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Milé plžomilné čtenářky, milí plžomilní čtenáři, dostáváte do rukou první číslo pátého roční-
ku Plzeňského literárního života. V mnoha směrech je jiný, v mnoha stejný, pořád je zaměřený
na poezii, prózu a literární myšlení v západočeském regionu. Zbrusu nová je plží obálka, kte-
rou vytvořil náš grafik Vojtěch Jurík, a z jeho zásobárny nápadů pak vzešla i nová podoba jed-
notlivých stránek. Žánrovou skladbu měsíčníku zachováváme, ale s některými rubrikami jsme se
rozloučili (píšeme o tom v loňském prosincovém čísle), a proto zavádíme jiné, z pera autorů
renomovaných (například Karla Erbová) i přislibujících (kupříkladu Vojtěch Němec). Kritických
klání se ujímá a béře na svá bedra básník Milan Šedivý, nad kulturními pamětihodnostmi kraje
se bude příležitostně zamýšlet Ilona Gruberová, zatímco Michaela Pánková dozajista vždy
osvědčí svůj důvtip fejetonistický. Z Plže jistěže nezmizí rubrika Viktora Viktory Z českých rovů
a hájů. O něco více prostoru budou (snad!) dostávat mladší tvůrci západočeští: jejich rubrika
nechť se v tomto ročníku zove Mladý Západ.

Ale v čísle nejsou pouze nové autorské rubriky a nebudeme otiskovat pouze texty nastupu-
jícího pokolení. Záměrně zahajujeme nový ročník impulzivními verši Michaely Pánkové, která se
tak do literárního světa navrací dokonce nadvakrát: jako básnířka i jako fejetonistka. Dále uve-
řejňujeme imaginativní sentence a miniatury Rostislava Dittricha, v určitých aspektech se blížící
k surreálné estetice. Z poety Jana Sojky se vyklubal nadmíru talentovaný prozaik, a proto otis-
kujeme ukázku z jeho generačního románu Podzimní lidé (autorův druhý román, Tři tváře úno-
ra, též rukopisný a též bilancující mladá léta, je možná ještě lepší). Vícero příspěvků zde vzešlo
ze soutěže Plzeňský Literární deštník („Milánka“ Čechury, Mileny Písačkové a Jakuba Tomšeje).
Vracíme se ještě jednou k poslední Ceně Bohumila Polana: jednak zamyšlením Františka
Juřičky, jednak otiskujeme poděkování Josefa Hrubého.

Lednové číslo však tentokrát rádi věnujeme našemu kmenovému autorovi povídek, fejetonů,
kritik, glos aj., členovi redakční rady Bohumilu Jiráskovi: ten sice díky psaní do Plže nepochyb-
ně omládl, jenže krásně kulaté životní jubileum ho stejně neminulo. Srdečně mu blahopře-
jeme, neškudlíme, a hudeme proto hned dvojí šalmají na jeho čest a počest - a do lednového
Plže zařazujeme jak příklad z jeho tvorby vážné, tak příklad jeho tvorby nevážné.

Leč kolik je vlastně příteli Jiráskovi již roků, neprozradíme: všechno důležité o našich přis-
pěvatelích si přece můžete přečíst v připravovaném Slovníčku autorů Plže! Základní biogra-
fické údaje budeme proto uvádět toliko u plžích debutantů. Těch je také v tomhle čísle něko-
lik a nejde jenom o novou rubriku Mladý Západ: i nadále totiž chceme poskytovat publikační
tribunu velice širokému generačnímu spektru. Proto je přece Plž na světě a takový si přeje
být i v novém roce a v novém ročníku. A proč? Protože jinak to prostě nejde.

Vladimír Novotný

Zbyl tu popel z člověka, 

jenž zasil zrno a nesklidil ani plevel.

Jan Sojka
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Michaela Pánková
Jen

prsa
rozpačitě

potěžkal...

Rozchod

Nejdřív jí vygumoval obličej

Tváře se rozplývaly v nic

zmizelo čelo i nos

Ústa přeškrtl silnějším tahem

ale přece jen stačila vykřiknout

Proč?

Nejdéle zůstaly oči

Pluly kolem něho sem a tam

vpíjely se do něj Uhýbaly

Střílely po něm šípy slz

Kutálely se po stropě  po zemi

ale nakonec

je taky vydřel gumou

Zbyly po nich jen 

prázdné důlky v čase 

Pak přešel k tělu

Ramena šíje záda Všechno šlo

jen prsa rozpačitě potěžkal

možná by si je mohl i nechat

Ale proč! Buď důsledný

našeptávalo mu jeho druhé já

A tak vzal ještě další gumu

a do zapomnění poslal

ostatní části jejího těla

až na tu poslední

Otálel 

co když mu bude chybět

Možná ji to i bolí

Nebuď srab Zvolal ten druhý

a tak mechanicky vygumoval

všechno co předtím miloval

až zbyla jen hromada drobečků

Shrnout je do dlaně někam je uložit?

To tak Ozvalo se

Tedy je rozfoukal 

jako se obvykle sfouknou drobečky z gumy

Ona 

najednou bez tíže

bez hlavy bez těla bez hlasu

zvedla se a opustila jeho dům

mohla teď kamkoliv

neohraničená neukotvená

Už ne jeho ale ještě ne svá

Zraněná bloudící duše

Toužící

po novém těle
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Tátovi

Tiše stanul nad ránem
nevěda jak dál
Pán na protější posteli zachrčel
a noc vpitá do pokrývek
jenom přehodila nohu přes nohu

Máš ještě o čem snít? 
v co doufat O co se snažit Na co se ptát
Můžeš se ještě vůbec ptát?
Máš ještě důvod?
Co tě tak drží na té posteli
Ty hadičky? Ta bolest?
Návštěvy co předstírají
že svět je samá sranda?
To pivo z dudlíku?
Ten chrápající pán
ty bílé dlaždičky to lino do šeda

To okno za kterým nic není
Střídání sester

Nepotřebuješ nic Tak pojď

Pán těžce se převalil
ale on se lehce odrazil
a jen tak na zkoušku
se posunul k oknu
že by tam přece jen něco bylo?
A co?

Tak se naposled nadechl
a vyrazil 

Litanie k hoře 
(úryvky)

* * *

Až přijde Mikuláš
tak ho prostě vyfakuju
nebudu breptat nějaký básničky
Anděla vyfakuju taky
je bezpohlavní
Čert by už za něco stál
ještě nedokážu říct proč
ale nechám si ho
Bude to určitě vzrůšo

* * *

Až přijde bolest
je možno plakat
je možno naříkat
je možno obviňovat
Často obviňujeme Boha
za svoje činy
Často jsme poraženi nevíme kým
ale může za to jen Bůh
protože dopouští křivdy
Obviňujeme Boha
že nekoná nezabrání nepotrestá
nevidí
Obviňujeme Boha že není

Jednou se probudíme mrtví
Potom budeme sami
obviněni
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Jan Sojka

Z odpoledního města vyzařoval mír. Jestli je nějaký Bůh, musí alespoň pro tentokrát

mít z nás tady dole radost. „Města jsou přelidněná, pro Boha v nich už není místo,“

říkal často sklíčeně Gustav. Uvědomuji si trpkou pravdu jeho slov. Město vypadá

mírumilovně, protože je poloprázdné. Až se všichni vrátí a vyrojí do ulic, navrátí se

s nimi stres, spěch, bezohlednost, hrubost, vulgarita, hysterie, hluk, krev a výkaly.

Existuje jediná možnost, jak uniknout a přežít. Nechat se vsát chřtánem putyky, archy

přízemních smrtelníků, vpadnout do jejího mlýna křiku a kouře a vzít na milost a ne-

milost vlastní zvrácenou potřebu být semílán, nikoli však semlet. Zkrátka bránit se

tam, kde se brání i jiní. Ulice je protipól, na ulici jsme všichni útočníky. Ale dnes je 

klid, zbraně odpočívají před zítřejším běsněním. Dokonce i špína se zdá méně

špinavá, chodníky ubraly na tvrdosti a kostelní hodiny odkudsi odbíjely čtvrtou a po-

sílaly za město zprávu, že dnes si nikdo nemusí hlídat dveře. 

Byl jsem v tak příjemném rozpoložení, že jsem si to namířil rovnou do hospody.

Nikoli však ke Krocanům. Umínil jsem si, že vlezu do první nálevny, kde jsem ještě

nikdy nebyl. „Poznávej své město,“ říkal jsem si. 

Restaurace U Milana zela prázdnotou, pouze největší stůl byl obsazen starými kar-

baníky. Posadil jsem se k nim a pozoroval, jak hrají. 

„Barva!“

„Leží!“

„Zelenka byl pekař.“

„Tátovo!“

„Pospěš, lízej!“

„Finále!“

Bylo zajímavé sledovat jejich gesta. Jak mnou karty, když se daří, jak bubnují prsty

o stůl, když karta nejde, jak jeden vykouří cigaretu na dva mohutné zátahy, druhý

se neustále tahá za hustý vous, třetí, pokaždé když zvítězí, si mne ruce a pochich-

tává se: „Jo, já znam hodně!“ a čtvrtý nadává, že je to naposled, co tady dřepí. Pá-

tým do party byl jezevčík, který poslušně ležel u nohy stolu, zřejmě dávno smířený

s návyky svého pána. Několikrát na mě pohlédl, ale vzápětí sklopil zraky a položil

čumák na zem. Nezaujal jsem ho. Vzpomněl jsem si na Julka. Kdysi měl psa

a s oblibou vykládal, že když pes sere, má zcela jiný výraz v očích, výraz bez-

mocnosti vůči tomu, kdo by ho chtěl nakopnout. Chlapi4

Podzimní
lidé
(úryvek)

Jan Sojka
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dohráli, dva odešli, dva zůstali, jezevčík ležel

v klidu dál. „Komu asi patří?“ ptal jsem se v duchu. „Vousáčovi nebo

kuřákovi?“ Vousáč začal vykládat karty na stůl. „Pánové,“ čímž měl zřejmě

na mysli i mě, „všimli jste si někdy, že jsou dva a dva králové proti sobě? Kulovej

a žaludskej,“ položil je před nás, „koukají doprava, a zelenej se srdcovým na

druhou stranu, doleva. Všichni spodci jdou s kulovým a žaludským králem doprava

a všichni filci proti nim doleva.“ Vousáč rozprostřel po ploše stolu dvě armády, kte-

rým veleli čtyři králové. Přemýšlel jsem, kdo by tu bitvu asi vyhrál. „A to není všech-

no,“ pokračoval vousáč. „Tohle, co tady s tim dřevem předvádí červenej filek a spo-

dek, za boha nejde udělat.“

„Ale to víš, že to jde, všechno jde,“ začal karty zkoumat kuřák.

„Ba ne, člověče, asi ne,“ přehodnotil pak svůj názor a zapálil si. „Stando!“ zavolal

na hospodskýho. „Pojď se na to podívat!“

Hospodský přišel ke stolu, jezevčík na chvíli zvedl hlavu a zavrtěl ocasem. „To ne-

uděláš,“ dal hospodský Standa za pravdu vousáčovi, vrátil kuřákovi červeného spod-

ka a filka.

„Vidíš, Standa to taky říká,“ potvrdil své vítězství vousáč. „To nejlepší nakonec,“

holedbal se. „Všichni mají modrý oči. Všichni!“

„No jo,“ dával mu za pravdu kuřák, „toho jsem si nikdy nevšiml. Jo, karty znáš, ale

hrát je neumíš,“ típl vajgla, zaplatil, rozloučil se a odešel.

Jezevčík zůstal ležet. Nějak mi k vousáčovi nejlépe pasoval. „Tak to asi roz-

pustíme,“ ozval se hospodský, „musím tu ještě vypucovat. Berto, domů!“ zavelel

Standa, jezevčík se poslušně zvedl a odcupital do místnosti za výčepem. Neděle, sedm

večer. Co dál?

Ulehl jsem doma na postel a při zírání do stropu jsem si vzpomněl na mladíka v ne-

mocnici. Jak znám Gustava, určitě ho v tom nenechá. A co já? Dokázal bych se otevřít

kvůli nezištné pomoci? Umím vůbec naslouchat druhým? Umím být trpělivý, vnímavý

a ohleduplný? Umím dávat, i když zdánlivě není co? Spíše nacházím negativní

odpovědi. Jsem opatrný, náchylný na popáleniny, nerad strkám nos do neznáma

jako první. Jsem prototyp průměrného městského zbabělce, vyčkávám a křičím až po

boji. A s ironií, kterou občas hýřím, díru do světa neudělám. Co naplat, neděle není

den vhodný k změnám, nechám to na jiný den. Otočil jsem se na bok, strop začal nu-

dit mě a já jeho. 

Ráno mě vzbudil neodbytný zvonek. Julek. Malíř řádí. Musíme za ním. V pár minu-

tách sedíme v taxíku a míříme k nonstopu na opačném konci města. „Ráno mi zvoní

telefon a tam nějaká cizí ženská. Prej jestli si pro něj nepřijedeme, zavolá policii,“

vysvětluje stav věcí Julek. „Když šel na hajzl, obvolávala z jeho mobilu lidi, co má

v seznamu.“ 

V nonstopu byla mlaďounká barmanka a na baru polospal, polobděl Malíř. 

„No co,“ chtěl jsem ho omlouvat, „konečně namaloval pár pořádných obrazů,

tak to šel oslavit.“

„Nechce zaplatit a každýmu vyhrožuje,“ hořekovala barmanka, „vyhnal

všechny zákazníky.“
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Jan Sojka„A proč jste mu nalejvala?“

„Přišel o půlnoci, byl v pohodě, seděl si sám a popíjel. Pak spad ze

židle a bylo to. Všechny vypudil.“

„Buď ráda, byli to samí buzíci,“ zabručel Malíř a pokračoval: „Seznámím vás,

tohle je Štěpán a Julek, moje ochranka, a tohle je inteligentní dáma. Ví, kolik stojí

pivo, a zná našeho prezidenta.“

„Jsi ubožák!“

„Jo? Nechceš se mnou chodit?“

„Cože?“

„Ukázal bych ti, co je to středověk.“

„Zaplaťte a táhněte!“ vyjekla rozčílená barmanka.

V té chvíli vešli do podniku dva mladíci v saku, ale nestihli se ani posadit.

„Sem teplouši nesmí!“ počastoval je Malíř.

„Prosím?“

„Co si to dovolujete?“

„Nepros, ty pabuzerante! A ty, králi všech teploušů, jsi teplejší než slunce,“ zvedal

se Malíř od baru.

„Pánové, omlouvám se, ale radši odejděte,“ zasáhla barmanka. 

Obě saka zmizela a my jsme vyvedli Malíře, za kterého jsme museli navíc zaplatit.

Bylo nám jasné, že nás slečna pěkně pumpla. Taxikář se dlouho bránil, ale za pří-

platek svolil, že „to hovado vezme“. Malíř naštěstí celou cestu pospával, probral se,

až když jsme ho tahali z auta. Taxikář naši námahu sledoval ze staženého okénka

a jen kroutil hlavou. „Zalez, ty zachcane!“ poděkoval mu za svezení Malíř. Taxikář

během startování volal něco o tom, že až mu příště přijde pod ruku, urve mu koule,

ale to už jsme podpírali nepevné tělo umělcovo. Když jsme konečně vyvlekli Malířovu

tělesnou schránku k jeho dveřím a odemkli poté, co jsme ho přesvědčili, aby nám dal

klíče a nevykopával dveře, zůstali jsme stát jako opaření. Stojany rozlámané, obrazy

roztrhané, jen bílé plátno budoucího Zrodu Evropy zůstalo na svém místě nepoško-

zeno.

„Proč jsi to udělal?“ chytil jsem ho pod krkem.

„Nech ho, nemá to cenu.“

„Byly to sračky, nic víc,“ zabreptal Malíř a hlava mu klesla.

Povalili jsme ho na matrace, v pár vteřinách chrněl. Posbírali jsme třísky ze stojanů

a cáry z obrazů. Z jednoho útržku na mě civělo vytřeštěné oko. Malíře jsme zamkli,

aby se náhodou neprobral a nedostal chuť jít ven, a smutně jsme scházeli ze schodů.

Možná jsme oba mysleli na to, že Malíř byl vlastně bezdomovcem. Všechny domy,

které kdy postavil, vzápětí podpálil. Malíř, muž pod tlakem svého vlastního šílenství,

patologický žhář, jeho výtvory byly sazemi dřív, než spatřily světlo světa.

U Krocanů jsme seděli mlčky. Nevím, co probíhalo Julkovou myslí, ale já si uvě-

domil, že Malíř, ač všechny své výtvory ničí, alespoň umí tvořit. Já tvořit neumím,

jsem neplodný, dokážu jen bořit díla druhých nebo o nich planě mudrovat. Asi

za dvě hodiny jsme se vrátili do ateliéru ho zkontrolovat. Byl vzhůru. Ležel

na žíněnce v embryonální poloze. Díval se na nás a ml-6
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čel. Ateliérem hučelo mrtvolné ticho, jen místy

bylo slyšet zvuky ulice. Malíř ležel zlomený, pokořený, bez pohybu

a síly. V očích porážku a ústa slepená. Už to není ten muž, který vykřikuje

s lahví v ruce do noci, že napíše dějiny bezejmenných pijanů, protože i on je

bezejmenný, že pohne touhle planetou, naruší gravitaci, vyvrátí Keplerovy zákony,

rozpohybuje Dürerovy apokalyptické jezdce a pokoří samotu. Jen tady leží a zírá na

svět, který jej pohltil a rozmělnil na miliony molekul. Už vlastně neexistuje, už tu

prakticky není. Zbyl tu na žíněnce skelet obalený tukem a mastnou kůží, zbyly tu dvě

oči, z nichž vytéká historie dávno shořelých míst. Zbyl tu popel z člověka, jenž zasil

zrno a nesklidil ani plevel. Nemohl jsem se na něj dál dívat a chvatně jsem odešel.

Julek zůstal.

Malíř nám přidělával starosti i nadále. Nebyl k zastižení. Na srazy nechodil, byl spa-

třován v místech, kterým se do té doby vyhýbal. Přicházel ke mně a Julkovi nečekaně,

zvonil uprostřed noci. Jeho čas byl roztrhaný. Pohyboval se v cárech minulosti, pří-

tomnosti a neznámé budoucnosti. Nebyl to ale pád, nýbrž postupný sesuv. Zapomí-

nal, co nám slíbil, naopak dělal, oč ho nikdo nežádal, dodatečně vytvářel pohnutky

dávno vykonaných činů. Zkrátka byl naprosto zoufalý. Jestliže Dürer kdysi vyryl Me-

lancholii, byl by mu Malíř dokonalým modelem pro Bezradnost. Týden po hospod-

ském výstupu došlo k radikální změně. Malíř, který byl zralý na odpis, nad kterým

jsme všichni už téměř zlomili hůl, se probral z apatie. Dokázal, co mnozí nedokázali.

Odrazil se ode dna, zvedl svou hlavu, hlavu z bahna, opřel se o ruce, o špinavé ruce,

a vstal.

Všichni tři jsme s ním stáli na nádraží. „Kdyby něco, tady jsou klíče od ateliéru,“

svěřil svůj jediný majetek Julkovi. Rozhodl se odejít. „Neutíkám, před sebou stejně

neuteču,“ zdůvodňoval své rozhodnutí Malíř, „musím ale změnit prostředí, tady je

moc záporný energie.“ Prý bude pracovat, práce ho očistí svým potem. Už žádná

Paříž, žádný obrazy, žádný ženský a chlast jen občas. Bydlet bude na ubytovně s os-

tatními dělníky, makat bude v lese. „Potřebuju čerstvej vzduch, mám už po krk těch

vašich smradů,“ uculoval se znovurodící se duch Malíře. Skutečně byl nevyzpytatel-

ný. Uprostřed sebezničujícího procesu, který by kohokoli jiného odrovnal, se zarazil

a z posledního místečka svého tlejícího těla vydoloval semínko sebezáchovy, jež klíčí

bez vody, bez vzduchu, bez světla, klíčí díky Malířově úpornosti nevzdat se. S bato-

hem a kufrem nemotorně vlezl do vagonu, vystrčil z kupé rozcuchanou hlavu a do

písknutí výpravčího utrousil: „Pánové, je na vás smutnej pohled, měli byste se sebou

něco dělat.“ Vlak pomalu odjížděl, my se smáli, protože jsme věděli, že Malíř je

zachráněn. Kdo se vydá na cestu, někam dojde. Smáli jsme se, vlak nám zmizel z očí

a kolem nás prošel výpravčí, rozepnul si uniformu: „No, teď mám chvíli na cigárko.“

A spokojeně zašel do haly. Z nádraží jsme spěchali celí bujaří, poskakovali jsme,

Tichej se hlasitě smál, všechno nám přišlo veselé. Julek oslovoval kolemjdoucí

dívky, já skočil Tichýmu na hřbet a Julek zvolal: „Hyjé!“ a plácal nás oba po zá-

dech. „Dokázal to Malíř, dokážu to i já,“ hecoval jsem se, „nevzdám se Anežky,

vymažu toho pisálka! Ke Krocanům!“ zavelel jsem. Tichej zařehtal a cválalo

se.
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Barevný svět

Hladové oči čínských krys se tiše sunuly po mém pianu. Kvílivé zvuky hladovějících

zvířat lehce nadzvedávaly nosánky přežraných koček. Mé pomerančově zbarvené 

ucho přijímalo tyto nelibé zvuky s úžasem a hladovým krkem. Z umyvadla vykoukla

zvědavá užovka a ukousla si hlavu. Bezobratlý živočich právě zatápěl v kamnech.

V hlavě se mi uvolnila částečka šedé důry mozkové a vykanula mi z oka jako veliká

slaná slza.

Hodiny na věži právě odbíjely podzim. Venku padalo k zemi listí jako mrtví ptáci

a helikoptery.

Žlutozelená žabka poskakovala po modrém koberci a pípavě si prozpěvovala

Offenbacha. Žlutá moucha přistála na blankytném lustru a čistila si přední nožičky.

Vydávalo to zvuky zelených havranů, kterým naskočí husí kůže. Vůbec husy, zvláště

ty pruhované, mají bezvadný orientační smysl. Jednu už mám v troubě. Strčím tam

hlavu a dívám se, jak se její pruhy pomalu mění v duhu. Mám v troubě duhu a hlavu

jako vodní meloun. Měl bych taky nakrmit své hlavonožce, ale nevím, čím se živí.

Zkusím fialové veverky. Už nastal jejich čas. Lezou mi ustavičně do umyvadla a do

vany a neustále si pouštějí teplou vodu a kradou mi šampon. Radka se bojí jejich oca-

sů. Rostou odzadu a šíří se. Plním jimi zeleně pruhovaný kyblík. Hlavonožci poulí oči

a třesou se nadšením. Pak zhaslo světlo.

Zpráva o dobrém chování

Hned po ránu jsem se ujistil, jak jest stále velice zajímavé, že všechny bílé myši, kte-

ré jsem poslední dobou viděl, mě stále dokolečka titulují paně hrabě a přitom pato-

lízalsky kmitají jazýčky v růžových tlamičkách. Z vodovodního kohoutku kape rez

a protivně mi skřípe mezi zuby.

Z kamen na mě vyjukla bezzubá ústa, která opouštěly tisíce mihotavých mušek.

Z akvária vypadlo vypouklé oko doktora Blažka.

Pod oknem liščí nory se vždy na Velikonoce ozýval nářek do želez chyceného

pytláka Bouřky.

Píše mi zbrojovka, že stále odmítá přijmout mé růžové anděly. Jako každý druhý

den jsem vyšel přikládat mokré hadry a podávat kutálející se acylpyriny na poká-

lené portály okolních domů. Takový elegantní pán ve vysokém klobouku a s kra-

vatou uvázanou na tři motýlí křídla se chápavě pousmál a poté mi plivl na

moji jedinou vyleštěnou botu. Byla levá.8

Rostislav Dittrich

Asi jsem smrt...
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Ztracené věty

Můj soukromý levotočivý mol se usmál zpoza skříně a popřál dobré chuti. Zato

kanárek sípavě chřadne, protože snídám ptačí zob a zásadně se nedělím.

Za prvním ranním oknem tiše chřestí moje oblíbená pročervotočená podlaha

z pravých parket.

Ty levé mám rafinovaně ukryté pod kobercem.

Jak se opatrně a po špičkách přibližují k rozpáleným žebrům ústředního topení,

hlásí v rádiu zprávy o počasí, že se pravidelně protepluji.

Připravuji se pro vstup do výtahu - já, bleděmodrý župan a pach znečištěných úst.

Venku je cesta plná výmolů a přihlášek ke komunistům. Přetékající kanály jsou

plné polévky z ještěrčích ocásků. Hladově ji chlemtající psi jsou lákavou podívanou

pro hordu mlaskavě přihlížejících cikánů. Na ulici to páchne zvratky a pachy z laci-

ných voňavek táhnoucích se jako lina z pomočených vchodů ke zpustlým domům.

Vzpomněl jsem si na pana Broučka, když jsem mu tiše sděloval, že už ho nemám

rád, a on mi pozvracel ústa.

Jelikož se nic zvláštního neděje, divoké husy táhnou klidně dál na svůj vytoužený

jih. Tu čtvrtou znám osobně. Asi si mě už nepamatuje, ale na jaře jsem ji pomáhal

škubat. Když sebou škubla, až se celá vyškubla, nahá a krásná, jako matka rodu,

kdákavě a kolébavě odkráčela někam za obzor.

Pod čarou

Všechny své reinkarnace jsem prožil v lidské schráně. Teď, když začíná mé další

putování, jsem si slíbil, že vypovím pravdu o takzvaném převtělování.

Jsem na samém počátku věkův jako část prahmoty, jsem první atom, jsem první

molekula, jsem živá částice, jsem Bůh? Jsem počátek žití. Jsem ryba, jsem savec, jsem

člověk. Jsem žena, jsem muž, jsem své vlastní dítě. Má DNA se zblázila. Její šrou-

bovice se točí předem danou rychlostí. Jsem DNA? Jsem rychlost? Jsem dán? Kolikrát

ještě vstoupíme do kolotoče života a kolikrát mi bude dáno z něj vystoupit? Jsem

vědomí, které má dar uvědomovat si své vlastní nebytí. Jsem ego svého vlastního

sourozence. Jsem měsíční cyklus svojí vlastní matky. Jsem sperma otce, které vstříkl

do pochvy své druhé ženy. Já jsem svůj strach. Mám hrůzu ze zrození. Je umírání Já?

Vzlétnuvše z popela, proč spalujete své mrtvé?! Rodíme se ve výkalech a bolesti.

Zrození není nic krásného. Mnohokrát jsem byl zrozen a mnohokrát zemřel. Umí-

rám tiše, z výkřiku překvapení anebo s bolestí a vztekem. Avšak smrt je krásná, ta

chvilka nebytí, ta sladká úleva ode všeho pozemského. Asi jsem smrt.

Jsme na počátku svého konce.

(Rostislav Dittrich, narozen 1960 v Karlových Varech, žije v Nové Roli)
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Odstrčil na stole druhý hrneček od kávy, černá sedlina se v nich povalovala, věštec by

si s ní určitě poradil, ale důchodce Pepa Pěnička věděl jen to, že ty hrnky umyje, až bu-

dou tři, aby mu nepřekážely na stole, a taky proto, že je v podstatě čistotný, jenom

s tím nepatrným opožděním. Obul si boty do terénu, které ho netlačí, a zabočil na

pokraj města, blíže k přírodě, jak zní i jeho heslo manifestující návrat k přírodě. V kapse

měl turistickou mapu a dobrý úmysl, že dnes podnikne ozdravnou túru poněkud delší.

V hlavě měl zase několik úmyslů vedlejších, ale také podstatných, všechny je nebudu

připomínat, protože by nás příliš zdržely. Uvedu tedy alespoň ten, že ho dnes vedl

nutkavý úmysl vedle zdravotní procházky se také kochat. Zatím mu nebylo jasné, v ja-

kém směru se bude kochat, ale ta touha tu byla. Bude se rozhlížet a to upřesnění se už

dostaví. 

Šel, turistickou mapu v kapse, zatím na ni nevzpomněl, ale také ji nepotřeboval, pro-

tože ještě neupřesnil, kam půjde, ani se tím nechtěl zatěžovat. Někdy je lepší nevnuco-

vat si nějaký konkrétní plán, protože bez něj je větší naděje na nepředvídané a překva-

pivé dobrodružství. Když se to domyslí, tak tu turistickou mapu ani nepotřeboval, pro-

tože raději dělá průzkum neznámého terénu. Když by jej předem znal z mapy, tak už

by nebyl neznámý. Půjde tedy jednou tam, kam ho kroky ponesou. Většinou se in-

telektuálně zatěžuje myšlenkou, kam a proč půjde, dnes chce dopřát svému intelektu

odpočinutí a půjde tam, kam ho povedou nohy, čivy nebo náhoda. Ona nakonec bude

mezi tím nějaká souvislost, ale té už se člověk nedopátrá. Z čivů však upřednostňoval

zrak, ten byl určitě na prvém místě. Ale také nechtěl, aby zakrňovaly ty další čivy, tak

vědomě nasával vzduch z procházejícího okolí a analyzoval jeho vzorek. Chtěl se dopá-

trat, budou-li v něm vonět nějaké kytičky nebo smrdět civilizační výdobytky, například

spaliny z výfuků aut, nebo nějaké kopečky, pohozené milými pejsky. Měl tahle milá

a věrná zvířata rád se vším všudy. Žádné vůně mu však zatím do nosních prostorů ne-

docházely, asi i proto, že pociťoval mírnou rýmu, a tedy i částečnou indispozici pro ty-

to vjemy. Vstoupil už na polní cestu, kolem níž rostlo nějaké neznámé zelené býlí, kte-

ré mu nevonělo ani pozitivně, ani negativně. Zatím nekvetlo, jen se zelenalo, takže se

mu do popředí tlačil opět zrakový vjem. Když se jeho čichový čiv zatím nemohl ve

vnímání rozvinout, neopomenul aktivizovat čiv sluchový. Z města až sem doléhal rá-

mus, vrčení, bušení, vrzání a hučení, pravý důkaz rozvinuté a prosperující civilizace.

Těchto zvuků však má ve městě stále dost, a tak trochu před nimi utekl sem do

přírody, proto se pokusil izolovat a vyloučit je ze svého vnímání a dát vědomě před-

nost těm tichým, nenápadným a milým hlasům přírody. S úžasem a nemilým pře-

kvapením však zjistil, že asi začíná být nahluchlý. Prolétla včela, a vůbec ji ne-

slyšel bzučet. Vzlétl vyplašený pták, ale vůbec ho neslyšel za-
10

Bohumil Jirásek
do kopceBěh
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křičet nebo zazpívat. Až vstoupí do lesa, sotva

tam uslyší troubit jeleny. Bude muset zajít k ušnímu lékaři. Rád

poslouchá hudbu, tu rámusivou i tu vážnou, a nechtěl by dopadnout jako

Smetana nebo Beethoven. Neslyšet hudbu je asi dosti smutné. Aby si ji sám tvořil

a vymýšlel, na to neměl, tak si musí alespoň sluch chránit. Když už mu ta kolem pro-

létnuvší včela nezabzučela, vybavil si alespoň vůni medu. Ulpěla mu na jazyku, olízl si

rty a hned se mu zdál život sladší. Uvědomil si, že zatím nejvíce opomíjí čiv hmatový.

Přestože je s ním člověk stále ve styku, vnímá jej často otupěle nebo vůbec ne. Vybavil

si teplou vodu, až bude mýt ty zaneřáděné hrnečky od kávy a tu pánev od přischlých

smažených vajíček. Ale jsou přece i libé hmatové doteky. Jak je to dlouho, co pohladil

krásné dívčí vlasy, a ten dotek dodnes cítí jako elektrický výboj. Dotek je dávno pryč,

ten výboj v mozku stále přetrvává. 

A tady se v rozjímání nad čivy najednou zarazil. Tomu vjemu hmatovému vlastně

předcházely všechny ostatní čivy. Hltal tu dívku jako krásnou svýma vyvalenýma očima,

tak rád poslouchal její sametový a mazlivý hlas, čichal její jemnou vůni, která mu

připomínala rozkvetlý sad, chutnal manu jejích rtů, i když tak krátce a vlastně její vi-

nou zakrněl tento jeho čiv, jenom to pohlazení rozhozených vlasů v něm zanechalo

elektrický výboj i důkaz, že čiv hmatový je také krásný. A když si navíc uvědomil v dla-

ních oblost tvarů různých končin jejího těla, nejen končetin, dodnes si živěji vybavuje

tyto doteky než facku, která následovala. I tu facku by nakonec přijal jako dotek od

milé bytosti, až na to, že byla tečkou za nedokončenou větou a koncem. Tedy koncem

symfonie na odchodnou. A pak se, čivové, radujte. 

Pepa Pěnička šel zamyšleně dál. Bylo na něm vidět, jak ho zase otravuje mozek, kte-

rý si usmyslil, že bude všechny ty čivy i paměť analyzovat. O to dnes vůbec nestál, sta-

rostí si užívá dost a také na ně nechce chvíli myslet, proto je odháněl a zadíval se do

daleka. Cesta se před ním vinula do kopce, tam na obzoru zelené plochy polí vystřídá

temný les a modré nebe nad ním. Je hezké počasí, tedy i hezký den, a je záhodno, aby

se vydařil i jeho odraz v čivech. 

Sluneční paprsky ho hladily po šedivých vlasech a ty šedivé vlasy mu nedovolily, aby

nevzpomínal na doby, když šedivé nebyly. 

Náhle ucítil svěžest zeleně a vůni rozkvetlých květin, medové sluneční paprsky ho tep-

le hladily, nad lesem při obzoru se vznášela nějaká aura, snad to byla svatozář kolem

té hlavy, jejíž vlasy kdysi směl pohladit. Přidal do kroku a stále se díval před sebe, jako

by tam něco krásného viděl. Tam na kopci na obzoru voněl hluboký les, slyšel ho šumět

do dálky, nad ním pluly nakadeřené mraky a mezi nimi prosvěcovalo zapadající slunce.

Zastavil se a sledoval ten obraz, který nebyl jen před ním, ale vstoupil i do jeho vědomí.

Na chvíli se zastavil a díval se. Usmíval se. Pak se po prašné cestě do kopce rozeběhl.

Tam stála ta krásná dívka, vítr jí rozprostřel vlasy nad úbočími kopce, její hluboké oči

se na něho z hloubi lesa soustředěně dívaly, mraky jí obeplouvaly hlavu, zahlédl její

rozepjaté ruce a nohy běžící cestou k němu. Když otevřel oči, obraz tam zůstal, nebyl

to tedy jen nějaký přelud, ale byl statický, nepohyboval se. Pepa se také zastavil a vy-

chutnával krásu té chvíle. Když si celý obraz dobře opsal do paměti prostřednictvím

všech čivů, zase rozkýval lenivé nohy a pokračoval v chůzi, nakonec ve vyčer-

pávajícím běhu. Směrem k horizontu, kde ji stále viděl.
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Na ulici
1)

stál
2)

starý
3)

muž,
4)

byl malého vzrůstu
5)

a na hlavě
6)

měl místo čepice
7)

rozcuchané
8)

šedivé
9)

vlasy,
10)

dlouhé
11)

až na krk.
12)

Rozhlížel se
13)

a bylo těžko se dopá-

trat,
14)

proč se rozhlížel.
15)

Poznámkový aparát čili vysvětlivky a doplňky textu:

1) Byla to obyčejná ulice, normálně vystavěna ze dvou řad domů, zleva i zprava

(stejně tak bych mohl říci zprava i zleva), při nich se zleva i zprava vinuly pásy vyas-

faltovaných chodníků a mezi nimi byl dlouhý pás vozovky, která byla široká asi šest

metrů. Byla delší než ulice, poněvadž pokračovala i za jejím koncem. Tu šířku uvádím

přibližně odhadem, protože jsem neměl s sebou metr. Nemohu mít všechno při ruce,

vy asi také ne. Snad bude tento údaj dostačující, v opačném případě provedu upřes-

nění dodatečným řádným změřením. Kromě lidí tu chodí po ulici i psi, někdy se svý-

mi majiteli, někdy sami. Protože tu nejsou žádná stromořadí, zvedají nožičky u pří-

zemních zdí domů a značkují si prostor, který si chtějí přivlastnit. Snad nebudou chtít

všechno okupovat pro sebe. V tom případě bychom my lidé museli včas začít také

značkovat, aby na nás něco zbylo a aby na nás psi neštěkali jako na nějaké vetřelce. 

2) Opravdu stál, neseděl, neležel ani nepoletoval. Stručně řečeno: stál. S tím se

nedá nic dělat, tak se s tím smiřte. 

3) Nebudu tvrdit, že byl mladý, když na něm bylo evidentně vidět, že už je mu

alespoň šedesát let. Doufám, že mi opět odpustíte údaj jen přibližný. Nevi-

děl jsem jeho občanský průkaz a jistě pochopíte, že od-12

Bohumil Jirásek

(Minipovídka,

záměrně bez pointy)

Neznámý muž
na ulici
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had může být jen přibližný, nikoliv přesný.

Vždyť vy byste to lépe také neodhadli, tak mlčte a nevytahujte se. 

4) Že šlo o muže, jsem snad dobře poznal, i když jsem vycházel jen z vněj-

ších ukazatelů, tedy podle obličeje a ošacení, další detaily už jsem nemohl vy-

hodnocovat.

5) Vím, že je obtížné absolutně posoudit, co je velké a co malé. Vycházím tedy ze

vztahů relativních. Byl o dosti menší než já. Myslím si o sobě, že jsem velký, ale při-

znám, že jsou i mnohem větší chasníci než já.

6) Pro jistotu už teď vysvětluji, co se teprve dozvíte, že neměl na hlavě čepici. Je

celkem logické, že ji neměl na hlavě, přece se čepice nenosí na noze nebo jinde, níže,

než je hlava. 

7) Nu a teď konečně k té čepici. Vím, že leckdo čepici nenosí, není tedy nic zvlášt-

ního, že ji také neměl. Ale sluší se, abych po pravdě řekl, že ji neměl.

8) Rozcuchané měl samozřejmě vlasy, jak se za chviličku dozvíte. Musel jsem to

upřesnit, protože každý nemá vlasy rozcuchané, většina mužů chodí řádně učesaná,

pokud mají vlasy, 

9) Údaj, že měl šedivé vlasy, také potvrzuje, že nebyl plešatý. To je jistě logické.

Když měl vlasy, tak nemohl být plešatý. 

10) Někdo by možná řekl, že to byly spíše štětiny než vlasy, ale byly to vlasy, i když

neupravené. Lidé přece nemají na hlavě štětiny. 

11) Posoudit délku a krátkost je stejně obtížné a relativní, podobně jako jsme se

setkali v poznámce 5) s posouzením velikosti a malosti. Také podle okolností se tyto

veličiny různě posuzují, jinak dlouhé nohy než dlouhý nos, dlouhé vedení a dlouhé

večery, dlouhé noci a dlouhé chvíle atd. 

12) Některý šťoural zase namítne, to už vím, jak mohu vědět, že mu vlasy sahaly až

na krk, když jsem jej pro vlasy nemohl vidět. Byl tam vůbec krk? Ale to víte, že byl.

Copak jste někdy viděli chlapa bez krku? 

13) Já tvrdím, že se rozhlížel, ale někomu jinému se mohlo zdát, že se dívá jen tak

do pitoma, jak se říká, nebo jen tak otáčí hlavou sem tam, aby nebyl nečinný. 

14) Vidíte, že značnou toleranci připouštím, protože ani já jsem se nemohl dopá-

trat, proč se rozhlíží. Snad jsem se ho mohl zeptat, ale v tu chvíli mi to přišlo nepa-

třičné a hloupé. Za trest, že mi to připadalo hloupé, se už nikdy nedozvím, proč se

rozhlížel. Příště si raději nebudu připouštět, že některé otázky jsou hloupé, abych

nedopadl zase hloupě. 

15) Někdo si možná řekne, že mu může být ukradené, proč se ten neznámý chlap

rozhlížel. To je však naprostá nezvídavost a necitlivost k člověku. Jsem humanitně

založený a rád pronikám do lidských osudů, raduji se s jejich radostmi, rmoutím se

s jejich zármutkem, a chci tedy i vědět, proč se někdo rozhlíží. Nikoliv ze zvěda-

vosti, ale ze zájmu o člověka. Abych ho podpořil v tomto úsilí, budu se alespoň dí-

vat s ním, i když pořád nevím, kam a proč se dívá a jestli se vůbec dívá. Ale nebu-

du to zatahovat do gnoseologických a filosofických problémů, nebo bych se

z toho zbláznil. Raději si půjdu něco hezkého napsat, abych si udělal radost,

že si ještě pamatuji, jak jsem se v první třídě naučil psát.
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Viktor Viktora

Třetí novoroční neděle (15. leden) připomene doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., i je-

ho přátelům, že čas přece jen uniká našim přáním - kvapí nezvladatelně rychle. A tak v tře-

tím pětiletí opět připomínám, mohu-li být osobní, toto datum. Poprvé to bylo v roce

1991, kdy jsem se zmínil ve sborníku Minulostí Západočeského kraje o šedesátinách svého

kolegy a přítele. Poznali jsme se v září onoho roku, v němž nešťastně skončily jedny z nej-

větších nadějí Pražského jara. On na Pedagogickou fakultu v Plzni nastoupil o tři léta

dříve. Přešel sem z rušeného Pedagogického institutu v Karlových Varech, kde působil

také na bohemistice pět let. A když už jsem se pustil na tento račí pochod, připomenu

čtyřletí (1956-1960), kdy dráhu vysokoškolského učitele začínal na Vysoké škole ruského

jazyka v Praze. Předešlé pětiletí studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Tam

přišel jako maturant rakovnického gymnázia, rodák z Pavlíkova na Rakovnicku.

Věcnost, střízlivost, argumentační zázemí, preciznost, nekompromisnost v záležitos-

tech charakteru a pracovní poctivosti, to jsou jubilantovy rysy, které lze za krátkou do-

bu vypozorovat. Po době delší se objeví i další - pochopení pro nezdar, zvláštní typ

neútočného i drápkatého humoru (k tomu mu dělám protihráče), hloubavost, schop-

nost promíjet, ale také nezapomínat, věrnost slibům a předsevzetím, trpělivá cesta po

vytčené trase. Oslavenec nemiluje gesta, nerad dominuje, svůj projev nezahajuje efekt-

ním slovním akordem. Ovšem, kdo dovede naslouchat, objeví v jeho slovech (leckdy

před jejich pronesením mírně zakašle) logiku, znalosti, přemýšlivost. Ostatně v jeho sty-

lu je patrná volba výrazů hloubání, hledání, krystalizace. Není kazatelem věčných pravd

ani zvučných sloganů, je skromně spokojen, nalezne-li odpovědi na své otázky nebo

vyvrácení svých pochyb.

Je proto téměř zákonité, že ho přitahovala reflexivní lyrika. Proměny reflexivní lyriky

na přelomu dvacátých a třicátých let (1969) - to bylo téma jeho kandidátské disertační

práce. Škoda přeškoda, že z ní nic neuveřejnil. Byl by to závažný příspěvek k dějinám

meziválečné literatury. Řadu studií podobného rázu publikoval. Druhou linii jubilan-

tovy tvorby tvoří regionální zájem. Ze stovek novinových článků, medailonů, kritik kon-

cipovaných od roku 1973 se vynořila zásadní stať ve třetím díle Dějin Plzně (1982), v níž

s Miloslavem Švábem poprvé syntetizoval výklad meziválečné plzeňské literatury.

Nutno připomenout i objevnou studii Místo plzeňského literárního časopisu Pramen

v regionálním a celonárodním písemnictví (1971).

Dvě monografie - Ladislav Stehlík (1985) a Mezi slovy, obrazy a hudbou. Básnické dí-

lo Josefa Hrubého (2002) - představily jubilantovu základní metodu po pečlivé heuris-

tice, hledání kontextových vazeb děl následuje analytický princip, který organicky syn-

tetizoval postupy strukturálního rozboru i literárněhistorického výkladu.

V posledním patnáctiletí přesedlal Jirásek z Pegasa vytrvalostních drah na lehkono-

hého Pegasa dostihů, ale o této závodní dráze víc Vladimír Novotný. Já bych upřím-

ně popřál jubilantovi i sobě, abychom si ještě několik pětiletí mohli připomínat

uplynuvší čas a aby mezi těmito pětiletími ten čas nepřipomínal pegasovský

trap.
14

Viktor Viktora

Jirásek bohemista
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Známe bohulibé případy, kdy se literární vědci věnují i psaní beletrie, leč není jich

mnoho. Bohumil Jirásek srdnatě rozšířil jejich řady, ale učinil tak až po abrahámovi-

nách, když roku 1987 vydal svůj prozaický debut, rozsáhlou novelu Loučení po zápa-

du slunce. Za dalších devatenáct let přibyly na autorovo beletristické konto pouze tři

další tituly: po dlouhé prodlevě fejetonistický Kalendář plzeňský (na rok 1998) a po-

tom žánrově spřízněný soubor Plzeňské fejetony (z roku 2001). Až předloni spatřila

světlo světa druhá Jiráskova próza Tíha: ta ostatně měla už pár roků „viset“ na inter-

netové knižní oficíně Miroslava Vejlupka, leč jedině nějaký pomazaný expert přes

elektronická média nám může povědět, zdali tam Tíha „visí“, či nikoli. Dvě až čtyři

knihy bratru za dvacet let - to není málo, věru to ale také není mnoho. Leč Bohumil

Jirásek je autor nejen hloubavý, ale i pilný - a v zásuvkách jeho psacího stolu bychom

nalezli kupici dokončených rukopisů (či strojopisů, resp. počítačopisů neboli pécé-

skriptů): miniatur, lyrických a satirických povídek - a mnoha textů kolísajících mezi

povídkou a fejetonem. Leccos z toho by si zasloužilo uveřejnění: vzpomeňme kupří-

kladu výtečné krátké prózy Neplač před úsvitem (v letním dvojčísle Plže 2004)! A ješ-

tě jednu malou knížku už Jirásek předložil na pokračování čtenářské veřejnosti: své

novější fejetony, které pravidelně otiskoval v Plži od jeho prvního čísla a které dnes

už vydají na samostatný fejetonistický soubor o několika oddílech. Jinak ale tento

tvůrce asi doplatil na příliš pozdní debut i na skutečnost, že svým naturelem se příliš

neshoduje s dominantními proudy doby. Postmodernistou totiž není, poněvadž není

postmodernistou: tvrdošíjně sází na humanismus tradičního a poctiveckého zrna -

a s tvůrčí zarputilostí, hodnou uznání, kráčí ve stopách pozdních ruralistů (třeba

rakovnického Karla Mejstříka) či nemnohých autorů křehkých psychologických pří-

běhů o soumraku života. Vybírá si nejraději tragikomické figurky či navenek obyčej-

né situace, aby v jejich povahokresbě a popisu uplatnil svůj pohled; poněkud fatalis-

tický, především však laskavý a chápající. A kdo to takhle umí jako on?

K jeho životnímu jubileu (třetí lednovou neděli!) připojme i menší poděkování.

Bohumil Jirásek se výrazně zasloužil o vznik našeho časopisu: netajil se jistou skep-

sí, ale dodával nám chuti, nezrazoval nás od plží euforie, přijal členství v redakční

radě - a také do Plže rád psal (a píše). Že máte v rukou první číslo pátého ročníku

Plže, je tedy i jeho zásluha. Patřilo by se říci, že se Jiráskovi naplnil krásný sen:

aby v Plzni vycházel literární časopis. Jubilant totiž prokázal mládí ducha

v pravý čas.

Vladimír Novotný

Jirásek 

beletrista
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Milánek Čechura

Tvrdím, že zdrobněliny jsou nejlepším prostředkem na to, aby mezi lidmi zavládly

lepší vztahy, než v současnosti vládnou. Kdyby naši spoluobčané používali zdrobně-

liny nebo dokonce zdrobnělinky, život by byl naprosto krásný. Také pro nás, spisova-

tele, by to bylo skvělé, protože bychom mohli na papír přenášet slova, která v nor-

málním stavu nejen nenapíšeme, ale ani nevyslovíme. Rád bych to demonstroval na

příkladu, který vás jistě přesvědčí, že mám pravdu.

Manžel Karel se zlil s kamarády v hospodě jako dobytek. Doma na něj čeká manžel-

ka Růžena a soptí. Po návratu Karla z restaurace propuká tento střet:

„Teda, Karle, ty zase vypadáš, co jsi mi slíbil včera, ty hovado.“

„Na, na, na, nazdar, Růženo, měl jsem jenom dvě piva, první a poslední, heee...“

„Já ti dám dvě piva, ježíšikriste, nedejchej na mě, to je hrozný.“

„Růženo, neser, neser ti povídám, dřu jako kretén a nemůžu si dát ani...“

„Ty sprosťáku, to jsem se dočkala. Ale maminka mi říkala, abych si tě nebrala.“

„Tvoje matka byla stejná čúza jako ty.“

A tak to pokračuje ve stejném duchu dál a dál. Všimněte si naprosté absence zdrob-

nělin. Jak může takový dialog dopadnout, je celkem nasnadě. V lepším případě leh-

kou inzultací, v horším těžkou újmou na zdraví. A přitom stačí tak málo. Volit vhod-

ná zdrobnělá slůvka. Ta totiž nedovolí, aby vůbec ke střetu došlo. No posuďte sami:

„Karlíčku, Karlíčku, to vypadá jako by Karlíček bumbinkal, viď?“

„Na, na, na, nazdar, Růženko, Růželinko, jenom dvě pivíčka jsem měl. První pivíčko

a poslední pivíčko.“

„Dvě pivíčka, Karlíčku? Ale skoro bych řekla, že byly tři. Že byly tři, ty ťuntíčku?“

„Čtyři, Růžičko moje, čtyři, a k tomu pět rumíčků. To víš, tělíčko to potřebuje.“

„Já vím, ty můj Karlíčku, ty můj velký, velikánský Karlíčku. Už moje maminečka

říkala, ten Karlíček, to je ten pravý pro tebe.“

„Tvoje maminečka byla moudrá ženuška. A ty jsi moje slaďoučká ženuška. Pojď ke

Karlíčkovi.“

Vidíte, jakou kouzelnou moc mají zdrobněliny. Dokonce bych se vsadil, že po tak-

to vedeném dialogu dojde na sexíček, a to i s tak malým čuráčkem, jaký má Karel.

A to je přece skvělé, dospět k takovému vyvrcholeníčku.

A také já bych dospěl k vyvrcholeníčku, kdyby mi porota udělila literární

deštníček.16

Milánek Čechura

Zdrobněliny
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Banánový omyl

Jsem již dost stará a nákupy už nezvládám, ale občas zajdu pro nějakou maličkost,

abych vychutnala kouzlo nakupování. Mám svoji oblíbenou drogerii hned proti do-

mu, kde bydlím, a v ní ochotné prodavače a bohatý sortiment. Toho dne jsem opět

zavítala do drogerie, abych nakoupila, co potřebuji. Vyřídila jsem si nákup, který

jsem měla poznamenán na papírku, a rozhodla se, že se v prodejně ještě porozhléd-

nu, co by se mi hodilo a jaká novinka přibyla. Pod skleněnou vitrinou bylo vystaveno

různé drobné zboží. Upoutaly mne malé hezké krabičky, na kterých bylo vyobrazeno

ovoce. Řekla jsem si, že to asi budou nové želatinové bonbony, které mám ráda. Vy-

brala jsem si krabičku s banánem, protože toto ovoce mám nejraději. Ochotný pro-

davač mi přispěchal na pomoc, když viděl, jak se zájmem nahlížím do vitriny. Na je-

ho otázku, co si přeji, jsem ukázala na krabičku s banánem a požádala o dvě. Proda-

vač se udiveně díval a po dlouhém váhání krabičky vyndával. Zeptala jsem se pro jis-

totu, co že je to za bonbony. Prodavač s cukajícími ústy odpověděl: To jsou prezerva-

tivy s banánovou příchutí. No to byl trapas. Abych udržela reputaci, řekla jsem: Dě-

kuji, člověk se stále něčemu učí. Do prodejny chodím pořád a vždy se na sebe s pro-

davačem spiklenecky usmějeme.

Danuše Pecková

Banánový omyl 

Tužka, papír, to je přítel

* * *

Tužka, papír, to je přítel

který nikdy nezradí

zpovědnici, tichou vrbu

bohatě ti nahradí.

Svěřit můžeš vše, co skrýváš

na dně svojí duše

co nemůžeš živáčkovi

vyřknout ani tiše.

Ze srdce ti kámen spadne

a hned poznáš úlevu

svět se bude hezčím zdáti 

a bude ti do zpěvu.
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Vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo, vážený pane generální řediteli, dá-

my a pánové!

Chci především poděkovat za sebe i za všechny poctěné kolegy. Moje rozpaky

z pocty, která mi byla právě udělena, klidní vědomí, že ji přijímám takříkajíc za obor

a že patří i mým kolegům. A zvláště v tomhle smyslu uznání těší. Nemenší radost

mám z toho, že toto město už popáté uděluje literární cenu a že ji pojmenovalo s vel-

kou úctou po Bohumilu Polanovi. Kdo se zabývá slovy tak náruživě, jak bych se k to-

mu sám rád přiznal, musí být časem stále uvážlivější, protože se neubrání poznání,

jak mnohoznačná jsou slova v našem světě. Slovo je základním kamenem literatury.

A je třeba připomenout, že i politiky. Politika i literatura se dělají slovy. A jsou to slo-

va, jež tvoří z člověka předmět politiky a nechávají ho prožívat dějiny. A za ně jsme

také voláni k odpovědnosti uvnitř i vně našeho města.

V Plzni - jak všichni víme - nejsou ani palmové háje, ani vodopády. Přesto Plzeň

vzbuzuje pocity přesné i monumentální, skutečné i fantaskní. Přivřete oči a zdá se

vám, že vidíte, jak jde rozvážně ulicí první knihtiskař v Čechách, naši předkové tu

potkávali Bedřicha Smetanu, zakladatele Škodových závodů i Měšťanského pi-

vovaru, Františka Křižíka nebo Jiřího Trnku. A není bez zajímavosti, že je to-

mu letos dvě stě let, co na návrh radního Matase byl zde18

Josef H
rubý

Město,
v němž žijeme...
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na radnici jmenován čestným občanem Jan Ja-

kub Ryba za velkou mši, již zkomponoval po kostel sv. Bartoloměje.

Tito lidé a mnoho dalších nám odkázali zvláštní poslání: uvést do souladu to,

co je nové, s tím, co známe - najít syntézu modernosti a tradic.

I to, čeho jsme dnes svědky, má svůj význam. Neboť nové objevy a iniciativy,

novou poezii, obrazy i architekturu ocení jenom ten, kdo je pozorný, kdo zná cenu

toho, že hodnoty života se musí zmnožovat a zdvihat na vyšší stupeň. Říkám to zde

i proto, že mnozí praktičtí lidé obyčejně básníky pohrdají, a ani se velmi nezajímají

o to, co říkají. Ale povolují básníkům, aby vykřikovali či šeptali své krátké řádky,

a málem že neříkají: „Vždyť vy jste bytosti sice bláznivé, ale celkem neškodné.“ A ke

své škodě málo sledují, jak básník odpovídá na chaos a co nám klade na srdce. A jen

občas si připamatují někteří vnímaví a vzdělaní lidé, že lyrika směřuje ke konzervo-

vání a reprodukci úžasně výživných emocí, které život ani hojně, ani podle potřeby

neprodukuje. Při všem zaujetí však také dobře vím, že lyrika není tou nejdůležitější

věcí na světě. Je to jako s vitaminem C, který není největší, dokonce je jen velice

drobnou součástí naší potravy, bez něj jsme však nemocní. A pokud jsme si nezane-

chali jako součást duševního života poetické nazírání, jsme také onemocnělí, a mnozí

z nás velmi těžce.

Lyrika je ohroženým druhem a mnozí jí věští konec, ačkoliv ve chvíli, kdy jsme svěd-

ky znehodnocení slova, bychom měli očekávat pravý opak. Verbální orgie, inflace

frází a banalit, jisté zesprosťačení veřejného prostoru je varující. Zejména jeho očivid-

ná agresivita, která dává společenskou jistotu, že si s ní nikdo nesmí zahrávat. Jsou

schopny jednotlivé kulturní složky obhájit veřejný prostor? Mají ještě tolik síly a se-

bezáchovy, bude schopna umělecká činnost přispět k úctě a obhajobě určité míry

mravních postojů? Anebo rezignuje: na bezmocný šepot? Člověk se musí rozpome-

nout a musí se mu rozsvítit, že pro samé dobývání světa a pro samou agresivitu ztra-

til schopnost svět obývat a narodit se do něj jako ten, jehož cílem je život skutečně

prožívat.

Kdo potřebuje spisovatele, básníka, esejistu, inženýra či lékaře a oceňuje ho tak,

jak to činí nejvyšší občanská instituce tohoto města, a také podnik, který celým zá-

padním Čechám rozsvěcuje světlo a dodává energii i podporou umění, jako Zápa-

dočeská energetika, ten ctí umělce a jeho dílo. Ale ctí také příslib, který je snad v je-

ho práci, ctí také jeho tvůrčí svobodu. Proto tuto poctu nepřijímám jen za sebe, ale

i za ostatní umělce tohoto města, za profese, které toto město dotváří a ukazují je-

ho bohatství, ale i jeho dluhy. Za ty, kteří své spoluobčany nejen baví, ale i zne-

klidňují. 

V době mého narození Karel Čapek napsal knížku O věcech obecných. Cituji z ní:

„Když chodil Sokrates po Athénách, nebyly asi Athény o nic větší, nežli dnešní

Plzeň; přesto však, pokud víme, Sokrates neprohlásil, že v tak malých poměrech on

nehraje a basta.“ Tolik Karel Čapek. A mně ještě zbývá dodat, že je mou po-

vinností vyslovit dík za udělení Polanovy ceny i jménem všech ostatních tvůrců,

kteří tu momentálně nejsou. Jménem všech těch, kteří svou tvorbou hájí

důstojnost člověka a toto město, v němž žijeme.
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Karla Erbová

Občas mám chuť kopnout do televize. Důvodem bývá nesnesitelná lehkost bytí

některých pořadů, škvár, ubohost, blbost, krev, podvody. Nebo zpravodajství. Jako by

nic dobrého na světě neexistovalo, jen smrt, násilí, tunelování, vraždy, politické há-

danice o jejich trafiky a o našem životě. Podnětů k tomuto bohulibému činu dost.

A přece nakonec zabrzdím a neudělám to. Uvědomím si, že nemám peníze na novou,

a vzpomenu na stovky skvělých lidí, které jsem poznala během své pětileté externí

spolupráce s Radiem Svobodná Evropa. Na jejich činy, před nimiž se obvykle smeká.

Zrovinka včera, na Nový rok po poledni mne zase posedl „fotbalový“ amok. Zase

nic. Rok co rok, já naivka, čekám, že aspoň jednou v roce se najde někdo moudrý, kdo

by rád byl nazýván „Nejlepším Čechem nebo tak nějak“, vzpomene na ně, ukloní se

hluboce a řekne: „Děkuji. Jste solí země. To vy ji držíte občansky nad vodou, ať se to

komu líbí či ne. Pomáháte udělat z této země místo pro život.“

Ti lidé by si zasloužili pár slůvek ocenění. Potkáte je všude: opravují rozpadlé koste-

ly, barokní sýpky, rozkopané hřbitovy, starají se o staré, nevyléčitelně nemocné, opuš-

těné, znásilňované ať lidmi nebo životními událostmi, jimiž prošli, odkrývají historii

svého místa a chtějí se o ni podělit s druhými, naznačit jim, že tahle země není jen

tak k zašlapání. Pracují v charitativních zařízeních, v kultuře - těch akcí, pořádaných

za „hubičku“! Však to i z Plzně dobře známe: Ason-klub, Pro libris, kavárna Jabloň,

i to rozrůstající se plžárium u Jany Horákové v Knihovně města Plzně o něčem

takovém svědčí.

Rozdávají pohodu, lidskost a nečekají na výzvu, na odměnu, jdou do toho. Obě-

tavě, s láskou, často s vlastními finančními obětmi.

I řekla jsem si, že toho mám dost. A že čtenářům Plže budu každý měsíc o nich, jak

jsem je na svých reportérských cestách potkávala, něco vyprávět. O té soli země. Tře-

ba proto, abyste o nich věděli, abyste je na ulici hezky pozdravili, abyste nekopli do

obrazovky.

Mezi ty, kterých si tolik vážím, že jejich činy měřím ty své, patří Jarda Štrunc.

Pravda, už není mezi námi, ale dokud byl, BYL. Svého času i předsedou Střediska zá-

padočeských spisovatelů. Obětavý, vtipný, plný dobrých nápadů i organizačních

schopností. ČLOVĚK, za nímž bylo dobré jít. Protože šel po dobré cestě, sám šel prv-

ní příkladem, dovedl se zasmát, ocenit práci druhých - a dařilo se. Například dnes

vycházející Plž měl svého předchůdce, jmenoval se Spektrum - Jardovo dítě. On

otevřel vrátka - my všichni vešli a setkali se v Plži, důstojném pokračovateli.

Tak jsem tu první cestičku „posolila“ - doufám, že nepálí na 

jazyku...20

Karla Erbová

Na úvod

trochu soli
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Patnáct let jsem autorsky spala. Totálně zahrabaná do své každodenní práce, která

mi na jedné straně přináší obživu, na druhé straně mi nedá pokoj ani ve chvílích, kte-

ré jsou chápány jako „volný čas“. Učit angličtinu je slušný a zajímavý džob, ale pokud

to děláte naplno a ještě vás to navíc baví a vymýšlíte si rozmanité aktivity navíc - pak

je s jakýmkoliv volným časem konec. Nehledě na to, že taky musíte pracovat sami na

sobě, absolvovat odborné semináře, chodit na přednášky rodilých mluvčích a pokud

to vyjde, alespoň jednou za dva tři roky vyjet do Anglie (případně do jiné anglicky

mluvící země), abyste si udržovali jazyk a neztratili kontakt s prostředím. A je hotovo,

kantor se vrací domů večer s dokonale vybitými baterkami, v horším, avšak častém

případě ještě s porcí testů, které je třeba opravit. Regenerace musí proběhnout za

pouhých pět šest hodin spánku, či spíše tupého bezvědomí. Kdepak aby mi bzučely

hlavou vzletné veršíky! Bzučí mi jedině mobil, který mi připomíná, co nutného kde

musím zařídit, abychom mohli žít. Běžné věci. Každý, kdo se živí prací, to zná, a každý

to také po svém zvládá. Jenomže tajuplný oceán poezie je při tomto způsobu žití tak

daleko, jeho břehy jsou v nedohlednu a je čím dál tím těžší se do jeho vod vnořit. Můj

básnický souputník a přítel z nejmilejších, Roman Kníže, se mě občas zeptal: „Tak co

píšeš?“ Mnohokrát jsem mu odpověděla , že momentálně nic, že nestíhám. Tak se pak

po nějakém čase ptal malinko jinak: „Tak co, píšeš?“ A když byla odpověď stále stej-

ná, postupně se přestal ptát vůbec. Jiný z mých známých, výtvarník Klement Štícha, se

zeptal jenom jednou: „Píšeš?“ „Nemám čas,“ vyřkla jsem obvyklou odpověď. Jeho

reakce byla šokující: „Tak jdi do prdele!“ Zmizel, ani se nerozloučil. 

Nějaký čas jsem na to ukřivděně myslela - jemu se to mluví, když je profík a kumšt

ho živí. Copak se někdo uživí básničkama?!? Čas to pak zahladil a vše bylo stále stej-

né. Až jednou mi do schránky přišel první PLŽ... Prožila jsem s ním krásný víkend,

pořád dokola jsem si ho četla. O něco takového jsme přece tak dlouho usilovali, aby-

chom měli svůj literární časopis. Nějak se to nepodařilo, a tak jsme svou tvorbu posí-

lali do novin, časopisů, kam se kdo sám protlačil. Nebylo to zlé, ale tohle je ONO!

Hned jsem si v hlavě sesumírovala psaní, kterým jsem chtěla Plže a jeho tvůrce poz-

dravit, potěšit, poděkovat. Zůstalo to nakonec jen v té hlavě. Přiznám se, že i když

jsem Plži vroucně přála, aby vydržel, nějaký čas jsem nevěřila. Pořád jsem s obavami

čekala, že další číslo už možná nepřijde... Omlouvám se za tu malověrnost, ale už

jsem zažila leccos. A tak na sklonku roku s úžasem konstatuji - uzavírá se už čtvrtý

ročník a časopis je čím dál lepší. Pro moji tvorbu má dokonce (myslím to vážně) - klí-

čový význam. Začala jsem znovu psát. Díky redakci a celé redakční radě za to, že na

mě nejen nezapomněli, ale dokonce mi i učinili nabídku. Nikoliv finanční, nýbrž

pravidelný publikační prostor. A to je v literárním světě ona nabídka, co se neod-

mítá.

V angličtině je pro něco takového název challenge. Tak tedy píšu a doufám,

že to bude ke čtení. Díky, můj milý Plži!

Michaela 

Pánková

Poděkování Plži,

poděkování vám
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Jestliže chcete tady u nás, co nejblíže od plzeňských věží, vidět pravěkou mohylu,

rozhodně se nemusíte trmácet až někam k francouzskému Carnaku. Dnes jsou naše

malé české mohyly povětšinou laickému oku sotva patrné terénní krtince, které si člo-

věk v lese snadno splete s byvším vývratem. Ale poblíž města známého chodskými tradi-

cemi dali naši předkové přece jen pořádně ruku k dílu, a to již v pozdní době bronzové! 

V smrkovém lese za vsí Milavče, dokonce přímo na turistické značce (to bývají archeo-

logické lokality v Čechách jen málokdy) najdete „kopečky“, v nichž i největší skeptik či

nearcheolog rozpozná mohyly. Má jich tu být na šedesát, no deset jich objevíte určitě.

Největší má víc než 10 m v průměru, s výškou to po archeologickém průzkumu už tak

slavné není - asi o tři metry přečnívá zvlněný terén. Ostatní jsou menší.

Mohylových kultur té doby bylo jistě přes tucet, ale o té milavečské se učí i ve Francii.

Ono nevyloupených knížecích hrobů se z dávných dob zas tak moc nezachovalo. Navíc

popel tohoto kdysi mocipána - měl u sebe meč, jaký by si nemohl pořídit kdekdo - byl

uložen nikoli v obyčejné urně, ale v bronzovém vozíku s kolečky se čtyřmi paprsky,

krásným to dokladem řemeslné zručnosti a rozvinutého slunečního kultu. To je něco

pro kulturní antropology! Pro historicky méně zanícené členy rodin doporučujeme

návštěvu v houbařské sezóně.

Zatímco mohylová pole umístěná v lesním porostu je třeba obdivovat za plného slun-

ce, pole válečná jsou podmanivější v pozdním odpoledni. Jednak je vidět profil terénu,

jednak to daleko lépe vyhovuje truchlivé osudovosti podobného místa dějin. Když se

právě za takového odpoledne díváte od malé obílené kapličky na Baldovském návrší

přes povlovně se zdvíhající pláň k Domažlicím, snadno si představíte, jak to tu v parném

srpnu léta páně 1431 asi vypadalo. Eneas Silvio Piccolomini píše, že se tu v brnění potil

výkvět katolické Evropy - knížata z Bavor, Falce, houfce všech tří arcibiskupů od Rýna

v jejichž čelo sám papež určil kardinála Juliana Cesariniho. Kolik se jich asi vtěsnalo na

tohle pole dneska pozlacené pšenicí? Přehlížel jich odsud křižácký kardinál sto tisíc, jak

dí na husitské tradice hrdý historik, anebo „jenom“ tisíců čtyřicet, jak to humanistickou

latinou ztvárnil Silvio, budoucí to hlava katolické církve, jenž tedy už kvůli své kariéře

Čechům rozhodně nenadržoval, ale přesto právě jejich dějinám věnoval svůj historický

spis? Ať tak nebo tak, pole pod jejich kopyty nebylo jistě ani vidět. Přesto krví z řeže,

alespoň z té řádné, vedené podle pravidel, nenasáklo. Silvio sice nepíše nic o blížícím

se hrůzném zpěvu (nebo řevu?) bojové písně, předčasný úprk křižáků do blízkých lesů

a velkou kořist husitů se zamlčovat neodvažuje. I pověstný kardinálský klobouk zmiňu-

je, tak to musí být pravda! Cesarini byl prý mužem vzdělání nemalého a schopností

nezanedbatelných, ale proti tisícům vlastních málo hrdinných vojáků se dá běžet jen

stěží. Prokop Holý tedy měl co oslavovat. 

Mimochodem - sjíždíte-li z tohoto Baldovského návrší směrem k Luženičkám, mí-

jíte po levé straně na poli zemědělsky obdělávaném opět i pole mohylové. Tohle je

však zajímavé jen pro opravdového nadšeného archeologa. My ostatní si můžeme

oči vykoukat, ale nakonec se přece jen více osvědčí víčka přivřít před zapada-

jícím sluncem a jenom si představovat.
22

Ilona Gruberová

Domažlická pole mohylová i válečná
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I.

krvavec toten ze země trčí

jak ošklivý a drsný je

mně z nosu červená proudem crčí

a kořen z hlíny nikdo nevyjme

II.

před domem divizna

tolikrát zraněná ostrými břity

a přece se zas vzepne k žití

tak odporná a blízká je mi

ve dne usychá v noci svítí

III.

ořechu! vyklepu z tebe všechna hnízda

ty se mi odvděčíš sladkými kameny

a projdou-li skrze moji hlavu

já zastavím je rameny

IV.

všude samá embolie

za okny v zahradě

vše se dusí

to pelargonie

brzdí letní krev

a hnusí se mi 

ach jak se mi hnusí

ony a maurský sléz

jak by se smluvily

docela v stejný den

žilou si pustily

V.

dojdu-li pod vámi mé lípy sladkého smíření

jen tak si pod vás lehám

a čekám že ustane víření

jen tak snad z čechovovské nostalgie

víření neustává! a vítězí? alergie!

VI.

panenko bez dětí

v kontryhelu sedávej

napřesrok maličké

v košilce chovávej

VII.

ach dube!

můžeš mi odpustit 

mou jarní dotěrnost

věř mi že špachtli

v kapse nemám

tvé kůže mám už dost

dnes pod tvými větvemi

nechci být než host

VIII.

zkroutím se celá vinnou révou

stanu se jejím šlahounem

ach šlapte po mně a bijte mne

zamčená ve zdech svůj žal musím skrývat

na vašem jazyku budu jej zpívat

IX.

meduňka prý vlídná je

však na smutky bere pilku

druhý den jsem jako v protézách

usínám chvilku co chvilku

X.

kéž lopuch by mě skryl

zamkl svým lupenem

navždy schovaná 

pod síťovím žil

živená jediným pramenem

Kateřina Kašáková

Krvavé léto
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Pohled z okna

Na severovýchodě pohlížím na dvě křivolaké, větrem ošlehané lípy u silnice. 

Chybí jim jakákoli ladnost, graciéznost, harmonie. Jejich větve jsou až geometricky

rovné, příliš dlouhé bez nejmenšího smyslu pro křivku, vzdorující a zároveň zubože-

né, rostoucí v rebelské anarchii, s odřenou kůrou a neuspořádanými pahýly. Jako by

říkaly, to stačí, taky jsem strom, ne? Pryč s uhlazeně rovnými kmeny, pravidelně tva-

rovanou korunou a… Jsem strom a jsem originál, na rozdíl od mnoha jiných, v par-

cích a zahradách, kterým lidé věnují přílišnou péči, které jsou jejich chloubou, ale

přesto jsou jen pouhou ubohou kopií modelu. Ty dvě lípy, levá, které nejvyšší větev

osamoceně a strmě trčí k obloze jako vztyčený prostředník vulgárního gesta, se má

ještě co učit od pravé, větší pokoru by to chtělo a více citu, říká pravá lípa a její ostře

zlomený vrcholek jako bílý vykřičník ta slova zdůrazňuje. A levá lípa ji pošle někam. 

A za nimi zahrádky, neproniknutelné houštiny, za plotem vrata staré garáže, oprýs-

kaný sud na vodu, spadané listí. To všechno mi brání ve výhledu do dálky. Ale napra-

vo mám přece jen trochu štěstí: stromy a zahrádky ustupují železniční trati a otvírá se

daleký pohled přes údolí na vzdálená pole. Jsem za ten průhled vděčná - kdyby rost-

ly v těchto místech keře, moje oči by nemohly ulétávat do téměř nedozírných dálek.

Až ke špičkám smrků lemujících vrchol náhorní planiny.

Přítomnost řeky ukryté hluboko v údolí naznačuje jen řada vzrostlých topolů lemu-

jící její břeh. Prostor mezi topoly a akátovým lesíkem  na okraji pole je perspektivou

zkreslen a mohlo by se zdát, že lesík začíná vyrůstat hned za řekou. Ve skutečnosti je

jím však porostlý teprve strmý svah, který zvolna přechází v oseté pole. 

Věž

Z dálky se jí vždy zdálo, jako by nad věžními hodinami šplhal horolezec v bílé hel-

mě. Snad je z firmy provádějící výškové práce, říkala si. Provádí rekonstrukci fasády,

čištění kamenného zdiva… Když však přišla blíž, zjistila, že po stěně věže nikdo ne-

šplhá. 

Přemýšlela, čím to je. V duchu se uklidňovala tím, že je možná ve směru jejího

pohledu zavěšena pouliční lampa. Protože se však bílá skvrna objevovala téměř

až pod ochozem věže, příliš nevěřila, že by někdo instaloval lampu v ta-

kové výšce.24
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půlnoc prosinec přemrzá v leden čas na změnu čas na předsevzetí

vynoříš se z houští cirkulárka ticha zvoní na poplach skafandr z opilosti tě chrání 

před okolím

cesta neviděna zarývá se do nohou kamínky výčitek potemnělé pařáty větví proti sobě 

demonstrují

mávají na tebe ty ano ty nebo se jen třesou zimou zasněžený mech tě zve skloň se a 

odpočiň si

jen na chvilku si zdřímni tak jako on

zabil jsi mě říká se v tvých uších

zabil jsi mě výkřik jako stín vtrhne do noci odrazí se od oblohy a padá ti na hlavu

zabil jsi mě toužíš neslyšet a neviděn proklouznout zpět do chaty ke kamarádům

stromy se tyčí jako proudy nejtmavší noci proplétáš se mezi nimi výčitky svědomí jsou 

jen

vějičkou romanopisců tys přispěl ke zlepšení svého života účelněji než novoroční 

předsevzetí

zbavil ses ho aby všechno proudilo jak má jen stromy to nevědí a les se nesmiluje větve

si s tebou

hází jako se svým vězněm

neznáš cestu zpět a hvězdy se ti sápou po krku ledovými paprsky

máš strach

zem se přiblíží už se jí dotýkáš jako bys pronikl na samotné dno sebe

prasklina ve tvém skafandru se rozšiřuje a zima tě omámí nechte mě já přece nic 

neudělal

snad sis nemyslel že bys dokázal někoho zabít

ty

noc studí hvězdy bdí a ve vsi odbíjí půlnoc

jsi stále malý chlapec

(Jakub Tomšej, narozen 1988 v Ostrově nad Ohří, žije v Karlových Varech)

Jakub Tomšej

Nový rok
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David Šeterle

Tak pojď,

človíčku
Snovač

Lesní vílo, opare mé mysli?

Jak jarní rákosí zelenáš a sílíš

jak vlnka vlnce šeptáš mi do ucha

pojď, tak pojď, človíčku malý

neseš hlouběji, do temné vody

já ztrácím zrnka světla, bloudím

magnésiový šátek, černý, hluchý

kudy? to moje kudy zní a rdousí

Lesní vílo, kde otazníky klásti

kde svůj bol snésti, kde stavět své hrady,

kde položit svůj železný vlas,

kde rty mé opuchlé naleznou vody?

Klesám či stoupám - nadnáším se

pavučina snů, má hranice jemná

jí se proplétám, oddám se kráse

pokorně klaním se - pavučinko má

Kde jsi byla lesní vílo?

Já omotán svými vlákýnky

ztratil se ve snu

Teď krok, co krok, sžírá mě

sžírá

Pohled do dvou propastí,

kde purpurová jezera čekají,

spasí mě, ovlaží, vílo!

vždyť tam jsi ty

Skočím - 

či snesu se, svojí pavučinou

snů, tou změtí mých rubínů,

kousíčků pravdy, tou klesnu

teď, vílo, klesnu teď k tobě

Ranní tříska

Poddajná půda objímá mé prsty

šláp, chňáp, země má hnědavá

Tůně královská, zve mě

pojď dál

Kráčím 

pasu své srdce, jak ovečku padlou

pastva má plaše přichází a tiše

hltím se, touha má, naplnění dá

Já, pasáček dešťe

rozkošně se tvářím, vstříc hledím

perla, blankyt to nebeský, hladí

a laská zevnitř mě sílí

Nekonečné pastviny osidluji

marnivý sen plačtivě sedí

kolem něj teču. Krásu si nesu

já, srdce chytré

(David Šeterle, narozen 1986 
v Chebu, kde trvale žije)
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Tam, pod svícnem nekonečných vymývání mozků, se tiše zvedal pahýl zkostna-

tělých přání. Nebyl neuchopitelný. Jenom přes rozezvučené žaluzie prosvítal krutý

kotouč ohnivé budoucnosti. 

„Vypadáš furt stejně,“ řekl si pro sebe - dovnitř - Kdokoliv. Ten Kdokoliv (není prav-

da, co se říká o loutkách - ano, všechny jsou bez výrazu; bez šance; bez smrti; bez ži-

vota; bez kůže, kterou známe v její pružné, nebo zkamenělé podobě; bez záře, bez

onoho světla, které se jako by vysmívá nastaveným tělům ležícím na deštěm stráve-

ných lavičkách, ale tato byla jiná: netrčely z ní provazy a nevedly směrem k loutkářo-

vým zdřevnatělým prstům. Ty provazy nebyly hmotné a vyrážely z každého centimet-

ru, milimetru, mikrometru, nanometru, z každého póru, z každé části tkáně, z každé

buňky. Spojovaly živé dřevo loutky s každou molekulou vnějšího světa… A jak se

hýbala, ta nezhasnutelná aura čar ji pronásledovala na každý okraj propasti, na kaž-

dé úpatí hory, na oba břehy každé vodní plochy...) na břehu. I Kdokoliv byl na bře-

hu. Ani to netušil. Uviděl na vzdušném podkladu čočky svou sítnici: řeky žil a nervů

na dokonalé obrazovce vnímání. Uvědomil si, že už nespí. Svaly se protahují za do-

sud omráčeného vědomí mozku... Tvář, ta lebka obtěžkaná masem a nižšími celky

hmoty, se vlní jako moře dun proťaté nezaznamenatelnou čarou a sestrami dalších.

Moře stínů a vlny… a desítky a stovky a tisíce podob světla… mečů skosených svitů

prorezlých časem… A vlasy… bombardované kyslíkem, ó dva kouzelné váčky lidství

pohřbené v kryptě na nohou prodloužené páteře… A kůže samotná, na tváři hledá

svůj tvar v rychle ubíhajícím večerním světle skrz plaňky plotu... Oko mrká, čočka za-

ostřuje plíživou slavnost buněk... 

A to… A tohle… A tohle všechno večer přišlo k oknu, otevřelo okno, doširoka

otevřelo víčka: dívalo se přímo do Kamery... Kdokoliv stál a díval se z otevřeného

okna. Zlaté silnice fotonů i úhly Kamery ho tiše sledovaly a Svět, ten všudypří-

tomný loutkář ho svazoval pavučinou ke svému obrazu. A dál: temný smích letí,

plní uši plachtících holubů, pohled na Kohokoliv a pohled na jeho zmenšující se

postavu ve zmenšujícím se okně… úhel pohledu se však zvětšoval, rostl, pomalu

vytvářel pouhou přímku, nekonečnou galerii obrazů… (A smích, temný, chlad-

ný jako čepel oceli vnikal do pulsujících bludišť Kohokoliv.) A kamera mizí, je-

jí obsah bude bobtnat v mozku Oběti. A budou se dít věci - obrazy…

Zvětšující se obrazy…

Vojtěch Němec

Rozšiřování
skuliny
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Žurnalista Karel Koval, o němž se jako o blízkém
Skupovu spolupracovníkovi zmiňovalo poslední loň-
ské zastavení, neúnavně propagoval také českou hud-
bu. Nepodílela se na tom jen rozsáhlá románová kro-
nika Mozart v Praze, hudební a kulturní referáty ve
Venkově a Svobodném slově, ale i jeho působení
v Dánsku, studijní i diplomatické. V Kodani se zaslou-
žil o uvedení Prodané nevěsty, na kodaňské konzerva-
toři přednášel o české hudbě, pak na oplátku sezna-
moval Prahu s dánskou hudbou a kulturou a jako
první přeložil do češtiny Andersenovy pohádky. Hu-
dební vzdělání získal u Stanislava Sudy.

Sudův rodinný hrob (oddělení 33) se rovněž skrom-
ně připomíná na Ústředním hřbitově. Ve věku šesti
měsíců ztratil skladatel po prodělané spále zrak. Žil
v letech 1865-1931. Dodnes budí úctu svým zápasem
s osudem. Vystudoval hru na flétnu, živil se soukro-
mou výukou hudby a komponoval - opery (prvotina
U božích muk byla první česká opera složená na
slovenský text, následovaly další dvě opery a jedna
nedokončená), rozlehlé symfonické skladby (symfonie
Život ve tmách, symfonické básně Slepcova píseň
a Hudba světlem) a další skladby komorní. Kdo se
někdy zahleděl do podoby orchestrální partitury, jen
s němou pokorou může stanout před jeho odkazem.
Notový zápis totiž skladatel diktoval a celou jeho roz-
lohu musil podržovat v paměti.

Do rodinné hrobky oddělení 41 byla v roce 1935
uložena rakev s ostatky Norberta Kubáta (nar.
1863). Skladatel, regenschori u sv. Bartoloměje,
zasáhl do plzeňského hudebního života nejen jako
autor mší, sborových a komorních skladeb, ale

především jako sbormistr. Bezmála dvacet let
řídil pěvecký spolek Hlahol (1897-1914)

a dovedl jeho část v roce 1900 k evropskému
vítězství při mezinárodních soutěžích v Bruselu
a v Paříži. O rok později při zájezdu na Moravu pod-
nítila kvalita Pařížského odboru Hlaholu - to už se
vítězná část sboru samostatně vyčlenila - Ferdinanda
Vacha k založení slavného Pěveckého sdružení mo-
ravských učitelů.

Popel další skladatelské a dirigentské osobnosti -
Antonína Devátého (1903-1984) - je uložen v urno-
vém háji II. Dirigování studoval u Pavla Dědečka,
skladbu u Vítězslava Nováka. V letech 1951-1963 řídil
Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Plz-
ni, z něhož vznikla po listopadu 1989 vysoce kvalitní
Plzeňská filharmonie, a dal základ jeho vynikající in-
terpretační pověsti. Jako skladatel věnoval průkop-
nickou pozornost koncertním možnostem akordeonu
a kytary. Ceněny jsou jeho písňové cykly, smyčcové
kvartety, předehry (Hrdinská, Slavnostní, Mírová).

Tři interpreti zaslouží zmínku - virtuóz na harfu
Václav Klička (oddělení 6), profesor hry na tento
nástroj na pražské Konzervatoři, a pěvci plzeňské ope-
ry Ela Noëmi (Eleonora Koppová, kolumbarium, etáž
3, č. 1177), sopranistka, první česká interpretka role
Čo Čo San (paní Motýlek - Butterfly), a barytonista
Josef Hořický (Josef Šafránek) (oddělení 100).

Do oddělení 67 byla uložena urna nepřekonatelné
osobnosti Antonína Špeldy (1904-1989), fyzika, akusti-
ka, hudebního historika a kritika, neúnavného organizá-
tora plzeňského hudebního života, jehož věhlas nemá
v národním kontextu rovnocenného konkurenta. Kdo
byl svědkem jeho výkladu hudebních děl, osudu skla-
datelů, kdo sledoval jeho charakteristické pousmání
i tón hlasu, nemohl zůstat nepodmaněn jeho
osobností i magickou mocí hudby.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň: 

Ústřední hřbitov V
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O rizicích nové rubriky  

Nuže den se dnem se sešel, několikrát jste se, milí
čtenáři, vyspali a máme v Plži novou rubriku. A sice
rubriku kritickou. (Ký výr byl šéfredaktorovi nakukán!
Přestože nápady šéfredaktorů bývají přínosné, bohu-
libé a já nevím co ještě, v tomto případě si nejsem
jistý... A mám ji prý vést!) 

Kritikové. Kritika. Zkouším ta slova, chutnám jazy-
kem jeho obměny a zvuk. Stále stejně ostré a drnčivé
krikrikrikrikri, jako bychom slyšeli vítězný pokřik datla
černého, potom, co proklepe svůj strom a zbaví ho,
ovšem jen částečně a nedokonale, škodlivého hmy-
zu... Kritická profese je obtížná, a proto je s podivem,
že si ji vybírají jedinci převážně fyzicky slabší. Je to
patrně proto, že takoví lidé působí často dojmem
neschopnosti odmítnout onu nevinně vypadající žá-
dost redaktorů, aby něco napsali... Napíšou. Jednou
o tom, podruhé zas... a už se vezou. Nakonec si uvě-
domí, že mohou být jednou postaveni vedle takových
velikánů jako je Šalda, Václavek, Černý... Haman,
Novotný, Janoušek, s nimiž nechtějí mít pranic spo-
lečného, jejichž stín je závratný a raději by se toho
měl mladík vzdát, pustit to, praštit s tím, prchnout od
toho, ale copak to jde, když už je to domluveno? Kdo
z vás viděl na pohlednici Šaldovu hůl, a je to pořád-
ná sukovice, jistě mi dá za pravdu, že pohled na ten
klacek je hrozný. To není klacek, to je kmen! V reálu
snad ani nevidět! Dala by se jím zaštítit i rubrika kri-
tické třtiny? Dát si ji do záhlaví, aby se o ni jeden
opřel, ne se jí oháněl! Proboha! Zdvihnu ji vůbec na
někoho? Uzdvihnu ji vůbec? Na nějakého nového
Čapka? A troufnu si - na co? Na to nebezpečí, které
se s ní pojí, přece! Literární kritik, podoben hoke-

jistovi, by v českých podmínkách měl nosit ústní
chránič v zájmu zachování zdraví.

Nebudu vůbec na tomto místě připomínat jízlivé roz-
tržky nebo kauzu Slomek z nebezpečných ulic praž-
ských, kde se literátů s divným pohledem potlouká
víc, než by k smrti vystrašeným kritikům bylo milo;
beztak jde o kauzu dávno známou. 

A nyní já, vstupující na tenký led plzeňský. Buďte,
páni literáti, shovívaví. Jako novopečený adept kritic-
ké rubriky si jen stěží dovedu představit direkt z opra-
cované básnící pěsti Davida A. Šakala či odstrašující
policejní pendrek literárně stále hůř se projevujícího
Vladislava Hřebíčka. Koneckonců i roztržitý a jistě ne-
úmyslně zlý pohled Bohumila Jiráska, kterého si v mé
knihovně středoškolské studentky rády pletou s vě-
hlasným Aloisem (vždyť Loučení po západu slunce je
mnohem tenčí než kterákoliv knížka klasikova), může
být pro mou křehkou konstituci smrtící! Tedy shoví-
vavost, bohorovný klid a nějakou tu ledovou whisky,
páni literáti.

Ale dost bylo slov. Už se do toho pustíme.
Krikrikrikrikri!

Zahájíme Rozloučením

Kterápak edice v kamenných nakladatelstvích do-
sáhne stého titulu v pořadí? V dnešní době při jejích
zběsilých proměnách, ekonomických kolapsech
a každodenní nestálosti prakticky nemyslitelné.
A právě tato zarputilost ctí sympatickou řadu Malých
knížek, vypouštěných do oběhu Knihovnou města
Plzně jako polooficiální a neprodejné tisky začína-
jících autorů. Z léta letošního roku pocházejí hned
tři tituly. Spojuje je „nadstandardní“, dvojnásobná
velikost formátu, nyní velikost o rozměru běžného
školního sešitu. Že by to bylo způsobeno větším
obnosem peněz, vyzískaných z grantů?

Milan Šedivý

O rizicích nové rubriky

Zahájíme Rozloučením
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Obávám se, že
taková štědrá finanční injekce

nepostihla ani 106. svazek edice, který
mám právě před sebou. 
O tom, jak jsou pro pisatelskou tvorbu důležité

schůzky s podobně založenými přáteli, svědčí sbírka
tří povídek nazvaná Rozloučení (vydal Ason-klub,
2005, 160 výtisků!). Při plodných rozhovorech ve vi-
nárně přišlo třem bodrým literátům v letech na mysl,
že se povzbudí v tvorbě společným tématem, tj. že
v sympatické rivalitě se poperou s kolegy i sami se se-
bou - aby se ukázalo, jak každý s přisouzeným tema-
tickým závažím dokáže zacvičit. A nyní, Šaldo suď; vy-
pustili to ven. Šaldo nejsi, ochotně bych přepustil,
dnes to šálení autorů, jaké veledílo nám sepsali,
spočívá na mně. Dodejme, že tématem byla stará paní
na lavičce v parku. 

Milan Čechura, jehož povídku v souboru nalezne-
me první, s daným tématem viditelně zápolil. Jistě by
nevadilo, kdyby se od parku a dané lavičky nedostal
dál, jak taky ve svém příspěvku činí, na to se v lite-
ratuře samo sebou nehraje, ovšem za předpokladu, že
dokáže tyto dobrovolné mantinely vyplnit zajímavější
látkou. Jeho povídka doslova dře svým pozadím o za-
danou lavičku. Chudičké vyprávění není obohaceno
překvapivější pointou, na níž se autor snaží sisyfovsky
postavit konec. I po dočtení se čtenář nemůže zbavit
dojmu, že kontrastním spojením staré paní a mladého
páru je učiněn poslední pokus o zakrytí tvůrčích roz-
paků. Můžeme se pouze dohadovat, proč Čechura sty-
lizoval dané téma jako jeho kolegové a přiklonil se
k posmutnělé výpovědi, přestože od něj známe celou
řadu humoristických drobností, miniatur a vyprávění,
za nimiž ho poznáváme mnohem spíš než za tímto
nepodařeným stylistickým cvičením. 

Za skutečnou povídku, operující s širším dějovým
rámcem, prokreslenějšími postavami a časovým ná-
vratem, bychom mohli považovat počin Lubomíra
Mikiska. Jde o autora v tomto žánru víceméně obrat-
ného. Svou povídkou, po níž soubor dostal jméno, se
snaží proniknout do mentality a bezprostředních po-
citů staré ženy po ztrátě životního partnera, a dluž-
no říct, že se mu to daří. Nepochybuju o tom, že čte-
nářky, jejichž typ autor vystihl, by se s textem zto-
tožnily; co víc, líbil by se jim. Přesto je úvod nepří-

jemně nakažen seriálovou nasládlostí a titěr-
nostmi; věru víc, než by osmistránkovému

Rozloučení svědčilo. Střed a závěr nic-
méně přesvědčují o pisatelské zručnosti
a umu. Rovněž  stavba povídky, díky níž teprve
po chvíli čitatel pochopí, co se před oním (povin-
ným) usednutím na lavičku odehrálo, nás utvrzuje
v příznivém dojmu. Lavička sestupuje do role motivu,
děj je jí pouze dotčen a uplývá nezadržitelně vzad
povídkou tesanou z jednoho kusu. Postřehnutelná
a pro Mikiska typická je ctižádostivá snaha po učesa-
ném a propracovaném žánrovém tvaru, nepostrádající
gradační tendenci. 

Oproti němu mnohem svéráznější a neurovnanější
podobu představuje poslední z trojice, Jiří Č. Ulrich.
Jeho příspěvek nejenže je nejdelší, ale také patrně nej-
zajímavější. Smutek ze ztráty partnera a pocitu trýz-
nivé samoty se stal hlavním tématem povídky nazvané
Stará paní. Ulrich ho šikovně odstínil opileckými roz-
šafnostmi a bizarními promluvami postavy a zdařile
jej zahaluje před čtenářem jako neexplicitně sdělené.
Povídka vypráví o seznámení dvou osob, které spojí
jednoho odpoledne momentální pocit vykolejení. Na
textové ploše třinácti stran se čtenář postupně dočká
několika přemetů - svědkem nejkurióznějšího se stává
v samém závěru, kdy strážníka Jana Borovce vystraší
důsledky ze smrti staré paní, již doprovázel domů,
a činí z něho hlavního podezřelého. 

Ani Ulrich nedrží naštěstí svou postavu v zajetí la-
vičky. Pohybujeme se s ní a jejím domnělým vnukem
po městě, do jejího bytu, ložnice a prostorový vjem či-
tatele oživí zmínka o Austrálii, kde žijí děti citově strá-
dající stařeny. Ačkoli nápaditost i letmý ohlas součas-
ného globálního světa je sympatický, zasloužila by si
povídka mnohem větší práci s kauzálními vztahy, ne-
boť vyprávění přespříliš stojí na momentálním tvůrčím
impulzu a povídka pak působí jako malé panoptikum,
které svědčí spíš o pozoruhodnosti autora než o jeho
formální spisovatelské dovednosti. 

Soubor Rozloučení je svéráznou plzeňskou obdobou
současné povídkové řady jihlavského nakladatelství
Listen, a tím i malou sondou do poetiky rozdílných
autorských individualit, potkávajících se v jedné knize
u společného zadání. Uvidíme, zdali tento plzeňský
pokus o literární konfrontaci - ve všech směrech
skromnější a také mnohem méně ambicióznější než
u zmíněné jihlavské řady - bude mít nějaké své vol-
né pokračování a jestli ke třem bodrým literátům
příště přibude třeba někdo další.
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Hned v pátek večer, na sv. Kateřinu, po návratu
z udílení výroční prestižní Ceny Bohumila Polana v ob-
řadní síni plzeňské radnice jsem znovu otevřel posled-
ní sbírku veršů Josefa Hrubého Osoby. A zůstal jsem
nad ní sedět dlouho do večera a listoval  v ní ještě
následující dva dny. A styděl jsem se, jak jsem ji leh-
kovážně odložil brzy po jejím uvedení na přelomu let
2004/05. Básník Josef Hrubý je poeziemilovnou obcí
Plzeňska znám více než důvěrně. Dlouhá řada jeho
básnických sbírek mnohé svádí k samozřejmé poklo-
ně, k bodrému poklepání po ramenou a s úsměvem 
znalce jen k lehkému prolistování útlého svazku a…
zařazení do knihovny. Prosím, to se týkalo i mne!
Znovu opakuji, že se stydím, protože teprve ty dva
dny po sv. Kateřině jsem se rděl a tiše zasílal desítky
omluv přes celou Plzeň - z Bor až k náměstí Generála
Píky, kde básník bydlí.

A teď ještě vážněji: Oceněná sbírka veršů nese
název, jak již bylo řečeno, Osoby. Bože, jak básníku
Josefu Hrubému závidím tu plejádu osob, které mi
ve své sbírce představuje! Proboha, jak to, že já je
nepotkávám, nebo nemám tak jasnozřivé básnické

vidění a cítění? Jsem já (a my ostatní) vůbec tak
okoralý, že nejsme schopni vnímat to

obrovské lidství básníkových Osob ve všech jejich
proměnách? Ale pozor! To nejsou jednoznační „sym-
paťáci“. Všichni jsou živí, současní, milující, snící, za-
tracující, lehkovážní, i srdnatí, i podivíni, i nesympa-
ťáci… tedy, jak jsem je „přečetl“ já v těchto dnech.
Celkem sedmdesát sedm portrétů ostře načrtnutých
perem básníka volným veršem bez interpunkce, slo-
vem sdělným, srozumitelným, bránícím se omračující
povrchní virtuozitě. Nádherné je i to, jak nezapře, ani
nechce zapírat, své jihočeské kořeny, kolikrát se měk-
ce vrací domů, aby jeho verš dostal ještě širší hloub-
ku. Ne, vůbec nepochybuji o tom, že tuto cenu získá-
vá plným právem. Blahopřeji i paní Karle Erbové
a panu Luboši Vinšovi k čestným uznáním za proka-
zatelné úspěchy na literárním poli. Byla jim udělena
za sbírky poezie Dům plný dopisů a Zbloudilý Mínó-
tauros.

A zároveň mi dovolte poděkovat pánům radním
města Plzně i sponzorům (ČEZ), jakož i organizá-
torům (Středisku západočeských spisovatelů), za
důstojnost a velkorysost kulturního počinu, který se
už stal plzeňskou tradicí a umožňuje nejen reka-
pitulovat, ale veřejně ocenit západočeskou re-
gionální tvorbu.

František Juřička

Listování

v Osobách
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Kruh přátel 

knižní kultury

vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13 - 2. patro)

na své pravidelné večerní pořady

11. 1. - 19.00 - Václav III.
repríza hudebního monodrama v podání Michala Bošky

18. 1. - 19.00 - Ceny Plže 2005
vyhlášení výročních cen Plzeňského literárního života

25. 1. - 19.00 - Prohra Vítězky
monodrama o konfidentce Boženy Němcové

účinkuje Ludmila Bednářová

Pozvání do Galerie města Plzně:

4. 1. - 19.00 - Les
tematický literární večer s hudbou

účinkují Blanka Hejtmánková, Jiří Hlobil, Václav Malina - recitace

Miroslav Tauš a Roman Haas - hudba

Pozvání Knihovny města Plzně:

17. 1. -  17.00 - Zlatá slova Pýthágorova
z řečtiny přeložil Václav Blahník

účinkují Milan Friedl (přednes), Jan Doležel (varhany)

Připravujeme na únor:

1. 2. - 19.00 - Moderní poezie:  - iš, - iš, - isch
připravil a s Janem Sojkou a Davidem Charvátem uvádí Vladimír Novotný

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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Tiráž

V příštím Plži mj. čtěte:

O Cenách Plže za rok 2005

Skladbu Květy Monhartové a básně Jindřicha
Konečného

Prózy Jiřího Štěpánka a Davida Charváta

Autorské rubriky Karly Erbové, Michaely Pánkové,
Ilony Gruberové, Milana Šedivého a Vojtěcha
Němce

Rubriku Mladý Západ

Vychází za přispění Města Plzně,
Ministerstva kultury České republiky
a Nadace Českého literárního fondu.
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