nedìlal, celej život. Dy� co dìlal? To ne to, jak ty.

Trialogy z Dìèína
J. H. Kalif 

NAVŠTÍVENKA
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Jirka: Von jen krákal a bába vokopávala zahrádku.
Mirek: Ale hele, já si pamatuju…
Luboš: No jo, krákal a ještì blbì.
Jirka: Já ho, pánové, nikdy nemìl rád, proè s nim vùbec zaèínáte.

xxx
Mirek: Ještì musim vrátit kladivo Lubošovi.
Luboš: To neni moje kladivo.
Mirek: Teda Liborovi.
Jirka: Myslíš, že ve folcvágnu bylo tohle kladivo?
Mirek: Teda tomu, to, jak se jmenuje?
Luboš: Jestli to neni Ludvik.
Mirek: No, Luïkovi!
Jirka: Já vám to, chlapi, øikám furt, že má blbý jméno.

xxx
Mirek: A co to bylo za strom, jak jsme porazili tam u domeèku?
Jirka: To byla lípa.
Mirek: Lípa?
Jirka: Srdèitá.
Luboš: Z tý se dìlaj párátka.
Mirek: A police, ne?
Jirka: Z lípy se øežou sochy.
Luboš: A kánoe.
Mirek: To mìli indiáni.
Jirka: Indiáni? Leda z Vìtrova, pánové!

xxx
Jirka: Podle mì je západ támhle.
Mirek: Hmm.
Luboš: No to já nevim, že by?
Jirka: No kde je Plzeò?
Luboš: Plzeò? Tak asi támhle.
Jirka: Tak tam musí bejt západ.
Mirek: Hm.
Luboš: Jo? No já ti nevim.
Jirka: No mì teda ve škole uèili, že Plzeò je na západì!

xxx
Jirka: A máme nìjaký kolíky?
Luboš: No já nevim.
Jirka: No pánové, my nemáme ani kolíky!
Luboš: Co se tady dìje?
Mirek: No.
Jirka: Tak by jsme si mohli nìjaký vypìstovat. Zasadíš vìtvièku                    
a vyroste ti kolík.
Mirek: Jo, jak ten, no ten, jak má ty konì.
Luboš: Jo ten, ten má celou vohradu pøece takhle.



Jirka: Kdyby tu rost bambus, staèilo by jen maèetou nasekat.
Luboš: Z toho dìlaj i lešení.
Mirek: Hmm.
Jirka: No pánové, tam já bych nevlez. Dejte pokoj s bambusem.

xxx
Luboš: To je nìjakej klášter…
Mirek: Hmm.
Luboš: …a tam se vám ty mniši toèej v takový veliký halenì tøeba dvì   
hodiny…
Mirek: I dýl.
Luboš: Jo i tøi tøeba, se toèej takhle to… dokola a koukaj nahoru.
Jirka: To jako fakt?
Mirek: Jo, já to vidìl.
Luboš: No, a pak se dostanou do toho, no, do toho tran… trans…
Jirka: Do Transita! A poblejou nám sedaèky! Já to øikám furt, dejte pokoj            
s mnichama.

xxx
Mirek: A kde je ten Ukrajinec? To je von támhle?
Luboš: No to já nevim, já špatnì vidim na tu dálku.
Jirka: To bude von.
Luboš: Jo, asi jo a támhle má pøilbu položenou.
Jirka: Dy� pøilbu má tady.
Luboš: Jo, to je igeli�ák. Já na tu dálku moc nevidim.
Mirek: Hmm.
Jirka: Že by sme místo blembákù nosili igeli�áky?
Luboš: No jo, stavbyvedoucí budou mít zelený igeli�áky, mistøi modrý                  
a my bílý.
Mirek: Tøeba z Tesca.
Luboš: No i z Penny mùžeš tadyhle…
Jirka: No hoši, nechte bejt: pude bezpeèák, sáhneš do kapsy, rozbalíš      
igeli�ák a šup ho na hlavu. To by nebylo špatný.

xxx
Jirka: No hoši, to je divná kráva. Co je tohle za plemeno?
Luboš: Tak to já nevim. Neni to nìjaká ta belgická?
Jirka: No alpská kráva to neni…
Luboš: No to né.
Jirka: Tu poznáš, ta má dvì nohy kratší, aby se mohla pást na tìch kopcích.
Luboš: No, právì. To jak povídal ten Slovák, co s náma dìlal. Že když               
v Tatrách utíkáš pøed medvìdem, musíš bìžet po tej… no jak je takhle 
dokola…
Jirka: Myslíš vrstevnici?
Luboš: No, vrstevnici. Po vrstevnici musíš a ten medvìd, jak neumí bìhat 
naklonìnej, tak spadne.
Mirek: Bùùù!
Jirka: Myslíš, že pøijde?

7
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Splynutí s tím vzrušujícím pocitem ticha, 
které bylo protikladem tomu øvaní v ka-
sárnách, ho dostalo. Uvìdomil si, že ješ-
tì nikdy nebyl takhle brzy v noèním lese. 
Vždycky je nìco poprvé, i tahle jejich ne-
pøirozená sestava. To holt je vojna. Kdysi 
nìkomu v dopise ji metaforicky pøirovnal 
k dvìma rovnobìžkám, které se protínají 
v nekoneènu; teï už si pøipravil krejèov-
ský metr k odstøihování dílkù. Sladkých 
„za pár!” – Ale støílet na vysokou nebude! 

„Tak chlapi, dokouøit, a hlavnì bejt zti-
cha! Vždy� sakra musí pøijít… Zùstaòte 
tady dole, nahoru lezu sám, ten zatra-
cenej žebøík je napùl shnilej…” Jeho še-
pot byl vzrušený, tahle chvíle asi pro nì-
ho byla vzácná. Se štìstím se vyškrabal 
na posed. Byla to jen podlážka z kulatiny, 
boèní stìny nemìla vùbec, jen poloshni-
lé zábradlí ze tøí stran. Vojáci – umìlci to 
odflákli, ale Cimprlich byl spokojenej. 
Zdola slyšeli, jak si popiskuje pøi pøípra-
vì kulovnice. Na tohle jsi mì brát nemu-
sel, Cimprlichu, pomyslil si Zdenìk; ta 
pøezdívka se k majorovi C. hodila. Pak 
vyšla. Vysoká, klidná, bezstarostná. Na-
toèena k nim bokem, zaèala se pást. Za-
tajil se mu dech. Zdenìk vìdìl, že smrt   
i u zvíøat mùže pøijít neèekanì. Výstøel 
byl v tom tichu ohlušující – a špatný. 
Ozvìnou se nesl dodaleka. Všichni tøi vi-
dìli, jak se ta – pøed okamžikem živá – 
krása dole zmítá a pobekává. I její zrcát-
ko v šeru žalovalo na špatného støelce. 
Major Zdeòkovi vztekle hodil kulovnici      
z posedu a opatrnì slézal po žebøíku 
dolù. Klel, mezi nohama se mu pletl sta-
rý vojenský pláš�, stydìl se pøed nimi za 
tu ubohou oficírskou ránu.  

Zdenìk nepøemýšlel, jednal impulziv-
nì. Mozek mu vysadil, zùstal jen vztek   
a lítost nad umíráním krásného zvíøete… 

Byla vojna, byla…
Závora na bránì do kasáren se vy-

houpla vzhùru. V gazíku na místì smrti 
sedìl major C. Øídil voják ze spojovací 
baterie, na Zdeòka jen kývnul. I on byl 
navztekaný, že je Cimprlich vytáhl z ka-
valcù ve tøi ráno, za tmy tmoucí.

Vyjeli doprava po vytøískané asfaltce 
smìrem na Horní Dvùr. Zdeòka to pøe-
kvapilo, snad nepojedeme do pásma? Ta 
dùstojnická nadutost! Majora ani nena-
padlo sdìlit, kam a proè vlastnì jedou. 
Brzy ale odboèili na polní cestu do pošu-
mavských lesù, které se hrozivì èernaly 
proti nim. Gazík nadskakoval na výmo-
lech, Zdeòkovi byla zima a vztek v nìm 
narùstal. Nepromluvil, aby si major ne-
myslil, že mu tuhle záhadnou noèní jízdu 
odpouští. Tøi hodinky mohl ještì spát. Na 
vojnì byly vždy jen tøi dùležité vìci: jídlo, 
spánek a holky, zástupnì dopisy od nich. 
Cimprlich ho teï okrádal o druhou z nich, 
neznámo proè, a Zdenìk k nìmu na oka-
mžik pocítil nenávist jako èasto k tomu-
hle tupému absurdnímu systému, který 
se snažil z mladých klukù udìlat posluš-
né cvièené opièáky.

Gazík pøehrkal pøes hluboké výmoly 
lesní cesty, prudce zaboèil vpravo k vy-
soké borovici – a zastavil. Zdenìk ro-
zeznal, že do koruny mohutného roze-
klaného stromu je vklínìn posed. Tak- 
hle je to tedy, „cimprlichu”, nimrode za-
tracenej… Vysunuli se do zvlhlé trávy. 
Major jim obìma nabídl a dokonce pøi-
pálil cigaretu. První dávka nikotinu do 
plic na nì zapùsobila blahodárnì. Nikdy 
není tak zle, aby…

Mìsíc v úplòku svítil na louku svažu-
jící se k smrkovému lesu. Byla prázdná. 
Ticho, jen šumìní krve v uších. Zaèalo 
svítat. Zdenìk odhadoval, že mùže být 
kolem ètvrté. S ulehèením se protáhl, 
vztek už ho pøešel. Èekal, co bude dál. 

Miroslav Sulan



Pøiskoèil k rozviklanému žebøíku, a místo 
aby Cimprlicha podle rozkazu jistil, chytil 
do zmrzlých rukou asi sedmý špršel –     
a odtrhl ho. Šlo to úplnì lehce. Co se to 
v èlovìku dìje? Jak rychle se v nìm 
støídá zlo, lhostejnost a dobro, jak 
najednou nedovede odhadnout dùsled-
ky svých rozhodnutí?! Co mu vlastnì 
Cimprlich udìlal?

Krok do prázdna, zdušený výkøik. Pád.
Vlastnì dva.  
Major žuchnul na Zdeòka, který se       

v posledním okamžiku vrhnul k patì že-
bøíku. Když na nìj Cimprlich plnou vahou 
dopadl, už se zase proklínal: srabe, nic 
nedotáhneš do konce!

Major se ohromenì zvedl, Zdeòkovi 
ani nepodìkoval, vztekle kopl do žebøí-
ku, a docela jiným hlasem zavelel: „Jdi ji 
dorazit, Josef! A ty maž s ním, a vytáh-
nìte ji sem nahoru, vzadu mám plachtu. 
A furt neèum jako cimprlich, jsou horší 
vìci na svìtì než blbá rána!”

Pøi zpáteèní cestì do kasáren bylo      
v gazíku dusno. Zdenìk mìl pøed oèima 
záškuby umírajícího zvíøecího tìla, bo-
lestí zaslzené oèi, když jí Josef profesio-
nálnì proøízl hrdlo; ten náhle vytrysklý 
tmavý proud krve… Svìt se mu pojed-
nou jevil jako stálý masakr, kde zbyteè-
nì umírají zvíøata i lidi. Život sice støídá 
smrt, ale èasto je nahodilá, nespraved-
livá, hloupá.

V autì na majora už nepromluvil. Jen 
pøemýšlel, proè se v poslední chvíli roz-
hodl zabránit Cimprlichovì úrazu? Chtìl 
odvrátit neštìstí, na vojnì zvané mimo-
øádná událost, nebo staèil pomyslit na 
prokurátora? Nevìdìl.

Vždy� i ten závìr zpackané noèní ak-
ce mluvil pro Cimprlicha.

Když Zdenìk v kasárnách vylezl z ga-
zíku a bez pozdravu zamíøil ke své ba-
terii, major ho zastavil: „Zdeòku, jdi se 
dospat do kinosálu, ale vem si tam i de-
ku. Veliteli baterie tì omluvím; neza-
pomeò na obìd!” Zdvihl dva prsty k bri-

gadýrce, otoèil se a zvolna odcházel       
k budovì štábu.

Slunce se vyhouplo nad obzorem       
a pohladilo Zemi i tahle blbá kasárna 
studenými paprsky. Zdenìk se otøásl 
chladem, chtìl po Cimprlichovi mrsk-
nout ten klíè od budovy kina a knihovny 
– ale pak si øekl, že by to byla stejná 
kafkárna jako ten noèní výlet, který mìl 
být pro majora (a vlastnì i pro nìho, 
Zdeòka) hvìzdnou hodinou. A usoudil, 
že to zkrátka na vojnì nelze.

A šel všechno zaspat. To byl od Cim-
prlicha dar. 

Obèas, když pøi cestì vlakem do Ži-
chovic zahlédne mezi Hrádkem a Sušicí 
skupinku srn klidnì se pasoucích pod le-
sem, vzpomene si na jejich noèní jízdu    
a svítání v K. Jak pomíjivý bývá pocit 
bezpeèí… Pøipomene si tu støíbøitou noc 
a ráno, okamžik Cimprlichova pádu, kal-
né oèi umírající srny. Høebík v hlavì do 
konce života. Pøipomene si promarnìné 
dva roky mladého života, zbyteènou bu-
zeraci a zase neobyèejnì silný pocit 
kamarádství: tøeba když se z ostrých 
støeleb v noci vraceli do kasáren na 
drkotající vejtøasce a kolem dokola si 
posílali poslední cigaretu, která nìkomu 
zbyla. Ale i tahle neobvykle silná vzpo-
mínka zhoøkne. Všechno se vrací. Èasy 
se opìt zmìnily, nesmyslné zabíjení se 
dìje znovu. Znovu, ještì v zrùdnìjší po-
dobì. Prašivý èas zbraní, krve, smrti – 
lidí i zvíøat. Vymknuta z kloubù se naše 
pøítomnost ocitá na prahu apokalypsy.

A èlovìk tomu pøivyká!
Pøed nìkolika lety náhodnì navštívil 

ono ospalé mìsteèko K.; témìø by je ne-
poznal. Jen ètvercové námìstí bylo na 
svém místì. Z døevìných kasáren ne-
zùstalo nic, budova kinosálu vymlácená. 
V restauraci na rohu námìstí se na nì-
ho udivenì dívali, když se ptal na tresèí 
játra s cibulkou – nejlepší a nejlevnìjší  
to pokrm, který si tam Zdenìk obèas 
mohl dát. A tak si posléze pochutnal na 
jejich specialitì.

Byl to srnèí guláš.     

9
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Kamarád se mì ptal, jestli se dívám 
na seriál Ètvrtá hvìzda, že je to docela 
hlína a je v tom prý jasný otisk Dejvic- 
kého divadla. Je sice už trochu „pøetro-
janováno” a seriál má vyprávìt o jedné 
hotelové recepci, ale podíval jsem se   
na nìj.

Když mùže být recepce hotelu námì-
tem televizního seriálu, proè by nemohla 
být recepce jednoho plzeòského podniku 
námìtem jedné mojí povídky?

Mohl by to být námìt na grotesku, klu-
ci chodící sem tam, nahoru dolù. Vlídný 
pan recepèní pokyvující hlavou a zdra-
vící jako ten plastový èáp ve výloze 
øeznictví v Blatné, kam jsem jako malý 
chodil s babièkou. Èáp se naklonil, zo-
báèkem se napil vody a zase se narov-
nal a tak poøád dokola. Pan recepèní 
skrývající v šupleti hrdou vizitku s ná-
zvem Desk manager také pokyvuje hla-
vou, zdraví kluky pøi vstupu do firmy        
i pøi odchodu. Jako èáp se napøímí pøed 
vrcholovým managementem, kterým taj-
nì pøezdívá „pupíci”, a potøese si s nimi 
rukou. Mlsnì kouká po lidech, kteøí jdou 
na obìd èi z obìda. Mlsnì si prohlíží        
i nìkolik holek, které v této skoro strikt-
nì pánské firmì pracují. Pan recepèní 
pak radìji skryje toužící pohled na kole-
gyni v minisukni ve smyslnì dírkovaných 
punèochách a radìji se pohrouží do ète-
ní další knížky. To víš, taková kráska    
na tebe neèeká, ty �uò�o. Nenech se 
vysmát, øíkal panu recepènímu jeho 
vnitøní hlas. A tak dál smutnì koukal po 
holkách jdoucích po schodišti a nìkdy 
vzhlédl nahoru do schodù, co kdyby za-
hlédl pod stoupající sukýnkou nìco za-
jímavého. Jak se øíká, nedostatek sexu 
zpùsobuje krátkozrakost. Pan recepèní 
bude muset jistì brzy navštívit ordinaci 
svého oèního lékaøe, aby z toho života 
nìco mìl. Vèera pøi obchùzce kanceláøí, 

kdy postupnì monitoroval poèet klukù, 
kterým se z práce ještì nechtìlo domù, 
narazil na jednom meetingovém stolku 
na japonský kreslený porno komiks. 
Chvilku v nìm listoval. Kreslené nahotin-
ky s bublinami s japonskými znaky, proè 
ne, ale chtìlo by to nìco jiného. Pan re-
cepèní ve skoro èistì mužské firmì za 
tydýta. To jeho obletované kolegynì byly 
furt v pánském obležení.

Aspoò nìkdy se cítil užiteèný, když 
paní personální pùjèil zapalovaè, rozmì-
nil drobné na kávu nebo dostal nìjaký 
diskrétní úkol. Je fakt, že recepèní by 
mìl vìdìt vše, co se ve firmì šustne, ale 
skoro pokaždé, když se pana recepèního 
nìkdo zeptal, zda už kolem neprošel ten 
èi ta, vìtšinou si pan recepèní, kterého 
zrovna vyrušili od rozeètené napínavé 
detektivky, na nic nevzpomnìl. Jak by se 
dala použít na tuto situaci replika z no- 
vé hry, kterou pan recepèní zkouší v di-
vadle: „No, já ani žádnou inteligentní 
odpovìï neèekal.” To „nevìdìt” bývá 
aspoò teoreticky dobøe placené, ale to 
není pøípad našeho pana recepèního, 
který se paní personální z legrace v te-
lefonu hlásí jako „Agent Mulder”. I když 
do sex-appealu Davida Duchovnyho by 
musel nabìhat ještì mnoho kilometrù 
kolem Plznì stylem tryskomyš a v plzeò-
ských fitness centrech by musel trávit 
celé dny od rána do noci.

Pøed pár dny nastoupila nová asis-
tentka vedení. Pana recepèního ani ne-
napadlo, že vysoká atraktivní kolegynì, 
kterou si management vybral pøed rokem 
jako velmi reprezentativní typ, se po roce 
odhodlala jít na mateøskou a zkazit si 
slibnou kariéru. Pan recepèní sice zkou-
šel nabídnout paní personální jako jednu 
z adeptek na uvolnìnou pozici svoji pla-
tonickou lásku Petru, toho èasu bez za-
mìstnání, ale bohužel jí scházela praxe. 

PRÓZA

Maléry pana recepèního
Marek Velebný
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Stejnì by to nebyla pro pana recepèního 
výhra, kdyby takto mìl v práci každý den 
pøed sebou holku, která ho neustále od-
mítá. Byla pøijata nová asistentka, a tak 
mìl pan recepèní pøíležitost s ní obèas 
prohodit pár slov, když chodila kolem re-
cepce na kávu. Nová asistentka tu neby-
la moc dlouho sama. Pøedtím se ještì 
zauèovala spoleènì s odcházející repre-
zentativní kráskou. V tomto oboru mají 
hezké holky výhodu. Když si nová asis-
tentka Markéta nìco nechávala na re-
cepci nebo o nìco pana recepèního po-
žádala a øekla mu: „Pane Mlèochu,” pan 
recepèní byl trochu nesvùj a nevìdìl, 
jestli se nepøeslechl. Proè mu zrovna ta 
sympatická nová asistentka øíká „pane 
Mlèochu”? To recepènímu Mirkovi vrtalo 
hlavou, až by se mu z ní nebýt klimati-
zace zaèalo kouøit. Dnes už to nevydržel 
a asistentky Markéty se opìt po oslovení 
„pane Mlèochu” pøímo zeptal: „Prosím 
vás, paní kolegynì,” zaèal Mirek. „Proè 
mi øíkáte pane Mlèochu?” „A jak vám 
mám øíkat?” divila se asistentka Markéta. 
„Vy se nejmenujete Mlèoch?” znejistìla. 
„Ne, nejmenuji se Mlèoch.” Zakoulel Mi-
rek oèima. „Jsem Veselý, ale øíkej mnì 
Mirek,” odvìtil a podal jí ruku na tykání. 
To si asi ze mne chtìla trochu vystøelit 
paní personální s tím jménem Mlèoch, 
zauvažoval Mirek. Když Markéta ode-   
šla s hrnkem kávy pøed budovu, napsal 
rychle mail paní personální o své pøí-
hodì s pøezdívkou. Za chvilku mìl te-

lefon. „Snad vás to moc neurazilo, pane 
kolego,” zaèala vtipnì personální. „To ví-
te, kluci, to je jejich práce, ta pøezdívka.” 
„To nevadí, tak já se vám budu pøíštì 
ozývat jako Agent Mlèoch,” zasmál se 
Mirek. „Víte, možná jsem to nìkdy bral 
moc vážnì, ale na zaèátku jsem dostal 
instrukce, že èlovìk musí trochu repre-
zentovat, že já jsem to první, co uvidí 
návštìvník ve firmì, tak jsem byl nìkdy 
moc komisní a nezaèal jsem si se všema 
klukama hned tykat,” vysoukal ze sebe. 
„Víte, že mi to pøipomíná tu epizodu ze 
Svìrákova filmu Vratné lahve? Jak øekli 
Svìrákovi jako novému kolegovi ve vý-
kupu lahví, že má nemluvnému Landov-
skému øíkat pan Mluvka? A on mu pak 
opravdu pøi každé pøíležitosti klidnì øíkal 
pane Mluvka a netušil, že ho tímto oslo-
vením neustále ‚nasírá’. Nakonec se jed-
nou Landovský neudržel a zeptal se 
Svìráka, proè mu øíká pane Mluvko.       
A Svìrák odpovìdìl: A vy se nejmenu-
jete pan Mluvka? podobnì jako pøed 
chvílí asistentka Markéta. Jako kdyby to 
Svìrák napsal do filmu podle té mojí 
dnešní pøíhody,” doplnil. A zaèal se paní 
personální vtipnì podepisovat Agent 
Mulder alias Mlèoch.      

Takže jak pojmenovat tuto povídku? 
Parafrázovat slavné Maléry pana úèetní-
ho na Maléry pana recepèního?

Z jedné plzeòské recepce zdraví 
agent Mulder alias Mlèoch.

A nemyslete si, Velký bratr vás vidí.

KAPKY DEŠTÌ

Otevøely se dveøe z vedlejšího vago-
nu, ale nikdo nevešel. Na chodbièce stál 
tlustý rudý èlovìk a køièel do vysílaèky: 
„Zase není mýdlo v krouhaèi, prosím tì! 
Jo! První tøída, vlak EC-273. To je fakt 
neuvìøitelný! Kterej ten vocas tam teï 
sedí? Kolik ono mu je? Nechceš ho už 

vymìnit, prosím tì?!” Chvilka huhlání      
z pøístroje pána opìt rozkøièela: „Tak to 
chce ale nìjakou zpìtnou vazbu, ne?! 
Nejdøív daj koberec pro normály do první 
tøídy a teï tohle. No jak to vypadá to-
hleto?!” Opìt to huhlání. „No tak vidíš. 
Tak teda nazdar no.”

Petra Øímalová

Vlak
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xxx
Nastala chvíle.
Nic není, jak bylo.
Utopené pod led
se skrylo.

xxx
Všecko mi došlo.
Velké i drobné.
Holý pøedstoupím
pøed chudobné.

Stanislav Sedlák

Které to byly oèi
xxx
Èím ses to díval?
Které to byly oèi?
Ty s dráhou k srdci?
Ty, které slepnou
pod oboèím?

xxx
Uvnitø se pøe
Sám se Sebou.
Stále. Sám pochybuje,
Sebou zase jen doufá.
Sám Sebe soudí
a nasazuje mu 
pouta.

xxx
Nezbývá, než
v kameni žít,
jenž sám sebe
v dešti a vìtru
tesá v tvar.

xxx
Chová si v sobì kibice,
živí jej a bezdìènì laská.
On vnuká mu drama tam,
kde odehrává se fraška.

Tlustý pán vstoupil do našeho vago-
nu ve velkém stylu. Byl zpocený na 
úplnì jiných místech, než by se dalo 
oèekávat, a zabarvení jeho oblièeje in-
dikovalo nìjakou exotickou nemoc. Ob-
èas trochu syknul v tom významu „zase 
musím všechno vyøešit sám”. Pokud to 
nedìlal jenom sám pro sebe a oèekával 
od nás nìjakou reakci, tak byl tìžce zkla-
mán. Tahle situace zaskoèila evidentnì   
i Milù, která stála úplnì tiše a zírala na 
nìj. A to pøesto, že ostatní ve vagonu 
postupnì zacílili právì na ni a tìšili se na 
nìjaký zásadní souboj nebo alespoò 
menší slovní potyèku. I když zpìtnì vi-
dím, že k nìèemu podobnému ani jeden 
z tìch dvou nemìl dùvod, støet takových 
dvou nátur bychom si všichni náramnì 
užili.

Pod tíhou funkce se ruïoch svalil na 
první možné místo, které uvidìl. Chvilku 
se rozmýšlel a pak se odhodlal k dalšímu 
hovoru. „Ahoj Luïo, prosím tì, teï jsem 
domluvil s Ma�em a to nejde prostì tak-
hle. Já vím, je to hodnej kluk, ale takhle 
profesionál nemùže bejt vùbec. Jo, je to 

prekérní no. Øekni mu to… ne jako ofi-
ciálnì, až budete tak jako mezi ètyøma 
oèima, že jo. Soukromì prostì. Jako ka-
marádsky, chápeš, ne?!” Luïa na dru-
hým konci souhlasnì zamumlal a hned 
pøidal i rozlouèení, aby se konverzace 
zbyteènì neprotahovala. „Však ty seš 
taky hodnej kluk, ty to nìjak zvládneš, 
tak se uvidíme na tý akcièce za tejden, 
jestli tam teda dorazím. To víš, já už 
jsem nechtìl, ale…” Pøišlo hrdé ticho od 
našeho pána a zoufalé ticho od Ludi. 
„Tak ahoj, ahoj.” Teï se všichni ve vlaku 
dívali na koberec a posuzovali ten dru-
hoøadý design a neodpovídající kvalitu.

„Pùjdu ještì na chvíli ven,” øekla jsem 
s nejnevinnìjší vizáží (i když já tak vy-
padám vlastnì poøád). „Vy u sebe nic 
nemáte? Ale to byste mìla. Nìjakou 
taštièku tøeba,” odpovìdìla mi Milù, což 
už zaèalo být fakt divný. „Nechte si ta-  
dy kabátek, je teplo.” Poslušnì jsem si 
sundala kabát, položila ho na sedadlo 
pøed Milù a odešla pryè, abych se tam  
už nikdy nevrátila.
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xxx
Bìž!
– Nechoï.
Mám jít?
– Já nevím.

xxx
Vtíravé vzpomínky
v bludném kruhu.
Jako by se zloèinci
vraceli
na místa èinu.

xxx
Myslel sis, že ze semínka
pìstuješ rudých rùží
keø nadýchaný.
Po letech zjeví se ti však
zákrsek hlohu planý.

xxx
Okna se potí.
Jako by je nìkdo
pøistihl pøi lži.
Drnèivì koktají.
Zaènou se èervenat?

xxx
I kdybys stokrát chtìl,
nevrátí se co bylo.
Jen nìco se v tobì skrylo.
Nákaza potmìšilá. Erysipel.

xxx
Smíøen snad se vším,
tak jako v Pise šikmá vìž.
Jen sytý nesmí brát
sousta hladovému
a v ústech místo slin
mít lež.

xxx
Co skrytì léta hlodalo,
jednou se navrch prohlodá.
Bráníš tomu jak beton trávì,
ucpáváš mezírky v hlavì.
Ono tì pøemùže zespoda.

xxx
Je nemožné se odpoutat,
mít hlavu èistou ode 
                              všeho,
s èím jsi jak houba
se stromem srostlý.
Od kmene napùl 
                         zteøelého.
Ledaže narostou ti
nové kosti.

xxx
Myslíš, že mluvíš
jako Bible? Jak zákoník,
èi fakulta práv?
Jsi ty snad královna,
já pouze tøetí stav?

xxx
Kulatá slova
do dùlku
cvrnkáš.
Pokaždé
mineš.

xxx
Pøestaò.
Bièuješ vedle.
Vùbec to nebolí.

xxx
Zdálo se mi,
že strom se vyzul
a po špièkách
jde tiše za mnou.
Dìlám, že jako on
jsem nìmý.
Ani nezašumím.

xxx
Abys nebyl jen sousto,
nìkým v ústech 
                       žmoulané,
jednou se vzpøíèit musíš,
i kdyby protìjšek tvùj
si vylomil zub.

xxx
Chce se ti hltat najednou,
co málem se už kalí.
Však chromé ruce rozumu
jen kolem sebe ulévají
a nemohou se trefit,
i když svou nemohoucnost
tají.

xxx
Žádáš, abych byl 
                         pøitakáním.
Jen pøitakáním, nic víc.
Abych mìl ruce pøipažené,
jak vosk z hoøících svic,
když tøeba je máchnout 
                                    jimi,
i kdyby ze všech jistot 
nezbylo  už nic.

xxx
Ohýnky v oèích
a dotek dlaní.
Zvednuté koutky úst.
Život je potkávání.

xxx
Tak marnì èekám,
zda èelo mé
uroní kapièku potu
koøenìnou slovem,
jež vpilo se.

xxx
Staèilo by dech zadržet
a slova beze slova pohøbít.
Slova tak vetchá, bez 
                           významu,
jako když podesáté
mlátíš prázdnou slámu.

xxx
Zbìsilý vítr.
Odkud vane a kam?
No pøece od nás
až k nám.



14LEMOVINY

Lumír Aschenbrenner

Pocta Mièurinovi – Felliniho závì�

POCTA MIÈURINOVI

Mám na zahrádce dva krokusy,
dìlal jsem na nich pokusy.
Zatímco ten první kouše,
druhý by neublížil mouše.

Mám na zahrádce dva krokusy,
dìlal jsem na nich pokusy.
Zatímco ten první kouše,
druhý by neublížil mouše.

S Troškou... do mlýna !S Troškou... do mlýna !

FELLINIHO ZÁVÌ�

Grafická spolupráce
Helena Jarolímková



15O VŠEM MOŽNÉM

Petr Kersch

Baculky

15O VŠEM MOŽNÉM

Existuje urèitá skupina èeských žen, které nejsou vyslovenì obézní, ale 
nejsou ani štíhlé. Žijí na pomezí nebezpeèné otylosti, za kterým lidem 
hrozí, že se dostanou mezi chronické cukrovkáøe, stálé klienty ortopedic-
kých ambulancí, mezi èekatele na kyèelní endoprotézy a kandidáty ná-
hlých cévních pøíhod. Èeština pro neštíhlé sleèny a paní nalezla veselý, 
optimistický, dalo by se módnì øíct „kultovní” termín: øíká se jim baculky. 
Parametry jejich postav nepatøí na pódia missek (aèkoliv, pravda, soutìž 
krásy bývá nìkdy organizována i pro tyto dámy, nespravedlivì ostrakizova-
né). S rozmìry napøíklad 130 – 99 – 155 by vás v castingu na nejnovìjší 
telenovelu taky pøijali pouze výjimeènì. I když krása znamená pro ženu 
hodnì, neznamená nikdy všechno. Ve høe jsou taky ony složky osob-
nosti, ve kterých se angažuje bohynì Psyché. A zde baculky bodují. 
Skeptikùm a Casanovùm a ostatním rádobyznalcùm ženského 
rodu se výsledky mého pozorování nezdají dosti objektivní, nejsou 
statistikou podloženy, nejsou vìdecky zdùvodnìné. Moji moudøí 
souèasníci je ale potvrzují vlastními zkušenostmi, o kterých dlouze 
vyprávìjí, èasto s nostalgickým výrazem ve tváøi.

Ve skupinì žen, charakterizovaných jako baculky, se vyskytuje 
mimoøádnì vysoký podíl žen úsmìvavých, pozitivnì naladìných.       
I když rády pøesvìdèují své partnery, že umìjí romanticky toužit, 
mají praktický pohled na život. Jsou tìmi, o kterých se mluví jako   
o ženách do nepohody. Nezdržují se módními hity – snad vyjma 
užitné parfumerie. Pro dìti, zejména pro malé dìti, mívají nevy-
èerpatelnou zásobu citu, veliké pochopení, trpìlivost, šikovné ruce   
i rozumnou, neuspìchanou hlavu. Dovedou se o dìti starat bez 
nervózního poštìkávání, bez inflace rodièovských pøíkazù a zákazù. 
Chci øíct nebo vlastnì napsat – jsou to dobré mámy v tom nejlepším 
smyslu slova. Však taky kypré tvary maminky mají dìtièky mnohdy „na 
svìdomí”. Výrok „po tøech dìtech jsem pøibrala” je v Èesku považován  
za racionální zdùvodnìní ve smyslu „holt nìco za nìco”. Je s tím spojena 
další pøíèina: Baculky umìjí vaøit.

V pracovním prostøedí se setkáváme s baculkou vysedávající u nìjaké 
pøepážky: na poštì, za pokladnou v hypermarketu, u prodeje jízdenek na 
dráze... Sedávají i v cirkusové pokladnì nebo v divadelní šatnì. Zkuste ji po-
zdravit, øíct pár vtipných slov, jako tøeba „už  jsem tu zas” nebo „máte to tu 
hezký” – najednou vidíte, jak se její modré, unavené oèi rozzáøí, pobavenì se 
usmìje, vesele odpoví... V tom okamžiku se baculka promìní na bájeènou 
ženskou. Jistìže, na zlomek chvilky, ale jako dùkaz platnosti mých tvrzení 
to staèí.

Gynekologové, sexuologové a psychosomatologové by baculkám do 
dalšího odstavce dodali všelijaké varování, doporuèení a napomenutí. 
Abych je zde všechna citoval, mì ani nenapadne. Staèí jedno jediné, 
nejzávažnìjší, pro všechny: Baculky, pøestaòte o sobì tajnì pochybo-
vat. Tak jako neexistují dokonalí muži, neexistují ani dokonalé ženy.  Ilustrace

Miloslav Krist
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Slovesnou tvorbu západoèeského Iva 
Hucla (narozen 29. ledna 1961 v Plzni;    
v souèasnosti „básník, nezávislý kultur- 
ní aktivista, kurátor a èajovník” /a také 
esejista/ žijící ve Š�áhlavicích) vyplatí se 
sledovat proto, že je to vlastnì velmi 
snadné – a také proto, že se jeho dílo 
stává tak nesnadným svému tvùrci / ète-
náøi.

...a tady už si ètenáø Plže poklepává 
jistì na èelo pøemýšleje, nakolik jsem 
ještì poznamenán èerstvì vyléèenou 
chøipkou a nakolik poèíná se už u mne 
senilní demence èi nìco mnohem horší-
ho. Abych jej tedy uklidnil a pøesvìdèil, 
že ona viróza skonèila bezezbytku a bez 
následkù, medle dím, že pod snadností 
skrývám fakt, že Hucl toho zase tolik ne-
sepsal, z napsaného pak (soudì z kni- 
hy právì mnou recenzované) více pøed-
nesl než vydal. Na svém kontì má cel-
kem ètyøi knihy: Hory a srdce (z roku 
2009), dvojí vydání rozlehlých (pravím, 
že více významem než množstvím textù) 
Ostrovních básní (2011; 2013) – a nyní 
tedy také probírku umìleckou publi-
cistikou i esejistikou Sbìrný dvùr (Be-
zejmenná èajovna, Š�áhlavice 2013). 
Obsahující (za redakce Vladimíra No-
votného) vedle filozofie umìní (pøevážnì     
v oddíle Poezie a pomíjivost) teorii umì-
ní (v oddíle Umìní a smrt).

 Pokud bude jeho práce èíst kritik èi 
vùbec èlovìk prostý umìlecké imagina-
ce, možná se i pohorší nad patosem      
a obrazností nìkterých Huclových for-
mulací; v nichž ale – vèetnì jejich rytmu 
– rád potkávám kolegu básníka: „lepka-
vá laskavost ulpívání, pomíjivosti a roz-
padu.” „Vánkem vybroušené drahokamy 
rosy” ovšemže mohou zníti ponìkud 
staromilsky – jako bychom se setkali       

s dùvìrnì odjinud známými a již ohma-
tanými emblémy. Pøi vší úctì: velký pro-
blém jsem napøíklad mìl se zdánlivì vy-
prázdnìným motivem srdce. Dokud jsem 
si nepøeèetl výklad Tomáše kardinála 
Špidlíka, díky nìmuž jsem si uvìdomil 
trvající význam tohoto symbolu ve spiri-
tualitì východní církve a ve východním 
myšlení vùbec. A dokud jsem, odtud vy-
cházeje, na stranì jedné nedošel k po-
znání, že se každé vyprazdòování dìje 
okoráváním našeho, mého zraku, øeèi      
a mysli – a že tyto, po støedoevropsku, 
po èesku ponìkud unavené, Ivo Hucl na-
pájí právì z onìch svìžích východních 
zdrojù.

Svìžích, pøestože kopuletých. Nebo� 
svìže a nepøedsudeènì vnímaných, 
pøedkládaných nikoli po zákonu (sebe) 
reklamy, ale s neokázalým gestem vì-
doucího. Pøedkládaných ne co pøevleè-
ník, jejž lze (pøijde-li nová móda) kdykoli 
a kdekoli rychle vymìnit, ale jako inte-
grální souèást vnitøního ustrojení (podle 
vzoru: takový jsem a nemohu jinak). Což 
øíkám jako èlovìk, který poci�uje potøebu 
a jistotu víry køes�anské; zatím více po-
tøebu než jistotu (tu jedinì v øídkých chví-
lích nezasloužené milosti).

Ale s mým jmenovcem se jistì sejde-
me nejen u vìdomí nutné vnitøní oprav-
dovosti každé èinnosti skuteènì tvùrèí. 
Zajisté bych se také já (rád) podepsal 
pod tvrzení, že „jedinì Poezie nás mùže 
znovu zasvìtit do pùvodního významu 
slova”. Nejen pro Zahradníèkem kdysi 
deklarovanou blízkost básníkù ke svìt-
cùm, ale také pro obraz, v nìmž se mi 
poezie zjevuje. Vidím ji totiž jako nasu-
cho kladenou klenbu. V níž není místa 
pro libovùli; ztráta nejmenšího z èlánkù 
vede ke zborcení nejen samotné klenby, 

Cestou na hlubinu
Ivo Harák
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ale k pádu celé stavby. Èasto se trápím 
netotožností pùvodní pøedstavy s výsled-
ným výtvorem. „Proè vlastnì psát o stro-
mech, když se mùžeme dotknout jejich 
vìtví?” odpovídá Ivo Hucl na nevyøèe-
nou otázku. Tu si uvìdomuji, že nejlep- 
ší básnì bývají natolik samozøejmé, až   
je vlastnì už nevnímáme jako vytvoøe-
né. Chápu pak lépe, proè se Hucl po re-
cipientovi dožaduje spíše realizace než 
analýzy vnímaného textu (tedy: spo-
lubytí v nìm). Nesouhlasil bych však      
s tím, že poezie „nic nepotøebuje”. Mys-
lím, že je jí zapotøebí naší angažované 
úèasti. Ne snad ve smyslu nìjakých po-
litických proklamací. Ale v rámci augusti-
novské hlubinné introspekce. 

Pokud moje èetba Huclových esejù 
(pøevážnì) o výtvarném a slovesném 
umìní klopýtala o nìjaké pøekážky, byly 
to zejména právì ony soudy stejnì ab-
straktní jako absolutizující (jimž se však 
tváønost jednotlivých pøípadù vymyká; 
snad aby podtrhla tvrzení, že umìlci ne-
lze než býti pøibližným); tøebas: „...neøeší 
hluboké otázky lidské existence, na kte-
ré, jak už snad všichni víme, stejnì žád-
né odpovìdi neexistují.” Vskutku žádné? 
– pokud, tedy se mi to, plachému a høe-
šícímu, pøece však – køes�anovi, zatím 
nedoneslo. „Postmoderna vyprázdnila 
nejen všechny hodnoty, ale i pravdy.” – 
Vskutku všechny? Vyprázdnila; nebo jen 
zrelativizovala?

Ale snad mi bylo i tìchto nepøesných 
èi problematických míst zapotøebí, abych 
totiž pøi èetbì nezapomnìl myslet: tady  
a teï, ze sebe, za sebe. Napøíklad: Na-
kolik je moje èetba ovlivòována obecným 
vkusem a tím, co lze nazvat reklamou?  
A nakolik do mínky o pøeèteném – tedy 
do mého podílu na výsledném díle – pro-
niká pøedstava, co se vlastnì ode mne 
oèekává, znalost toho, co už pøedešle    
(a hlasitì) proslovili jiní, vlivní!? Doká-  
žu se tìchto daností zøíci? – Možná se 

cesta od diktátu okolností k diktátu svì-
domí stane prùvodkyní k tvùrèí svobo-
dì. O níž Ivo Hucl nejen hovoøí, již pøe-
devším sám (v mnohém smìru) usku-
teèòuje: napøíklad už tím, že do støedu 
zájmu staví takové umìlce, kteøí pracují 
a vystavují stranou mediálního tlaku 
(nevyužitelni v reklamních kampaních èi 
politických happeninzích). Ovšemže 
umìlce, u nichž si vìtšinou nemùže vy-
pomoci svodkami z monografií, recenzí   
a komentáøù. Nad jichž tvorbou on sám 
hledá, vidí, nalézá a pojmenovává po-
prvé. Aby nás neoslnil, rychle dodává: 
„Každý výklad se okamžitì stává pouhou 
subjektivní interpretací.” Po šaldovsku: 
pøepodstatnìním. Vlastnì taky tvorbou 
(sui generis). 

Teï si uvìdomuji, že více než o ak-
cích, výstavách, artefaktech píše o hlu-
binì, z níž se vynoøují (vlny, kola, has-
noucí stíny). O pøístupu k sobì, práci, ži-
votu, svìtu èi poznání. Požaduje-li „otev-
øenost, skromnost a vnitøní svobodu”, je 
nám zøejmé, že jsou magnetickým pólem 
také jeho osobního kompasu. Pravdaže 
bude takováto pou� náležitì klopotnou. 
Ponìvadž pøedpokládá nejen nalezení, 
leè vùbec vytyèení a vykluèení stezky. 
Jenomže také její opuštìní ve chvíli, kdy 
se stane pøíliš snadnou. „Tvrdí se, že ti, 
co hledají vìènost a krásu, sklízejí smu-
tek a samotu.”

Dosti na to, abychom knihu znechu-
cenì odložili. Svìtlé zítøky nenabízí. Vì-
decky, terminologicky jesti neukotvenou. 
Volnì pøechází od døevního køes�anství   
k zenovým mistrùm, od svìta kreslené-
ho štìtcem ku svìtu kreslenému slovem. 
Ba slovu kreslenému svìtem. A poøád 
abys mìl oèi na stopkách, mysl na váž-
kách a hlavu v pejru: nevìda, rozvažuje, 
veda spor s autorem i se sebou.

 Dosti na to, abych se (už jiný?)          
k Huclovì knize vracel. 



Co je smyslem poesie?
Patrik Linhart
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Co je smyslem poesie? Náhodné pla-
vání ve slovech – ve slovech, které obu-
jeme do vìt, ze kterých budeme mít zí-
tra kocovinu? Poesie nemá nikoho ráda       
a nikomu nepøeje. Pokud si však nìjaký 
vandrák pod vrbou myslí, že ho oslovila 
múza, tak se neplete. – Jsme básníci      
a tøeba i básnící, když se oprostíme od 
toho, co jsme a kým chceme být, zùsta-
ne z nás jen zoufalý chlap v andìlíèku – 
na prázdné a studené nemocnièní chod-
bì – chlap, co si jen z posledních sil sna-
ží zakrýt svou zšedivìlou hanbu, chlap 
na vozíèku, na který sestry z ironie, ze 
vzteku a z nechuti k vlastní práci napsa-
ly nesmazatelnou fixou tvé jméno s titu-
lem PAN BÁSNÍK Mgr. 

Asi jsem si dneska zase vydìlal na 
pokutu, prohlásil mùj strejda Milan, støí-
brohlavá to ozdoba dobrodružného pod-
niku mìsta Krucemburk. Støíbrnou na 
dva palce silnou izolepou si k ruce pøi-
lepil petku dvoulitrového Braníku, aby 
neztratil glanc a vyprávìl: „Holka hezká 
jak pochcaná znaèka zákaz vjezdu, na-
valí se, nepozdraví a chce do Hrobu a ze 
mì to vypadlo, poprvé za tìch tøicet let, 
co jezdim, a rakev máte, sleèno?”

Nevím, jak se píší vtipné povídky li-
dem, když se dovìdí, že jejich táta má 
patrnì neléèitelný nádor na plicích. Snad 
mohu vtipnì podotknout, že táta je ne-
kuøák, naèež nìjaký zdravobídný píèus 
opáèí, že kouøil pasivnì, já øeknu, že tá-
ta je abstinent a nikdy do hospod necho-
dí. Táta už je v takové šlamastyce, ži-
vota na kahánku už má po tøetí, alespoò, 
co ho znám: Vždy mu v takové situaci 
recituji trochu Gellnera, Morgensterna, 
pozdìji Fridricha a nìjaký ten vtípek     

od Rudiše, ale nejvíc mého tátu potì-    
ší písnièka She’s Mystery To Me, She’s 
Mystery Girl od Roye Orbisona. Chci   
být tak dobrý básník, aby nìkdo v bu-
doucnosti – unavený ze všeho, a pøece 
chtivý života – chtìl poslouchat moje 
slova. 

Ve svých neustále živých snech – 
pokaždé však odevzdám své tílko jako 
tílko potem zhnusené svému dychtivé-
mu psovi – inu ve svých snech si pøed-
stavuji, že hraji své divadlo v Plzni.  
Nahá tìla, smrsklá èúra, hudba pouštì- 
ná nevèas, hledání náhodných rekvizit   
v kufrech… Kolem jedenácté se probu-
dím a smìju se, v Plzni asi Vyžvejklou 
ani Kundí frky nedáme, to spíš budu 
mrdat pruty na Šrámkovì Sobotce. Leè 
co se stane – tentýž den mi píše týpek, 
jestli bych neèet na Šrámkovì Sobotce 
kolem 8. èervence. A že jako nemusim 
soutìžit, abych byl dobrej a uznávanej. 
Hned øíkám své dívce: „Lucie, v létì je-
dem na akci, musím s tebou, jinak ty pru-
ty…” A Lucie opáèila suše: „A ta Šrám-
kova Sobotka je v tý Sobotce? Protože 
jestli  to je zase v Brnì, tak je to núïo.”

Každá zemì i Plzeò mají své literární 
ceny, ta celonárodní se jmenuje po lim-
èe, ta plzeòská po nìjakym chlapovi,      
v poho. Já jsem totiž trošku závidìl Plze-
òákùm, že si dávají ceny a pak se há-
dají, nebo jak øekl jeden plzeòský básník 
o jiném: „Ten si tu cenu zaslouží, já už    
ji mám taky.” Pøíjemnì unavená øevni- 
vost. Proto si teï – a v této chvíli ještì 
neznám vítìze Litery – pøeji, aby ji vy-
hrála Petra Hùlová. Chci, aby ji Petra      
a styl jejího psaní vyhrávaly stále zno-  
vu a znovu. A pak se molochové umìní       
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z Evropské unie zeptají: To nemáte nic 
jiného než Hùlovou a Kabáty? – A my 
øekneme: Ne! – Zkrátka tak to je a jako 
poslední komoušský pankáè tomu nebu-
du stavìt hráz. Ale my, Teplièáci, jsme se 
rozhodli, že rovnìž vyhlásíme cenu – 
TEPLIC, což je zkratka slov TEPlická 
LIterární Cena – cenu definovanou na-
ším dùrazem na presentaci poesie, inter-
akci s diváky a originalitu projevu. Jedi-
nou podmínkou je pøeèíst na teplickém 
Na stojáku svùj text – výhodou je, že my 
sice zveme zajímavé autory, ale scéna  
je otevøená pro kohokoli, kdo má kuráž. 
Jaromír Typlt pøed pár roky prohlásil: 
„Èíst v Teplicích, to je køest ohnìm!” 
Cena TEPLIC, kterou za letošní rok dá- 
me, se možná promìní v boj skvìlých 
básníøek, mistrù slova a performerù. Vý-
zva platí pro všechny Plzeòáky a Zápa-
doèechy. Ti nejlepší mají samozøejmì 
ces�ák placený, ostatní to holt zkusí na 
blind. Zaèínal jsem stejnì.

Soutìžit v poesii se nedá, ALE V TOM, 
JAK JI SERVÍRUJEŠ, JAK JI DO LIDÍ 
NASEREŠ, JAK SI STOJÍŠ ZA SVÝM 
TEXTEM – v tom se soutìžit dá. Na 
ležák, aby se nikdo nelekal, se liší od 
všeho – minimálnì tím, že válka, válka    
a poesie žádných  pravidel neznají. 

„Bude tedy schopna analyzovat uži-
vatelovu konverzaci a na základì to-    
ho odhadnout, co by mohl po ní zrov-   
na chtít, a� jde o manga nebo prodej 
zdraví,” øekl mangažer o holce akorát pro 
tebe. 

Skype bude schopný zamluvit uživa-
teli automaticky i hotel.

FOTO: Repro Build 2016
Jak to bude fungovat v praxi? Virtuální 

asistentka rozpozná z konverzace, že se 
uživatel chystá na dovolenou. Pøed dva-
ceti lety si vìtšina myslela, že internet je 
sprosté slovo, a dnes u nìj døepíte ve 
dne v noci.

Víte poøád houby, o co pùjde, ale už 
teï víte, že vám to bude ubližovat.

A vy jste proti všemu a proti všem.
Klasika tady.

Pohádky jsou pro nás uloženy v tre-
zorech štìstí. Teï je však ta pravá chví-
le vyrazit za dobrodružstvím ve stopách 
tupce, jehož by ani Božena Nìmcová 
poznat nechtìla, a i kdyby – pohádku   
by o nìm nenapsala. Naštìstí o nìm 
takový krátký románek napsal Áda For-
mánek. Dnes si øíká Adolf Forman, ale  
já jsem elf a vìøím jeho krásným pøíbì-
hùm, nikoli jeho ošidnému jménu. Jak 
øíkám, pøíbìh je to o hlupci a o lásce, 
ètìte jej hladce i obrazce. 

Zákaz kouøení a ke všemu pìní pivo. 
Kdybych se tak zeptal po popelníku, døív 
než jsem objednal. Teï je jen rychle 
vypít a pryè. Venku je sice krásnì, ale 
platí tu zákaz vynášení skla na chodník. 
V tìch artových provozovnách je nevy-
zpytatelný personál, nìco mezi anda-
luskou bodegou a hospodou Jamajka. 
Nezažil jsem jinde tolik konfliktù, a to 
jsem sedìl v ostravské harendì, v ná-
dražce v Teplicích a v hospodì plné 
fanouškù Komety Brno, kde všude pada-
ly pøesdržky, až se štamgastùm žhavily 
bryndáky. Liberecká Zoo zrušila taneè-  
ní soiré pro dùchodce, jelikož si poèínali 
jako chuligáni – tomu dobøe rozumím, 
také je ve mnì kus chuligána: cosi mì    
v takových prostorách nutí jednat na fé-
rovku a zvrácenì. Musel jsem – nebylo 
vyhnutí – v jednom art klubu pøeèíst bá-
seò o Germánii a platfusácích, po kte-  
ré následovalo asi minutové ticho, jež 
rozhodnì nebylo vlažné.

Každému, kdo pøekroèí Støedohoøí     
a popatøí na Údolí neklidu, musí pøijít    
na mysl, že tato zemì prožila pøíliš nìhy 
a málo frkù na vìci IKEA.

Chci, aby se mnou zatoèili jako s dù-
chodci v Zoo.
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Ještì jej vidím. Ještì jej stále vidím, 
jak si na oné ilustraci ukøivdìnì podpírá 
bradu a mumlá: „Èlovìk by øek, že bude 
lidi zajímat semafor vyrobenej z mašinky 
na maso!” A to se mýlí. Dospìlé semafor 
nezajímá, takže Jirka dostane.

V jiné sekvenci té samé knížky leží 
chlapec na pùdì a hltá tento bohapustý 
pøíbìh:

Dick Zabiják pøivlekl krásnou pannu 
za zápìstí ke kapitánovi jeskynì. Po ka-
pitánovì pravici stála láhev grogu. Kapi-
tán si nasadil masku a zlovìstnì se 
usmál. Jednou rukou si nakroutil èerné 
kníry. „Pus� to dìvèe, pse,” øekl. Pak se 
pannì obøadnì uklonil.

„Vzácná panno,” øekl jí poté. „Jestliže 
mi váš vznešený otec nepøinese do slun-
ce západu šedesát tisíc korun, váš osud 
je zpeèetìn. Již zítra se budete houpat 
na oné osamìlé borovici.”

Pøekladatelka Jarmila Emmerová ne-
byla jediná, kdo køestní jméno William    
v èeštinì nahradila Jirkou, nicménì prá-
vì ona pøipojila za jméno i nejbìžnìjší 
britské pøíjmení Brown; zatímco ještì 
pøed druhou svìtovou válkou se u nás 
èetlo o „mladém Mortonovi”. Je to však 
poøád stejnì umounìný kluk, který vý-
teènì funguje jako lidštìjší obdoba po-
dobnì pihovaté Pipi u Astrid Lindgreno-
vé a stejnì jako Pipi vzdoruje kultivaci. 
Bedlivé ètenáøe ovšem mùže zarazit, že 
je mu pùl století poøád a stále jedenáct 
let (1922– 970), aèkoli okolí se normál-1
nì technologicky vyvíjí.

Duchovní matkou tohoto naprosto ne-
stárnoucího zlobílka byla profesorka la-
tiny a øeètiny Lamburnová (1890–1969), 
která svùj pseudonym sestavila z dalších 

Jirkovi oddaná 
Richmal Cromptonová

Ivo Fencl

vlastních dvou jmen Richmal a Cromp-
ton. K nápadu vylíèit jeho roš�áctví ve 
skoro ètyøiceti sbírkách ji vedly vzpomín-
ky na vlastní dìtství s bratrem Jackem   
a první knihy pojmenovávala ještì dost 
neinvenènì: Spravedlivý Jirka (1922), 
Víc Jirky (1922), A zase Jirka! (1923) 
anebo Jiøí Ètvrtý (1924). Až pak malinko 
povolila uzdu fantazii, s níž byla nucena  
i sama žít. Po ataku obrny už najednou 
neuèila a právì psaní se jí stalo jistou 
psychoterapií.

Po knize Tichý Jirka (1925) následo-
val Jiøí Dobyvatel (1926) a svazek Jirka 
Psancem (1927), kde si Psanci øíká celá 
Jirkova parta. A øádí. Jak šel èas, cyklus 
nemálo bystøe zareagoval tøeba i na vlnu 
zloèinu v Chicagu (Jirka gangsterem, 
1934), na nástup Adolfa Hitlera (Jirka, 
diktátor, 1938), na válku v Londýnì (Jirka 
a evakuovaní, 1940), pak i na úsvit kos-
monautiky (Jirka a raketa na Mìsíc, 
1954; Jirka a zvíøe z vesmíru, 1956), na 
nechvalnì rostoucí vliv televize (Jirkova 
televizní show, 1958) i tøeba na populár-
ní hudbu (Jirka a popový zpìvák, 1965). 
Nemocná, o to však pracovitìjší dáma 
se ještì dožila vydání 37. dílu Jirka, su-
perman (1968) a kniha Jirka nad zákon 
(1970) už vyšla po její smrti. Vytvoøila       
i divadelní hru Jirka a umìlcùv model 
(1956) a vedle tohoto cyklu, který svìt 
zaplavil v milionech výtiskù, vyproduko-
vala i dalších padesát svazkù vèetnì 
pokusu o paralelní dìtskou sérii Jimmy, 
Zase ten Jimmi a Jimmi Tøetí.

Jejího pihouna se mezitím zmocnil roz-
hlas a potom též televize, takže si vzpo-
menu i na to, jak dnes už neexistující ka-
nál Premiéra uvedl rovnìž u nás seriál    
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A zas ten William! Mìl tøicet dílù trva-
jících pùl hodiny. Avšak Jirka inspiroval         
i klasický kreslený seriál Hanka Ketcha-
ma o Dennisovi, jenž vycházel už od ro-
ku 1951, a podobných ekvivalentù na-
jdeme ostatnì mnohem víc vèetnì filmù 
Sám doma, z nichž ten první vznikl roku 
1990. V téže dimenzi nelze pak nevní-
mat i èeskou variaci na Jirku od Vladi-
míra Watzskeho (1900–1971) Dadla 
zlobí maminku (1944), kterou kdysi vydal 
pod jménem Eva Marešová. Píše v ní si-
ce o zlobivém dìvèeti, ale tak trochu se 
jedná o Jirku, postrach rodiny, pøedìla-
ného jaksi „po našem”.

Watzke roku 1923 vystudoval English 
University College a po druhé svìtové 
válce byl osoèen z kolaborace a musil se 
odstìhovat do Žatce. S výjimkou publi-
kace Co vyprávìla auta Jirky motoristy 
(1948) už nikdy nic nevydal a byl asi  
rád, že smí alespoò pracovat s mládeží; 
podobnì to komunisté dovolili také 
Foglarovi. Watzkeho „nevinná” Dadla   
už dnes není moc známá, ale náležela    
k lepším jeho poèinùm a vedle Jirky 
upomíná i na hvìzdu tìch èasù Shirley 
Temple (1928–2014), napøíklad když ne-
zdolnì zkoumá sazemi vystlané nitro 
komína, když vniká do lví klece nebo 
když zpracovává nùžkami tetin šatník.

Sbírá však i známky, a to tak, že lik-
viduje kolky úøedních tátových listin.       
A nechybí ani Cromptonovou dávno 
pøedtím vyzkoušené muèení rozmazle-
né kamarádky anebo využití lustru jako 
rozhoupané hrazdy. Hned dvou vydání 
(1941, 1942) se doèkal i Watzkeho „ro-
mán stateèného chlapce” Jirka se ne-
bojí, jistý Jiøí byl taktéž hrdinou jeho dìl 
Tajemství staré vìže, Záhadný letec       
a Obhájci bílé vlajky (vše 1938). Nicmé-
nì tento náš spisovatel nebyl Richmal 
Cromptonovou a èasto marnì hledal od-
stup, se kterým ona dáma až zasnìnì 
líèí chvíle svého do knih na pùdì zahlou-
baného hrdiny. Cituji:

Dívka srdceryvnì vykøikla. Pohlédla 
zblízka na maskovanou tváø. „Kdo – kdo 
jste?” vydralo se jí ze staženého hrdla. 
„Rudolf Krvavá Ruka,” øekl.

Po tìch strašlivých slovech klesla do 
náruèe Dicka Zabijáka. „Ha – ha,” za-
šklebil se a dodal: „Neznám èlovìka, 
který by se pøi vyslovení mého jména 
nezachvìl.”

Regulérní edice se Jirka v naší zemi 
doèkal dvakrát, podruhé až na pøelomu 
tisíciletí. To jej ilustroval Marcel Stecker, 
nicménì už pøed válkou se objevoval     
v èeštinì, a to poèínaje knihou Mortono-
vic nejmladší. Tehdy vyšel v sedmi svaz-
cích (1935–1940). Co vše na nìm vadi-
lo v socialistickém mezièase? Napøíklad 
to, že si jeho starší bratøi založili bol-
ševickou organizaci, již jim vyvlastnil. 
Jím osazená série ale disponuje mno-  
ha „buržoazními” prvky, takže jej nahra- 
dili Èuk a Gek, Timur a Pavlík Morozov.  
Až dvacet let po únoru 1948 èesky vy- 
šly aspoò dva výbory. Ten druhý Jirka      
v ráži (1971) ilustroval František Skála, 
ale s obrázky Adolfa Borna a Jaroslava 
Weigla pronikl roš�ák na chvíli i do èa-
sopisu Sedmièka.

Sám nenechám dopustit na komik-
sovì pojaté ilustrace Jaroslava Maláka       
v knize Jirka postrach rodiny (1969)       
a tìžko zapomenu na magii noci, kdy 
krváky osobnì píšící Jiøí svou špuntov-
kou vydìsí sleènu Montaguovou v její 
ložnici. Jata pocitem dùležitosti ta dáma 
znovu a znovu líèí pøepadení v kávové 
spoleènosti, a jelikož hocha potmì ne-
poznala, jen a jen pøifukuje poèet lupi- 
èù, kteøí ji prý témìø zavraždili. Bájí, Jir-
ka se za plotem chichotá a na pùdì 
pokraèuje v neškolní èetbì následující-
ho znìní: Zlovìstný škleb zkøivil Rudol-
fovy rty, když pohlédl na omdlelou, nebo� 
správnì tušil, že pøed západem slunce 
bude šedesát tisíc korun jeho. „Až do 
setmìní s ní jednejte jako s princeznou,” 
rozkázal pøi odchodu.
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Básnì pro Anetku Holubièku
Josef Kotìšovec

Setkání v kavárnì Na Mráèku

Sedávám v útulném šeravém koutku
a hledím pøes kvìtinku na svùdný stín.
Na andìlskou bìlostnou pùvabnou loutku,
je múzièkou – ano, to moc dobøe vím!

Upíjím srkavì kávièku z šálku,
polykám každièký nahoøklý lok,
a vedu sám v nitru svém myšlenek válku,
zda nemìl bych objednat z vinných rév mok.

Pod køídly hebouèká rùžová kùže
má na dotek hedvábnost sametu.
Proniknuv k andìlu v podobì rùže
blahem a štìstím hned naplno rozkvetu.

Múzo má, nádherná, s úsmìvem panny,
Josífek dnes píše verše jen pro Tebe.
Napsal bych klidnì verš na ètyøi strany,
pak poslal jej v rùžové obálce do nebe.

Odkládám kávu a klaním se k Tobì,
a vùnì Tvá pøesladká høeje mì v duši.
Jsi krásná a nevinná jak malé robì,
já do lásky noøím se po obì uši.

Pøivinu pusinku ke svùdným rtíkùm
a políbím andìlskou Holubièku.
A pøirovnav vùni tu k španìlským fíkùm
opustím s Anetkou kavárnièku.

Múza

Snìhovì bìlostný vloèkový tøpyt
rozzáøil ve slunci staøièký prám.
Jdu cestou k potùèku opustiv byt,
se smutkem v oèích, neb cítím se sám.

Pokrývka halící šípkový keø,
ta sklovitá èistota malebných luk,
jež každièkou noc tiše køižuje zvìø
snažíc se nevydat jediný zvuk.

MLADÝ ZÁPAD
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Nedìlní odpoledne 
v Boulogneském lesíku

V Boulogneském lesíku pod listy lip,
kam stìží jen dolehne paøížský hluk,
jsem vyprávìl Anetce jakýsi vtip,
když do ucha klovlo mì mládì od sluk.

Ohnav se naštvanì po ptáku
spadl jsem bezvládnì na zem.
A v touze se pomstíti zobáku
rázem se ze mì stal blázen.

Ve chvatu vìtévku z nejbližších akátù
skládacím nožem jsem oøezal v prak.
A s pomocí gumy od Anetky teplákù
støílel jsem kameny do sluk a strak.

Anetka pištìla,
já ptákùm do tìla
z kamenù vytvoøil srpnové žnì.
Boulogneský hlídaè však,
maje sám též svùj prak,
v sekundì stejné zlo oplácel mnì.

Bìžel jsem ztìžka jak mátoha,
minul Le Château de Bagatelle,
s myšlenkou zásadní, proboha,
zda pokuta bude stát pakatel?

Jediný chybný krok stane se pokaždé,
když Pán Bùh chce potrestat dušièku zlou.
U La Grande cascade noha mi, považte,
zajela do vody tou boží mstou.

Koupání v kaskádì uprostøed Boulogne
je prý moc léèivé na klouby.
Když vás však klovají sluky ty v kolonì,
stojí to koupání za houby.

Poslouchám zurèící potùèek a sním,
jak kráèím zde po boku panny všech pann,
oèi té obarvil z oøíškù dým,
v srdci mì høeje, když spatøím tu laò.

Sedìti v teplouèku nad šálky káv
nám dopøeje snad nìkdy všemocný Bùh.
Srkám mok teploty sopeèných láv
a pøed zraky tanèí mi Anetèin duch.
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Byli jednou dva

Už z nadpisu je jasné, co ve mnì evoko-
valo pøeètení Kalendáøe plzeòského 2016 od 
Jiøího Koláøe s podtitulem Vìc: Opìnka a Èi-
rùvka. Ano, jsou to oni dva slavní písaøi, Bou-
vard a Pécuchet, z pera neménì slavného 
spisovatele Gustava Flauberta. 

Aby nedošlo k omylu. To, že na tento mùj 
dojem hned zpoèátku upozoròuji, nezname-
ná, že podobnost hlavních hrdinù kalendáøe   
s výše zmínìnými písaøi je na škodu. Naopak. 
Výsledek té podobnosti je totiž, a to beze-
sporu, pùvabný. Jen je mi líto, že to Jiøímu 
Koláøovi nemohu øíci osobnì, protože, jak je 
známo, odešel ještì pøed vydáním tohoto 
kalendáøe do spisovatelského nebe.

Pojïme si tedy øíci zcela zámìrnì na pù-
dorysu této paralely, o èem že tìch dvanáct 
humornì a starosvìtsky ladìných pøíbìhù, jak 
píše v pøedmluvì Vladimír Gardavský, je.

Vendelín Opìnka, èerstvý starobní dù-
chodce, touží po nìkom, s kým by mohl vést 
diskusi u piva, a to na úrovni. Je totiž pomìr-
nì vzdìlaný a osazenstvo lokálu, kam každou 
sobotu zavítá, nesplòuje jeho pøedstavy. Na 
inzerát se mu pøihlásí další dùchodce, Mojmír 
Èirùvka. A to je ten pravý. Kolo pøíbìhù pana 
Opìnky (Bouvard jak vyšitý) a Èirùvky (celý 
Pécuchet) se mùže roztoèit.

Nebudu pochopitelnì prozrazovat dìj 
jednotlivých kapitol. To bych ètenáøe pøipravil 
o požitek, a toho jsem dalek. Nicménì si ne-
mohu pomoci a ještì chvíli se chci houpat na 
analogické vlnì pánù Flauberta a Koláøe.

Tak jako B+P zkoumají teorii a praxi tì-
lovýchovy, tak O+È køísí sokolskou myšlen-
ku. Tak jako B+P chrlí nové objevy v lékaøství, 
tak O+È za nimi nezùstávají pøíliš pozadu.

To není výtka Jiøímu Koláøovi. Je to ode 
mne vyjádøení obdivu, že se mu podaøilo za 
pomoci slavné pøedlohy vytvoøit dvanáct kra-
tochvilných ètení, pøièemž slovo kratochvilný 
míním jako pochvalu.

Co já vím. Možná se tam nahoøe Jiøí Koláø 
s Gustavem Flaubertem potkají a øeknou si, 
jak k tomu jejich prolnutí došlo. Tøeba se 
obìma nelíbil svìt, pádící nìkam. A tak se ho 
pokusili literárnì zmìnit k obrazu svému, jen  
s mezerou více než staletou.

Co já vím. Tøeba to bylo úplnì jinak a moje 
teorie plave na vodì.

To ovšem vùbec nevadí. Hlavní je, že pá-
nové Opìnka s Èirùvkou si k vám nepochyb-
nì najdou cestu. Tak jako si ji našli ke mnì. 
Kromì jiného i proto, že si ve svých dialozích 
tak krásnì onikají.

                                            Milan Èechura

Torza, fragmenty, støepy

Jako by ve své první sbírce Mince zpod 
jazyka (Pro libris, Plzeò 2014) dával David 
Brabec za pravdu tvrzení, že se náš vezdejší 
viditelný svìt rozpadá do nesrostitých frag-
mentù, že jsme vlastnì nìmými svìdky zá-
niku jedné éry, jedné civilizace. Nevím ovšem, 
zda bych se takto pompéznì tragickou pøed-
stavou ponìkud nevzdaloval od autorova 
zámìru; ostatnì od zámìru autora, jehož 
lyrický subjekt sice je svìdkem – nikdy však 
bezezbytku mlèícím. 

Svìdkem èeho vlastnì? Krajinné scené- 
rie èi situace (naèrtnuté jen v nejnutnìjším). 
Stavu, který jest. Který se za sebe zdráhá 
odpovídati na otázky: Proè? Jak? K èemu? 
Kam? – A� už je takto kótována ona krajina, a� 
jde o èetbu z hieroglyfù na mapách opršelých 
zdí rozpadajících se domù. A subjekt? Jako by 
se vtìloval zpùsobem zøení (v nìmž obsa-
ženo také myšlení a hodnocení), aby sám byl 
prostoupen a stal se souèástí. Je potom kra-
jina ještì sebou, nebo už znakem myšlenky, 
jejím nosným médiem? Snad lze dokonce 
hovoøit o jakési tìlesnosti krajiny; ba více –    
o její promìnì v úplnou bytost, i s duší. Za-
tímco se mluvèí básnì sám vyprazdòuje 
natolik, aby se smìl a umìl stát ozvuènicí, 
plátnem: „Ticho. / Mlèí i koruny stromù.”

Oceòuji sympatickou struènost podání, 
osekávající básnické texty ze sbírky Mince 
zpod jazyka na nezbytnì nutné: autor ne-
plýtvá barvami (viz doslov Vladimíra Novot-
ného), gesty ani slovy. Takováto pøesnost se 
zasekne jako sekera do èela: „Jsou nevyøèe-
ná odpuštìní.”

Jindy bych si však pøál, aby zajímavá 
myšlenka („O den prosvìtleného smutku /       
i ztemnìlé nadìje”) byla dále domyšlena.  



25

Takto zùstává jen efektním paradoxem; který 
sice vyjadøuje ustaviènì pøítomnou bipolár-
nost Brabcova (myšlenkového; i krajinného) 
svìta, ale zùstává u lehce nalezené, zbìž-   
nì naèrtnuté (vlastnì nezávazné) abstrakce 
(b. Druhý mìsíc). Navíc se srážení protiklad-
ných výpovìdí opakuje jako schéma – a stává 
trochu manýrou.

Snad je tu na vinì vlastnost, již jsem si 
pøedešle tolik pochvaloval: Struènost. Která 
nìkdy nebere ohled na potøebu vyšší zákon-
nosti pøi segmentaci textu do veršù, tedy: na 
to, aby se tato segmentace výraznìji podílela 
na eufonické a sémantické výstavbì básnì. 
Verše „Samolibá / i pokorná;” vesmìs jen ko-
pírují gramatické / syntaktické uèlenìní a nic 
nového nepøidávají, kontrast jimi vytvoøený   
by byl stejný i tehdy, pokud by se jednalo        
o verš jediný. Intonovaný koneckoncù stejnì, 
jako když jde o verše dva. To „skrýš zapome-
nutých / tajemství;” alespoò zprvu ponechá- 
vá ètenáøe v nevìdomí a napìtí: stejnì dobøe 
mùže jíti o ony zapomenuté – i o ta tajemství.

Struènost je to také, kdo neumožòuje 
nìkteré pøece jen emblémy novì definovat, 
dále rozvíjet, rozpracovávat v rovinì obrazné. 
Pak se ale básnické ozdoby stávají pøíliš 
snadnými a pøíliš ohmatanými (jako: „Cejch 
smutku”).

Tedy požaduji, aby ona zdánlivá pasivita 
(interního autora; signalizována koneckoncù 
absencí sloves – výètem jednotlivin namísto 
„dìním se” básnì: totiž promìnou obsaženou 
již ve výètu samém) byla (u autora externího) 
provázena rozvážnou prací intelektuální: vý-
bìrem a stylizací. Výbìrem podstatného, ne-
soucího v sobì znaky a rysy i toto, co vybráno 
nebylo a býti nemùže, nadaného symbolnou 
platností i schopností svìdèit za mnohé (øekli 
bychom: nech� jde tedy o symboly výmluvné). 
A stylizace? – ta pøece tkví ve volbì slov,        
v jejich sepìtí, v rytmování textu, ve zpùsobu 
øazení informací a jich hierarchizaci. Jde pøi 
tom o úsilí, které by nakonec vlastnì ani ne-
mìlo být znáti – a ono vskutku je k poznání 
leda skrze svoji ne-pøítomnost tam, kde na 
chvíli polevilo v ostražitosti: napøíklad v básni 
Brázdy v zimì. Velmi kultivovanì prezentující 
obvyklé v obvyklých souvislostech. S obvyk-
lým úhlem pohledu. Ale já se tu i jinde do-

žaduji šaldovského pøepodstatnìní (k nìmuž 
nedochází). – Jakého se mi dostalo v obrazu 
podzimního tlení, které se vùbec nemusí týkat 
jen (èasu) pøírodního: „Vlhko se mísí s pope-
lem / bláto s prachem.” – Myslím, že dùležitou 
roli zde hraje sám výbìr faktù a slov; a také 
zvuková stránka verše, básnì.

Oceòuji, jestliže Brabec svede s invencí     
i øemeslnou zruèností volnì proplouti mezi 
rozliènými paradigmaty (a je to nakonec pøe-
kvapivé, vtipné i výstižné): „Ztrouchnivìlé pod-
lahy, / zastøené vzdechy armatur, / vyluštìné 
køížovky.” Skoro si mohu sáhnout; abych do-
myslel byvší dìje a pøíbìhy, budoucí pády. 
Právìže: sáhnout! Nebo� tady se nedopovídá 
a nevysvìtluje (jako ve verších: „Brázdy po-
kory, / brázdy mlèení, / doufání”) to, co je ob-
saženo ve vìci samé a skrze ni prostøedko-
váno ètenáøi (s dùvìrou v jeho fantazii). Tady 
se tvùrce neuchyluje k obezlièce rozmáchlého 
a na mùj vkus pøíliš cílenì literárního gesta 
(„Vìtve stromu, / ruce, / které èešou hvìzdy”); 
jemuž se jindy vyhýbá pøesnou ironií. 

O kvalitì Brabcových textù èasto rozho-
duje, svede-li je autor rozsvítit zajímavým       
a výmluvným detailem, jemuž nakonec uvì-
øíme více než obsáhlým a ve své mnohoznaè-
nosti nicneøíkajícím abstrakcím. Pramení-li 
jejich tichá a nevtíravá ironie z poznání, na 
nìmž bude ponechán nemalý podíl také ète-
náøi. Snad je právì tato ironie alespoò ma- 
lým a èásteèným vítìzstvím nad rezignací: 
„První sníh taje, / pøijde další.” – nebo� víme, 
že každý další bude ve svém osudu následo-
vati pøedchùdce. Znamená tedy pojmenovat 
obrnit ne snad srdce, ale mysl proti pádu?   
Co když však také slovo (s malým es) pro-
chází cestou všelikého tìla? Má však bás-  
ník jiných zbraní!?

                                              Ivo Harák

V odlescích jazyka

V rámci olbøímího projektu Plzeò – Evrop-
ské hlavní mìsto kultury 2015 se odehrála 
øada tu více, tu ménì kulturních èi aspoò         
s kulturou spjatých akcí – ovšem literatura 
stála, jak je bohužel v podobných pøípadech 
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stále èastìjší, vždy tak trochu opodál. K èest-
ným výjimkám patøí finanèní podpora lite-
rárních rezidenèních pobytù mezi Plzní a ma-
ïarskou Pécsí prostøednictvím programu 
OPEN A.i.R. V roce 2014 se tohoto programu 
zúèastnila Kateøina Sachrová, plzeòská pe-
dagožka, prozaièka a básníøka, která strávila 
èervenec 2014 v Pécsi, a maïarský redaktor 
a literární kritik Mihály Etlinger, jenž téhož 
roku na podzim reciproènì zavítal do západo-
èeské metropole. Logickým vyústìním celé 
akce pak bylo vydání sborníku textù vznik-
lých právì v rámci rezidenèních pobytù – 
knihy s názvem Literární kontakty: Plzeò- 
Pécs 2014 a anglickým podtitulem Meetings 
through literature: Pilsen-Pécs 2014. Dvojja-
zyèný sborník textù (èeské byly pøeloženy do 
angliètiny, anglické texty maïarského autora 
zase do èeštiny) vyšel s podporou obèan-
ského sdružení Pro libris a Knihovny mìsta 
Plznì roku 2015 v redakèní úpravì Vladimíra 
Gardavského, Jany Horákové a Terezy Sváš-
ková, která se postarala též o úvodní vysvìt-
lující text.

Plzeòanka Kateøina Sachrová pojala svùj 
pøíspìvek jako tradiènì netradièní uèebnici 
maïarských slov a frází a využila pøitom i své 
bezesporu bohaté zkušenosti lektorky cizích 
jazykù. Maïarština je v tomto ohledu vdìè-
ným fenoménem, nebo�, jak známo, za pøe-
dlouhými a tìžko zapamatovatelnými shluky 
písmen ugrofinského jazyka se mùže skrývat 
vlastnì cokoliv. Autorka tak ètenáøe sezna-
muje s tøinácti vyòatými slovy jazyka ma-
ïarského, jejichž prostøednictvím úspìšnì 
evokuje atmosféru souèasné Pécse, ale též 
její historii, kulturu, gastronomii a další roz-
manitosti (zmiòme kupø. maïarské ekviva-
lenty pro nádraží, levanduli, rande, památku èi 
hudbu). V zeširoka pojatých a jemným hu-
morem protknutých „výkladových heslech” je 
ovšem sdostatek místa i pro filozofickou 
reflexi, dílèí zastavení a pøesah do osobního 
života. První èást knihy pak uzavírá krátké 
básnické pásmo Pìtikostelí (èeský název 
Pécse), v nìmž se maïarská inspirace pøe-
tavila v osobitou zvnitønìlou lyrickou výpovìï 
s nadèasovým pøesahem.

Pro vylíèení plzeòské skuteènosti sáhl 
hostující maïarský autor po zcela odlišných 

formálních i umìleckých prostøedcích. Volné 
asociativní vyprávìní tìkající od dojmu k do-
jmu, od vzpomínky ke vzpomínce odkazuje 
pøedevším k Hrabalovu narativnímu mistrov-
ství a k Menzelovì následné filmové inter-
pretaci hrabalovské poetiky, jak ostatnì 
Etlinger nìkolikrát explicitnì potvrzuje. Ma-
ïarský autor zachycuje plzeòský esprit po 
barech a hospodách, v útržcích odposlech-
nutých hovorù lidí z ulice, kteøí již v poledne 
(jak se vypravìè upøímnì rozèiluje) popíjejí 
pivo, naveèer navazují letmé známosti a nad 
ránem vyhánìjí opici nad šálkem silné kávy    
v poloprázdném nonstopu na kraji mìsta. 

V plzeòských momentkách Mihály Etlin-

gera se nad západoèeskou metropolí nejèas-

tìji klenou šedá oblaka, lidé jsou obtloustlí, 

vzdálení, nesrozumitelní a ztracení a existen-

ciálnì vykoøenìný vypravìè-cizinec s auto-

biografickými rysy jen obtížnì pøekonává 

vyvstalé kulturní a jazykové bariéry. Urèující 

vyprávìcí strategií je pak zrcadlení, které 

jednak ozvláštòuje profánnost vìtšiny vyobra-

zených každodenních výjevù a scén, jednak  

v postmoderním duchu posiluje i hlavní téma 

textu, jímž je hledání vlastní identity. 

Dvì mìsta, dva mladí autoøi, dvì rùzné 

perspektivy – to je ve zkratce obsah pøedsta-

vovaného sborníèku. A také dvì kultury a dva 

odlišné pøístupy v zobrazení reality: zatímco 

Kateøina Sachrová používá pro vylíèení ma-

ïarské Pécse konzervativnìjších prostøedkù  

a z pozice zvídavého turisty-novináøe pro- 

chází mìstem a pøitom „èapkovsky laskavì” 

vše glosuje a komentuje, je maïarský autor 

Mihály Etlinger mnohem více literární a mno-

hem ménì laskavý – jeho nesourodá frag-

mentární výpovìï má podobu postmoderní 

mozaiky ukrývající v sobì mnohé ze spod-

ních proudù plzeòského milieu. 

Ale možná je vše mnohem jednodušší a za 

vše mùže poèasí – Kateøinu inspirovala slun-

cem prozáøená prázdninová Pécs, Mihálya 

oproti tomu melancholie listopadové Plznì. 

Kdo ví, v každém pøípadì lze knihu èeskému 

ètenáøi doporuèit s tím, že v pøípadì textù       

o Pécsi si své znalosti zøejmì rozšíøí a v pøí-

padì textù o Plzni je (možná) zkoriguje.         

                                             Martin Šíp
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Stoletý Jan Hanè

Odhalení pomníèku u Masných krámù      

z iniciativy Petra Náhlíka na konci letošního 

kvìtna a poøad chystaný Knihovnou mìsta 

Plznì, to jsou jen dvì ze vzpomínek na oso-

bitého autora, který se narodil 30. kvìtna 

1919 v Plzni /ve skuteènosti ovšem 1916, 

pozn. red./ a rané dìtství prožil v Plachého 

ulici 852/18.

Jeho matka Marie, rozená Naxerová, se 

narodila 5. kvìtna 1893 v Plasích, otec Old-

øich Hanè 19. listopadu 1888 ve Vysokém nad 

Jizerou, kam rodina pøíslušela. V plzeòském 

adresáøi je vedena do roku 1921, kdy byl 

Hanè starší pøeložen ze Škodových závodù 

do Prahy.

Jeho synovi je vìnováno heslo Vladimíra 

Novotného ve Slovníku èeských spisovatelù 

od roku 1945 a lze si všimnout, že urèitým 

pøechodem k beletrii od psaní na sportovní 

témata, jemuž se vìnoval již od roku 1934, 

mùže Jan Hanè pøipomenout i pozdìjší tvùrèí 

cestu Oty Pavla.

Už jako hoch se ocitl v pražském Podskalí 

a pak ve Vysoèanech. Roku 1935 odmatu-

roval na obchodní akademii a ne už otec, ale 

otèím jej pøijal do firmy Pragofruct, kde se Jan 

stal dovozcem ovoce z Itálie, Jugoslávie a Nì-

mecka. Jenže žil taktéž atletikou, bìhem na 

krátké vzdálenosti, a roku 1936 se dokonce 

úèastnil olympiády v Berlínì. V letech pøedtím 

i potom byl mistrem republiky ve štafetì.

První báseò uveøejnil v roce 1946. Teh-   

dy zaèínal trénovat dorost a Josef Hrubý  

dnes jen letmo vzpomíná, jak Hanè nìkterým 

svìøenkyním otcovsky kupoval dárky a ony 

nákupy souèasnì shazoval s tím, že jde jen           

o „blbosti”.

Hanèova sbírka Události vyšla s datem 

1948 a poèínaje tímto rokem už básník pra-

coval jako plánovaè v ÈKD. Deset let poté se 

ke ètenáøùm dostal jeho pamìtihodný pøe- 

klad Altenbergových Minutových románù, ale 

19. èervence 1963 autor bohužel pøedèasnì 

zemøel.

Útržky jeho díla zaèaly hned od pøíštího ro-

ku aspoò sporadicky vycházet v èasopisech   

a almanaších; vznikl i jeho Memoriál. Sám 

Jan Hanè pøitom celý život zùstal autorem 

jedné jediné knihy, by� knihy neustále se roz-

rùstající. Existuje v dochovaných sešitech,      

a právì pod názvem Sešity vyšla posmrtnì     

v samizdatu (1976) a roku 1984 v Torontu. 

Obé ovšem poté, co publikace byla roku 1970 

zakázána, a oficiálnì se tento soubor mohl 

objevit teprve roku 1991, kdy jej editor Jan 

Lopatka nazval Události. 

Tato autorova kniha obsahuje deníkové 

záznamy, nikoli poezii. Rozšíøená verze sou-

boru pochází z roku 1995, nicménì roku 1991 

vyšel i výbor z Hanèova díla Závra� èervené 

bludièky a roku 1994 byl èasopisecky uveøej-

nìn celý jeden autorùv sešit, a to z roku 1962. 

Opìt pod titulem Události.

V básnickém díle Hanèe „zohlednil” Josef 

Hrubý, a aè spíše výjimeènì, inspiroval se ta-

ké nìkterými jeho postupy.

                                              Ivo Fencl

         

Pedagog nikoli ve výslužbì

Padouch, anžto pøispìl do Plže za celièkou 

jeho éru snad jednou!

Pedagog, i když dal vale støedoškolákùm   

a (edukativnì) uvádí poøady Západoèeské ga-

lerie.

Kytarista, zpìvák, kamarád. Stále nìèím 

zamìstnaný, ale na podstatné pøesto (vìtši-

nou) nezapomínající. Milionáø mnoha aktivit. 

Gentleman, skromný starý brach, manžel, 

horlivý ètenáø a umìøený básník. Textaø éry 

bora bora, fejetonista, spisovatel, publicista     

a jeden z  laxnìjších vedoucích Støediska zá-

padoèeských spisovatelù; to vše i stokrát více 

je Jiøí Harrison Hlobil, dožívající se 22. kvìt-

na kulatého jubilea. 

„Nestøílejte na pianistu,” napsal prý plav-

èík Mark Twain (právì ten údajnì vymyslil 

tento slogan). Støílejte na Jiøího Hlobila!          

A míním tím: vsaïte naò. Sázejte na Jirku, 

neb nikoho podobného patrnì víckrát na ze-

mìploše nepotkáte; snad leda s výjimkou 

Zdeòka Svìráka, Marka Babingtona Ebena     

a Roberta Fulghuma. Howgh.

                                                  Ivo Fencl
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Básnì Romana Knížete

Texty Vojtìcha Nìmce a Miroslava Sosoie

Lumír Aschenbrenner (1965 Plzeò) 
- starosta a politik

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) 
- prozaik a publicista, žije v Plzni

Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Ivo Harák (1964 Brno) 
- bohemista, básník a kritik, 
  žije v Benátkách nad Jizerou

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

J. H. Kalif (1977 Dìèín) 
- stavbyvedoucí a pseudonymní literát

Petr Kersch (1934 Praha) 
- prozaik, žije v Dìèínì

Josef Kotìšovec (1993 Stod) 
- student, prozaik, žije ve Vsi Touškov

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník)
- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Patrik Linhart (1975 Duchcov) 
- spisovatel, výtvarník a performer

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) 
- malíøka a básníøka, žije v Plzni

Petra Øímalová (1982 Brno)
- výtvarnice, prozaièka, žije ve Veselé
  u Rokycan a v Praze

Stanislav Sedlák (1941 Oslavany) 
- básník, žije ve Velké Hleïsebi

Miroslav Sulan (1938 Støelské Hoštice) 
- prozaik a publicista, žije v Klatovech

Martin Šíp (1979 Plzeò) 
- pedagog, bohemista a germanista

Marek Velebný (1970 Písek) 
- recepèní, prozaik a divadelník, 
  žije v Plzni
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