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Možná si už pomalu, ale jistě zvykáte na novou grafickou podobu Plže. Možná už také
mnozí nebo většina z vás má k dispozici Slovníček autorů Plže, v němž najdete základní
biografické a bibliografické informace o dvou stovkách (!) autorů, starších i mladších, zá-
padočeských stejně jako mimozápadočeských, kteří během dosavadních čtyř ročníků pub-
likovali v Plzeňském literárním životě. Některý z nich se však musel stát jubilejním dvou-
stým a neklamnou hrou dějinné plží náhody to vyšlo na Kateřinu Novou, autorku me-
dailonu Vojtěcha Juríka v naší zimní příloze. Gratulujeme jí a vlastně i nám všem kolem
Plže, poněvadž mít dvěstěčlennou autorskou obec, to vůbec není málo! A se stejným za-
dostiučiněním gratulujeme všem novým laureátům Cen Plže, Ason-klubu a čestných uzná-
ní za rok 2005: máme radost, že tato tradice vznikla a snažíme se ji dodržovat.

O Cenách Plže píše Vladimír Gardavský a jeho hloubavé řádky tvoří předstupeň k dvě-
ma básnickým příspěvkům: první laureátkou Plže za poezii byla výtvarnice Květa Monhar-
tová, proto tuze rádi uveřejňujeme její novou básnickou skladbu. Potěšení nám vždy činí
nové verše Jindřicha Konečného: například teď jímavé ukázky z jeho zralé lyriky. V prozaic-
ké rubrice figurují autoři ze vzdálených pokolení: hudební skladatel Jiří Štěpánek lamen-
tuje nad letem času - a divadelník (aj.) David Charvát nás uvádí do Kambodže (přečtěte si,
v jakém smyslu!). Do únorových plískanic vnáší trochu úsměvu-smajlíku Václav Malina.
V tomto čísle jsou rovněž zastoupeny všechny nové autorské rubriky: snad vás zaujaly už
v lednovém čísle! Samozřejmě pokračujeme i v rubrice Mladý Západ a mezi jejími texty na-
jdete příspěvek Petra Kučery, oceněný v loňském Plzeňském Literárním deštníku. A ještě
slůvko k rubrikám: dočetli jsme se v Tvaru, že, jak tam píše Ivo Fencl, zanikla rubrika Svetr
MUDr. Zuzany, která „obšťastňovala jeden z českých literárních časopisů Plž“. Pravda prav-
doucí, ale teď nás budou obšťastňovat rubriky jiné, tak už to chodí!

Leč neměli bychom přejít mlčením ani zdravici Viktora Viktory, adresovanou prozaičce
a znalkyni chodského folkloru Marii Korandové, jedné z laureátek Ceny Bohumila Polana -
a nepřehlédněte ani příspěvek Tamary Kopřivové, připomínající závažnou kulturní akci
Střediska západočeských spisovatelů z loňského prosince. No a příští, březnové číslo, bude
trochu jiné, bude mít charakter almanachu poezie a prózy - a v dubnu se zase vrátíme ke
klasickým plžím rubrikám včetně těch autorských. A to už možná bude jaro!

Vladimír Novotný

Jeden nikdy neví, čím se napěchuje hadí vlak.

Květa Monhartová



Ce
ny Plže
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Výročních cen všeho druhu, a i těch literárních, přibývá jako hub po dešti. Je radost je
udělovat, když ocenění už nemusí být výslednicí celkového komplexního hodnocení tvůrce
včetně hledisek mimouměleckých a nehrozí nebezpečí, že rozhodnutí budou veřejností
uštěpačně komentována. Přesto se ale pokaždé vynořují otázky, proč tu či onu cenu získal
právě ten a nikoli onen, popřípadě ona. Je to stejné jako s hodnocením dosud všech vy-
daných slovníků či antologií, vždy v nich někomu někdo chybí a jiný naopak přebývá.

Podobně klade pokaždé otázky i způsob dekorování laureátů nejednou vyznívající jako
opožděná recidiva čirého dadaismu. Cože se to tváří tak smrtelně vážně a přitom vypadá
jako autoparodie? Už Voskovec a Werich zjistili, že laureáti, jubilea, průvody a přehlídky
jsou nejvděčnějšími projevy - jak oni něžně dadaismus vnímali prizmatem poetismu -
hovadismu. Snad aby se vyhnuli oné okaté důstojnosti vždy neomylně prokládané drob-
nými zmatky, pořadatelé slavnostních chvil se stále častěji uchylují k druhému extrému
a aranžují udílení nejrůznějších cen jako, žel Bohu, povětšinou méně vydařená kabaretní
vystoupení.

A najednou je tu již počtvrté udělování Cen Plže a náhle je opět všechno jinak. Vše se
odvíjí naprosto přirozeně, dostatečně důstojně, nechybí jemný humor a především vše
probíhá v nadmíru přátelské, uvolněné atmosféře. Ne, tyto řádky nejsou opisovány z Ne-
zbedných pohádek Josefa Lady. Skutečně se zdá, že pod laskavým dohledem obou redak-
torek - Jany Horákové a Heleny Šlesingerové a pod taktovkou dnes již proslulého plzeň-
ského šarmera, literárního historika a kritika Vladimíra Novotného v Polanově síni každo-
ročně v těchto chvílích nelze zaznamenat mezi přítomnými tvůrci žádné stopy řevnivosti
autorské či generační, ale pouze idylický pocit sounáležitosti. Ono totiž kdyby nebylo Plže
a jeho barevného bříška, Listů Ason-klubu, tak by se tolik básníků, prozaiků a publicistů
ze západu Čech tak zcela jistě nerozepsalo. A vrátíme-li se na úplný začátek našeho
uvažování, jistě, i tentokrát mohli Ceny Plže obdržet docela dobře i tvůrci další, případně
jiní. Ale nejdůležitější je, že to nejpodstatnější, co v regionu na papíře vzniká, je každý
měsíc už jednou provždy zaznamenáno a veřejnost má možnost se s tím seznamovat.

Ceny Plže za rok 2005 získali dne 18. ledna 2006 v Polanově síni Knihovny města Plzně
tito literáti: Cena Plže v kategorii esejistiky byla udělena Viktoru Viktorovi, čestné uznání
Vladimíru Gardavskému. Cenu Plže v kategorii prózy obdržel Vojtěch Němec a čestným
uznáním byl oceněn Vojtěch Jurík. V „královské“ kategorii poezie Cenu Plže získal
Milan Šedivý a čestná uznání si odnesli Tamara Kopřivová a Václav Toucha. Cenu Ason-
klubu převzala Irena Velichová, čestné uznání Svatava Heinlová. Letos naposled bylo

uděleno čestné uznání i Vetřelci Plže, a to Martině Zábranské z Prahy. 
Gratulujeme!2

Vladimír Gardavský

Ceny Plžeza rok

2005
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Píši Ti a slova hned zašlapuji do tlejícího listí,
praskají jak přemnožení chrousti v časném létě.
Na bílém ptáku má bílá slova zůstávají ležet neviděna,
bílou cestu lemují nízké borovice, za nimi je temný les.
Černá slova, která mne napadají na černé pěšině,
pěšině široké, zvolna klesající, pohodlné do nicoty,
černá slova mne obalila, drží, drží, drží jako ty.

Sklo okna tě proměňuje,
ale hůře se na to upomíná,
neboť pod lisem ztratilo sklo důvěryhodnost.
Stromy se třesou snahou nasypat ti listí na cestu.
Kolíbá se kačenka kolíbá,
Amálka se jen tak tak vyhýbá.
Vždycky je třeba s myšlenkami utéci do prostoru.
Je ale mezi námi stále sklo,
lisem utvářené, lisem proměřené,
slunce sklo, důvěra sklo, sklo vítr a mlha,
Amálka kolem pobíhá,
tančí a hůlce uhýbá.
Kolébavě kráčíš přes úhor,
stojím za oknem a dívám se.

Tlip, tlap, tlip,
mlaská igelit.
Za ním příběhy naskládané do úhledných krabic,
opatřené návody a vhodnými šrouby bez matic.
Tlip, tlap, tlip,
mlaská igelit.
Postmoderní doba už dávno není okouzlena,
vysoko narovnanými pokusy přiblížit se zleva.
Tlip, tlap, tlup,
igelit odhrnut.
Jedna úhledná krabice je také pro mne připravena.
Na rozvrzaném stolku podepisuji převzetí zajíce v pytli.
Tlip, tlap, tlip,
mlaská igelit.

Nedoručené
dopisyKvěta Monhartová  
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Píši Vám...
Navrhla jsem cestu tramvají,
„Úžasné věci přicházejí ve slevách“,
projednala jsem s okolím příměří,
„Využívejte energii aktivně“,
můžeme vedle sebe sedět úplně tiše, 
a bylo nám schváleno ještě 
říkat si v duchu: milý, milá...

Vyleštěný plát podvečerní oblohy.
Od pravého dolního okraje začíná svítící tužka 
spojovat stromy a vázat jim mašle 
a pro nás psát tajné vzkazy,
čitelné do zítřejšího dne nebo jen do hodiny.
Dotyky tvých rukou pronášejí vtipné monology,
používají zkratky nebo pracují s detailem.
Rozvádí jej až do krajní polohy k podpoření záměru.
Vzkazy pro mne srozumitelné pro tuto chvíli,
možná do zítřka, než se začnu ptát,
hlídají kameny stromy,
nebo stromy kameny?

E, D, 9
Kontrolované pásmo,
Se zatajeným dechem tě prosvítí ze všech stran,
Protože každý musí vlastnit neplatnou myšlenku.
E, D, 9
Kontrolované pásmo,
Polož se potom na gumový stůl a uvolni tělo,
ruce zkušených manipulantů vytvarují z něho 
jedno písmeno za druhým,
až vznikne tvé přiznání. 
E, D, 9
Kontrolované pásmo.

Už Vám nepíši…
a proto jen jemné větvičky stromů Vám kynou pa, pa,
na velkých bilbordech si dva páni povídají bla, bla, bla,
bílá krajnice kreslí jemnou křivku dálnice,
něžnou jak řez skalpelem.

Cesty…
Milý, nemilý…
Kdo vytvoří podstatné svou přítomností,
odstraní prázdnotu chvíle,
zaplní myšlení a nadechne se fantazie.
Jeden nikdy neví, čím se napěchuje hadí vlak.
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Procházíme jeden za druhým.
Ulička se vzpouzí propustit více.
Musíme být tou chvílí dobře čitelní.
Radikálnost přenecháme banánovým slupkám.

Jsi teď, tady, právě na téhle zastávce zastavený,
zastavený, zatavený ve mně a přesto nedostupný.
Nenápadná, jednoduchá sdělení, a jak berou dech.

Krásná dívka vystupuje ve stanici.
Ve mně přesný plán expozice: sejdete se v létě.
Jdu se podívat z okna.

Široké údolí.
Rozházené lůžko.
Ještě teplé tvým tělem, které neznám.
Plné tvé vůně, kterou neznám.
Projíždím širokým, rozvaleným údolím.
Kam?

6. 6. dvě vajíčka pod holubicí,
6. 6. dva odjištěné granáty.

Stromy, jak srst, hříva, ocas koně pádí kolem oken.
Tatínku, vypráví se, prý jsi neuměl plavat.
Stromy, pera ptáků vyrovnávají se s zemskou přitažlivostí.
Uměl jsi plavat, nevzpomínám si jen, že bych tě kdy viděla plavat.
Stromy, držíte ticho za horký letní den.
Jako jsem nevnímala, že dýcháš, tak to bylo samozřejmé.
Stromy, jste míče pro příval mraků.
Až když sebemenší kopeček ti vzal dech, víš tam u kostela.
Stromy, hlídáte stíny, svými vršky rozmlouváte se sluncem.
K nemocniční posteli ti pak přivezli na vozíku nový vzduch, ani ten nepomohl.
Stromy, stojíte dnes čestnou stráž u našeho vlaku.

Pozvolna se pohybujeme dohodnutým způsobem,
půvabné postoje koní povyšují krajinu do věčnosti.

Prohlížím si úlohu: vytvořit terče pro Amora.
Znovu a znovu bude působit, co milujeme.
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Výzva

Řekni dešti
ať nastaví
dlaň
Řekni úsměvu
ať nastaví
tvář
Řekni duši
ať se otevře
Chtěl bych sestoupit
do její hloubky
až na dno
až tam
kde se věčnost
potkává
s jinou věčností

Malíř

Bůh potřeboval hlínu
aby stvořil člověka
Já potřebuju štětec a barvu
abych stvořil svět
svět božské fantazie
Bůh a já
od počátku světa
se doplňujeme

Slza

Vezmu si tvoji slzu
jako součást tvé duše
Vezmu si tvoji slzu
a projdu nekonečnem
Vezmu si tvoji slzu
a ukradnu tvoji duši
tvé tělo
tvé všechno
Potom zjistím
že nebe i peklo jsi ty
a já celou svoji nesmrtelnost
rozdrobím do tvé slzy

Touha

Když bůh
z mých rtů
setřel úsměv
uviděl tebe
má lásko
Bůh se
omluvil
a vzal tě
do věčnosti
Od té doby
vím
že chci
tebe lásko
Já také toužím
být s tebou
ve věčnosti

Jindřich Konečný

Buď
zdráva,

lásko
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Lítost

Možná tě potkám
v příštím životě
Budeme
tou nejkrásnější láskou

Možná tě potkám
v příštím životě
a budeme
tou nejdivočejší láskou

Možná se potkáme
v příštím životě

Je mi líto
že jsem tě nepotkal
právě teď

Věčnost

Věčnost
může být krásná
Nechci
tam potkat Boha
Chci tam potkat
svého syna
kterého mi Bůh vzal

Volba

Bůh
mi velkoryse řekl
Dělej si co chceš
Ďábel vedle mě
už netrpělivě přešlapoval

Ptám se

Viděl jsem 
slepá okna
která měla
bílou hůl
Viděl jsem 
slepé lidi
kterým zrak
vzala láska
Ptám se
kolik
bílých holí
potřebuje člověk
aby došel
k svému cíli

Tvé prsty

Dotkl jsem se tvých prstů
Těch co mě mají hladit
Dotkl jsem se tvých prstů
a rozechvěl struny houslí
celého světa
Dotkl jsem se tvých prstů
a zazněla hudba
tak krásná
že ti ji mohu šeptat

AVE AMORE

Ave amore
Morituri te salutant
buď zdráva, lásko
jdouce na smrt tě zdravíme
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Co jste dělali o Vánocích? Taky jste si pustili Rybovu Českou mši vánoční? Já rok co
rok a stále objevuji její nové krásy. Samozřejmě vzpomenu na nešťastného kantora
a na jeho rodnou obec: Přeštice. Narodil se pár kroků od chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v roce 1765 jako syn místního regenschoriho. Však na tom místě stojí pomní-
ček. Ostatně, asi to bylo místo vždycky posvátné. Na počátku 13. století zde postavil
kladrubský benediktinský klášter na pahorku zvaném Pohořko nad tržní vsí Pressic, sí-
dle to rodu Drslaviců, nevelký gotický kostelík. Dva zvony zvonily ke mši, zvonily na
požár. A že jich bývalo požehnaně! Pokaždé, když se obec vzpamatovala, postavila
kostelík nový, větší, hezčí. V 18. století pojal Josef Sieber, čtyřicátý šestý opat kláštera,
odvážnou myšlenku: postaví zde velký poutní chrám.

A nebude jej stavět nikdo menší než sám Kilián Ignác Dienzenhofer! Roku 1745 po-
ložili základní kámen, strhlo se staré děkanství. Dienzenhofer však už je starý, vyčer-
paný muž a za šest let umírá. Jeho stavby se ujímá Ignác Prée. Netrvá dlouho a na
poslední cestu odchází opat kladrubského kláštera. Stavba se zastavuje až do zvolení
nového. Načež vypukne sedmiletá válka. Po smrti Ignáce Prée se stavby ujme Ansel-
mo Mario Lurago. I jeho záhy navštíví smrt. Stavbu dokončuje až Antonín Haffen-
ecker, pozdější stavitel Nosticova divadla v Praze. Je nasnadě, že původní Dienzen-
hoferovy plány doznávaly změn. Že chyběly peníze. I tak však bylo velkou událostí,
že chrám byl dokončen, byť na věže s kopulemi, makovicemi a vrcholovými kříži už
nezbylo.

V listopadu 1785 přicházejí do kladrubského kláštera císařští komisaři, aby dle na-
řízení Josefa II. provedli akt jeho zrušení, zabavení majetku. Tím i probošství přeštic-
kého. Chrám Nanebevzetí Panny Marie je prohlášen za farní. To nevypadá slibně.
V červenci 1807 sice svitne naděje, když je zdejší fara povýšena na děkanství, ale to
je vše. Teprve v roce 1855 je nouzové zastřešení věží nahrazeno pevným jehlan-
covitým krovem, jemuž bude souzeno vydržet do roku 1994. 

V roce 1899 začal v Přešticích pracovat Spolek, založený za účelem do-
stavby a opravy děkanského chrámu. Vydal naléhavou8

Karla Erbová

O lidské touze,
ba paličatosti
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prosbu k potencionálním dárcům, se svými žá-
dostmi se obracel po celých Čechách, ale než se nějaký ten penízek

našel, vypukla první světová válka. V roce 1923 spolek v poněkud pozmě-
něné podobě ožil, opět se začalo jednat o dostavbě - a přišla druhá světová vál-

ka.
Sotva dozněly v květnu 1945 sirény a odklidily se sutiny, začali se zdejší paličáci opět

zabývat chrámem. V roce 1950 mělo být přikročeno k opravám dlažby chrámu, scho-
dišť i bezprostředního okolí. Ale spolek byl rozpuštěn, peníze předány kostelnímu zá-
duší, tři roky nato přichází měnová reforma. Dalších čtyřicet let chrám chátrá, v okolí
hospodaří JZD, hospodářské budovy děkanství pobořené, zahrada zdevastovaná.

Semínko občanské iniciativy, které tu po celá staletí znovu a znovu nasazovalo ale-
spoň na list, ne-li na květ, se opět dere ke světlu. V roce 1988 se podaří dokončit sta-
vebně historický průzkum, začne se pracovat na projektové dokumentaci, avšak na-
výšení věží o kopule nepřichází v úvahu. Listopad 1989 odemkl tu zrezivělou bránu,
lidé se nadchli a začali jednat. Založili Nadaci pro dostavbu věží. V únoru 1993 je
schválen její statut, zvolena správní rada, v čele stojí starosta Přeštic, pan děkan,
místní nadšenci. Píší se dopisy, žádosti, za výklady obchodů se ocitnou modely do-
stavby, shánějí se peníze. Rada města daruje první milion. Objevily se staré doku-
menty o historii kostela. Z několika návrhů se vybral ten, který nejlépe odpovídal
Dienzenhoferovu stylu. Ovšem Ministerstvo kultury má výhrady - v našem století se
podle barokního stylu už nestaví! Ale vlnu iniciativy občanů už nelze zastavit, je to
jak velká voda. Pustili se do toho. Moderní stavební technika včetně vrtulníku, který
základní konstrukce kopulí osazoval, náročný úkol usnadňovala. Pánové věku dů-
chodcovského létali na rogalu či se nechali vynést jeřábem do výšky, aby zdokumen-
tovali všechny etapy stavby. Dne 20. května 1995 jsou věže dokončeny, v zapadajícím
slunci se na nich zaleskly čtyřmetrové kříže. Ve zvonici jsou z původních pěti čtyři
zvony: Starý, Nový, Poledníček a Umíráček. Dva z nich patří mezi nejstarší zvony v Če-
chách. A začnou se sbírat penízky na pátý - Jana Nepomuka. Vybudovalo se vnější
osvětlení - chrám je v noci vidět až padesát kilometrů daleko. Téhož roku se začíná
s rekonstrukcí varhan. Práce se ujal restaurátor, stavitel varhan a soudní znalec
Ing. Václav Šlajs z Plzně. Rozšíří stávající manuál, nainstaluje měchy se separátními
přívodními kanály od nově instalovaného odhlučněného elektroventilátoru. Varha-
ny jsou posunuty a vyvýšeny do polohy zaručující dobrý zvukový přenos do chrámo-
vých lodí. Najde za nimi zajímavé notové záznamy - i samotného Ryby. Obtížná, do-
konalá rekonstrukce skříně varhan včetně mnoha ozdobných zlacení dodala dílu
punc. Jan Mrkvička sepíše obsáhlý bedekr, který vypráví o každé klice, každém scho-
du, každé dlaždici v chrámu celou historii. Za hubičku.

Je to neuvěřitelné, ale stalo se. Těch jmen, která by neměla být zapomenuta!
Jsou zaznamenána právě v Průvodci barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie
v Přešticích. 

V roce 1996 slaví Přeštice 700 let od první písemně doložené památky, v listo-
padu je výročí 200 let od prvního provedení Rybovy mše. V chrámu hlava na

hlavě. A všichni plni hrdosti, že to konečně dokázali.
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David Charvát

„Neměl bys už jít do práce?!“
„Cože?“ zděsil jsem se.
„Já nemyslim dneska, já myslim jako vůbec!“
Ani nečekala na odpověď. Měla mě za ty roky přečteného. Doslova práskla dveřmi

a do písmene byla v tahu. Neodvolatelně a nedovolatelně. To se po ránu nedělá,
zvlášť po tak žhavé karibské noci, co jsem nachystal: svíčky, vínečko, tlačenka, burák,
prostě všecko. Já přece byl sakra zaměstnanej! Dobře, nikoli v úřadu nebo v obchodě,
zato svobodnou a poctivou prací básnickou!

Nedá se svítit, pustil jsem si Sibeliovu Labuť tuonelskou a začal pomalu bilancovat.
Léta jsme s Kamilou žili na státní náklady v malebném zapadlém zámečku pro promi-
nenty poblíž Sedlce. Neříkám, že nějak extra šťastně, ale žili. Náš zámeček byl speci-
fický v tom, že v něm vegetovali samí básníci společně se svými drahými polovičkami;
většinou šlo, až na pár nechvalně proslulých výjimek, o svobodomyslná a velkorysá
děvčata, která se neštítila jakékoli špinavé práce. Abych nezapomněl, ty básníky si
dejte do uvozovek. Byli jsme asi takoví poetové jako jeden každý z vás, kdybyste si
jednoho slunného rána zrovna umanuli jimi být. Co se týče ostatních párečků, s těmi
jsme byli zpočátku jedna ruka, stále na dosah a délku zlaté přátelské paže. Děti jsme
nikdo nevlastnili, z nich jsme měli děs a hrůzu všichni do jednoho podobně jako svého
času Charms. Náš vztah k nim asi nejlépe vyjadřovaly verše našeho oblíbence Róźe-
wicze: „Ne k potomkům / To přece nemá smysl / Možná to budou stvůry.“

Selanka společného soužití trvala do té doby, než jsem zbyl ze zámečku jediný, ko-
mu holka doposud nedala provždy sbohem. Tehdy se karta obrátila a mně zůstal v ru-
ce Černý Petr vyvrhela. Byl jsem ostatními, jak říkali po zásluze, vyobcovanej za to, že
s nimi nedržím basu, solidárně netvořím živou zeď, nečelím smutku a osamělosti
smutkem a osamělostí toho druhého; pěkně cihla k cihle, aby se celá tělesná a psy-
chická konstituce náhle nezhroutila jako domeček z karet. Ne, já si naopak okázale
užíval sprostého partnerského štěstí na jejich úkor. Kdyby tak věděli… Tytam byly
časy, co jsme družně a se zájmem prodiskutovávali sebevětší volovinu a uspokojo-
valo nás slyšet každé připitomělé sousedské slovo. Tytam byly časy, kdy se naše holky
realizovaly v práci a my doma u partičky mariáše. Pryč byly časy, kdy jsme nemuseli
platit z vlastní kapsy nájem a kdy jsme měli všechno grátis: teplé jídlo třikrát den-
ně, navíc jsme fasovali solvinu, froťáky, gumy a dvě tužky s trhačkou na týden.
Brali jsme to jako všední samozřejmost. Ať se fotřík stát stará, když chce vyka-

zovat kulturnost. Pryč byly časy, kdy jsme k ničemu nebyli násilím nuceni
a kdy jsme své malicherné starosti o vlastní tvorbu mohli10
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hodit za hlavu, protože jsme žili ze dne na
den, z minuty na minutu, aniž nás někdo k něčemu tlačil. Trochu mi

to připomínalo moje bezstarostné dětství. I když na druhou stranu to mělo
i své stinné stránky. Já jsem například za tu dobu tak zlenivěl, že jsem jak je rok

dlouhej nic kloudného nenapsal, jestli vůbec něco, a silně pochybuji o tom, že ně-
kdo z brachů ve zbrani na tom byl lépe. Mysleli jsme si, že budeme jakýmsi neohro-
zitelným intelektuálním předvojem, vlajkovou lodí společnosti, a naivně se domní-
vali, že tomu tak bude do skonání věků; to jsme se ale šeredně přepočítali. Netrvalo
dlouho a začaly se dít dost podivné věci: jednoho dne zkrátka a dobře přestala
chodit pravidelná státní apanáž, básnicky řečeno, někdo nám zavřel kohoutek s fi-
nancemi. A co bylo vůbec nejhorší: začali se potichoučku ztrácet lidi!

Nedávno byl u mě na návštěvě mezi dveřmi kamarád Sochor. Od minulého setkání,
kdy si v jednom nestřeženém okamžiku ode mne vypůjčil pudr a oční stíny - Kamiliny
samozřejmě - ho dál raději nepouštím. 

„Těbůh, Sochore, co tě sem přivádí, čim mohu posloužit?“
„Přišel jsem se přátelsky optat, jak vám to s Kamilou klape.“
„Copa, něco by mělo bejt v nepořádku?“
„Jo, slyšel jsem, že prodáváš manželský postele.“
„Tak to máš recht, končim, to je všechno?“
„Depa, přines jsem novou báseň, chtěl bych, aby sis ji poslech.“
„Není nic snazšího, tak spusť.“ 
Sochor se zhluboka nadechl a zahromoval: „Když džungle vraždí…“ První verš je

vždycky nejlepší, takže jsem ho utnul: „To nezní špatně. Mimochodem, tys byl ve
Vietnamu, že vo tom tak zasvěceně a procítěně píšeš?“ zeptal jsem se logicky. Sochor
se zakřenil: „Ta báseň je ale vo Kambodži!“ K tomu nebylo co dodat.

Tenkrát nepřišel jen kvůli recitaci. Byl silně znepokojen fámou, že se nás kdosi chce
jednou provždy zbavit a se zlatým padákem rozhodně počítat nemáme. Tvrdil, že
nás má společnost už plný zuby, že jsme vyžírkové, pijavice, budižkničemové a kde-
si cosi. Zanedlouho se bohužel ukázalo, že to nebyl jen planý poplach. „Mech a Ši-
mádo to už mají nejspíš za sebou, zmizeli včera v noci,“ vychrlil ze sebe s vytřeštěný-
ma očima Sochor. Po pravdě řečeno, zrovna těm dvěma jsem chtěl zakroutit krkem
už dávno, ale tady se dělo něco jiného, něco silně znepokojivého. Někdo nám to tu
chce vyčistit bez ohledu na naše mínění. Z přemýšlení mě vytrhla naléhavost
Sochorova hlasu. „Teď jsme na řadě my, chápeš! Jde do tuhýho, kamaráde, máme
to sečtený!“ zanaříkal. A abych si dal majzla. Po těchto strastiplných slovech se
Sochor začal evidentně navracet do embryonálního stavu. 

Víckrát jsem ho už neviděl. Od té doby, od té neurčité Sochorovy hrozby jsem se
každý den cítil hůř a hůř, asi jako vysušená treska, vhozená do schránky, kterou
nikdo ne a ne vybrat, i když páchne strachem na sto honů. Svým způsobem jsem
byl nejspíš obětí něčího špatného vtipu, koneckonců jako každý z vás. Teď si už
nejsem tak jistý. Před malinkou chvilkou mi totiž někdo podstrčil pod dveře

podezřelou obálku. POKUD NEZHUBNEŠ DO VEČERA O TŘINÁCT KILO, JE
S TEBOU AMEN! 
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Jiří Štěpánek

Komponuji.
Jenže jsem se zvrhl.
Už od studentských let komponuji tzv. vážnou hudbu.
Ach, kde jsou ty časy, když naše slavná kapela hrála k tanci v Chýni na čajích tzv.

lehkou hudbu.
Malá vesnička mezi Kladnem a Prahou, ale s velkou hospodou U Křikavy a široko

daleko vyhlášenou taneční zábavou.
Blahé to časy pro nezralé mladíky!
Ctěné obecenstvo z blízka i z dáli podporovalo naši uměleckou ctižádost likéry

a cigaretkami. Číšník je nestačil nosit na podnosu. A osm káčé na hodinu.

Kapelník a já či já a kapelník pro každé čajové odpoledne komponovali jsme zbrusu
nový šlágr, někdy i s textem. Prali jsme se o přízeň tancechtivého ctěného obecenstva.
Komponovali jsme čím dál zručněji. Byly to dobré šlágry. Se všemi znaky tržního zboží.

Jednu neděli, když mi kapela chválila mé Mascot baby, prohodí saxofonista: „To by
se skvěle vyjímalo na gramofonové desce.“

Helemese! Proběhlo mi mozkem.
Hned v pondělí jsem zanedbal školní docházku, v podpaží tři čitelně psané šlágry

zpěv s klavírem a přesně - pokud mi to nevypadlo z mozkové kůry - přesně v 10.30
otvíral jsem dveře Esty, gramozávody Praha.

Starší hubená slečna mi sebrala noty a v 11.15 - uhodli jste - vstoupil pan ředitel
Schmelkes, malý tlustý, s cvikrem na nose a doutníkem v zubech, úspěšný podnika-
tel. Měl v ruce Měsíc nad oázou a věřte nevěřte, pravil: „To nahrajeme.“

Klesl jsem do kolen, ale duchapřítomně jsem dělal jakoby nic.
To bylo někdy v březnu a v srpnu mi z Esty psali, abych si pro ni přijel. Sám pan
ředitel Schmelkes mi ji podává a já k sobě v duchu hovořím: „První moje

gramodeska.“ 12

Lamentoso
Jiří Štěpánek
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A Schmelkes máchne takhle rukou a pro-
hodí: „Přineste další, dvě tu máme, to Baby a ještě jednu. Slečno!“

Nevěřím svým uším.
Ten pan Schmelkes, když vstoupil, byl mi docela nesympatický, ale jak se jeden

v lidech mýlí. Cvikr měl zlatý!
Desku Měsíc nad oázou s mým jménem Jakub Kuba, vkusně proloženým, celou jíz-

du vlakem domů mačkal jsem na hrudi.
Doma už mě čekali. To bylo slávy! Přišly sousedovy holky, tancovalo se, popíjela

perlivá limonáda Klicman Kladno a vytí muezínů z Oázy se ozývalo až do setmění, až
gramofon z toho ochraptěl.

„Budeš bohatý,“ šeptla mi sestra, „a já také - a celá naše rodina.“
Tehdy mě líbala ta pravá Múza.
Byl jsem talentovaný skladatel taneční hudby s jasnou perspektivou. Jenže! Co to

tehdy do mě vjelo? Byl to neklid mládí? Pýcha nebo jen zvědavost? Já to nechápu
a nechápete to asi i vy, mé velectěné obecenstvo.

Běda! Byl jsem už skladatel a nepotřeboval jsem se přece nic učit! Začal jsem se učit
znát hudební teorii. Nad číslovaný bas smolil jsem hlavní a vedlejší kvintakordy, mo-
duloval z tóniny do tóniny, listoval v Jiráskově Nauce o hudebních formách, bloumal
nad partiturami a pokoušel se komponovat ronda s několika hudebními myšlenkami
nebo sonátovou formu, ba i kantáty.

A v jednom mžiku, muselo to být náhle - psycholog tomu říká mezní situace - zvrhl
jsem se v komponistu tzv. vážné hudby.

Pod vlivem té přehozené výhybky na nepravou kolej provedl jsem neuvážený čin.
V euforii tzv. vážné hudby jsem sedl do vlaku a s odhodláním sebevraha spěchal do
Esty, gramofonové závody, Praha a všechny ty šlágry, hity, bomby, které jsem tam
v předešlé euforii dodal - Tango melancholique, Mascot baby, Utonulá, Všední den,
Smutný pierot a všechny další, jsem vzal a roztrhal. A byl v nich utajen zisk! 

„Budeš bohatý,“ říkala sestra, „A já - a celá naše rodina.“
Psal jsem komořinu, orchestrální partitury, kantáty, opery i balety. Dostával jsem se

do zajetí nezvyklých tónových vztahů, barev, rytmických množin, hudba prosakovala
mou hrudí k srdci i mozku. Pobýval jsem mimo tento svět, ba ocitl jsem se i mimo
sebe. Bylo to mé druhé já.

Rodina se ke mně začala obracet zády.
„Zbytečně plejtváš notovým papírem,“ kárala mě maminka, „sám vidíš, že to ni-

kam nevede. Podívej!“ Z televizní obrazovky právě cenil zuby mladý zpěvák Kája.
„Z toho bude boháč.“

Psal jsem do „šuplíku“. Občas jsem poslal písemnou nabídku některé filharmonii
nebo divadlu. Ani neodpověděli. S rozhlasem to bylo o něco lepší. Tu a tam něco
natočili, smyčcový kvartet, některé scény z oper, svitu z baletu apod.

Z Hudebního fondu jsem dostal za některé skladby odměny.
„Přineste něco lehčího,“ radil mi ředitel, „dostal byste víc, tohle jsou drobty
spadlé ze stolu.“

Ve Svazu skladatelů mě napomínal tajemník: „Pište pro
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Jiří Štěpánekmasy! Prostudoval jste si teorii socialistického rea-
lismu? Znáte výrok našeho předního hudebního vědce, že by pouš-

těl v rozhlase Červenou sukýnku od rána do večera, kdyby věděl, že to zvýši
výrobu? Hele, mezi námi děvčaty, když už to nenatřeš do červena, laď to aspoň

do růžova. Chápeš?!“
Roky běžely a transparent se socialistickou soutěží ve Svazu přetřeli na zdravou

tržní konkurenci. To mě vyburcovalo. Vyndal jsem ze šuplete dvě partitury, zasunul
do podpaží a klepal na dveře kulturních institucí.

„Nejsou peníze,“ řekli v televizi.
„Na soudobého skladatele nikdo nepřijde,“ řekli v divadle.
„Můžeme dát na pult jen velká jména,“ řekl šéfdirigent orchestru.
Roztrpčilo mě to! Kde je ta žába na prameni?
Začal jsem se ptát sám sebe: Nejsi raněn slepotou? Pohleď na své bližní, bývalé

kolegy. Využívají konkurence. Postavili se čelem k masám - chci říci ke ctěnému obe-
censtvu. Chcete se bavit? No jasně! Superšou!

Ano. Osvítil je Duch svatý. Je třeba pochopit skutečnost. A oni se prosazují za
každého režimu, diktují si gáže nebo vydržují si svou kapelu a uspořádají superkon-
cert. Ctěné obecenstvo se chce bavit, baf, baf.

Je třeba vzít rozum do hrsti, posadit se čelem k situaci a sesumírovat Patero pro
oblast kultury:

1. Umělecké dílo jako produkt podléhá zákonům trhu.
2. Umělecké dílo jako artikl je závislé na finančním obratu.
3. Umělecké dílo je hodnoceno dle maxima poptávky. 
4. Umělecké dílo je hodnoceno dle minima investic.
5. Umělecké dílo není závislé na estetické a etické hodnotě.
Mám nyní, proti čemu je třeba napnout struny.
Tím spíš, když jsem se právě doslechl, že byla založena Společnost pro likvidaci tzv.

vážné hudby.
No prosím, co si troufnou ti paběrkáři, kteří sbírají kdejaký ožvýkaný brak, místo co

by tvořili. Ubožáci! Mám vás litovat nebo udeřit pěstí do zubů? 
Udeř! Založil jsem Společnost pro likvidaci tzv. lehké hudby.
Přimklo se ke mně pár nadšenců, ale brzy se mi vytratili z dohledu. Uvědomil jsem

si, že trčím osamocen jako kůl v plotě. Tehdy provinční plátek Ochranného svazu
autorů zaznamenal názor kteréhosi řádného člena, že znalost not retarduje skla-
datelovu tvůrčí práci. Pisatel se holedbal, že nezná noty, ale že rovnou zpívá a brnká
své folky na kazetu, a je zpátečnické od OSA, když má v notách ohlašovat svá díla
pro jejich kartotéku.

Sedl jsem a ťukal na underwoodce: „Vážení, povinností každé kulturní instituce
je šířit kulturu pro duševní zisk konzumentů umění.“

V příštím čísle Magazínu vyšlo prohlášení výboru, že na dopisy, které neprospí-
vají růstu OSA, nebude brán zřetel.

Tu máš, čerte, kropáč!
Kristepane! Kdo mi pomůže vymrskat ty penězoměn-14
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ce z kulturních institucí? Znovu jsem se vzcho-
pil. Zašel jsem na Konzervatoř. Ředitel mě srdečně přijal a představil

mi vlasatého mladíka - pamatujete na máničky? - s kroužkem v uchu. Mánič-
ka udělal pózu a vyplázl jazyk.

Chytil jsem se za hlavu a zoufalý, v patách Erinye, prchal do klidu své pracovny,
sedl do lenošky, zvrátil hlavu a zavřel oči. Jakmile jsem se vydýchal, mozek mi začal
uvažovat. Život je vrstvení zkušeností. Umělec je ztvární silou svých představ. Tužku,
papír! Pronásledují mě Erinye, passacaglia per duo flaute, duo corni in F et a per-
cussione.

Píšu, škrtnu, píšu, škrtnu, nemám ani začátek a vejde moje choť. 
„Je ti něco?“ řekne studeně. „Máš tu dopis.“
„Ó, to bude z televize, poslal jsem jim partituru…“ spěšně trhám obálku.
Cože? Společnost pro likvidaci tzv. vážné hudby. Pozvánka na party. Propozice

k novému ročníku Český Euroslavík. Pohoštění. Tombola.
Mají peníze. To se jim to zve a hostí. Na Nový rok si provokativně pozvou na Hrad

bezdomovce. Ejhle! Nová šlechta.
Co takhle vyhlásit odstřel všech těch lžislavíků a nastolit nefalešné, vyladěné

mezilidské vztahy… No, bodejť, agitovat. Ochránce přírody! Demonstrace.
Jakoupak vlastně mají adresu? Zítra se zeptám v Informačním středisku. Ptám se,

ale poslali mě do sekretariátu Strany zelených. Už pátý den hledám kompetentního
straníka. Někdo prozradil moji činnosti. Prý je protikulturní, antilidová a nebezpečná
pro stát a jeho tržní demokracii. Ladím snad strunu k prasknutí?

Situace se vyhrotila.
Dostal jsem už dva výhružné dopisy. Zanesl jsem je na policii, ale řekli mi, že nemají

zatím žádné důkazy. Musím prý počkat.
„Na vraha?“ špitnu tiše. Mladý policista se pousměje a pokrčí rameny.
Už budu stručný, promiňte, stáří je upovídané.

Je horké faunovo odpoledne.
Sedím na lavičce před altánkem své zahrádky.
Už třetí den očekávám svého vraha.
Jsem smířen se svým osudem. Manželka ode mne odešla a dobře se vdala. Moje

děti mají své a vnoučata žijí v blahobytu spotřební společnosti.
Co chvíli sahám do podpaží - a usrknu z ploché lahvičky.
Zvrátím hlavu a vidím, jak bájný Pegas mává křídly před klesajícím sluncem a vní-

mám rytmus jeho kopyt.
Nesmím usnout! Sáhnu do záňadří - a usrknu. Vrahové nejsou milosrdní.
Slyším hudbu, závěr z mé televizní opery Kraj slepců.
Ale kdež, nic mého, to slyším hymnus nebes. Cítím omamné vůně, harmonii vůní.

Tak takhle se vplouvá po řece Léthé do Hádovy říše? Hle, Orfeus! Orfée, božský
Orfeé, kolego! A ta vůně, opájivá, nevšední…

„Máte to tu pěkné.“
Mžourám očima… Žena, a celkem pohledná.



Pr
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Jiří ŠtěpánekŽena vrah.
Přisedla si na lavičku.

„Povídám, máte to tu pěkné, pane skladateli.“ 
Jdu bez obalu k věci: „Tak jak to provedeme?“ (Co ta vůně?!)

„Jak víte, co provedeme? Nikomu jsem to přece neřekla.“
„Nekličkujte, nemám to rád. Všechno jsem pochopil, hnal jsem se za chimérou bu-

doucnosti, iluzí.“
„Proč iluzí? Vím, co chci, a k tomu potřebuji vás.“
„Říkám, nekličkujte, nemám to rád!“
„Ale já mám hudbu ráda. Chci si zařídit hudební vydavatelství a k tomu potřebuji

odborníka.“
„Tomu nerozumím. Řekněte to ještě jednou - a pomalu.“
„Jsem majitelkou parfumerie, mám peníze a mám ráda moderní hudbu.“
„Tak moment, jakou moderní hudbu?“
„No třeba - Jen pro ten dnešní den stojí za to žít... nebo Šup sem, šup tam, nám už

je to všechno jedno,“ a zasmála se mezzosopránovým smíchem.
Byla roztomilá.
„Tedy, že jste to vy!“
V máji si mě vedla k oltáři.
Uklidnil jsem se. I věkem se k sobě hodíme. Ona už překročila třicítku a mně ještě

není osmdesát. Alžběta mě miluje a já ji také.
Na svatého Štěpána otevřely se brány všem talentům začínajícím i končícím, píšícím

taneční hudbu, folkmuzic, popmuzic i pop-art, muzikály, televizní klipy, českou de-
chovku i českobavorskou dechovku atd. atd.

Finanční zisk zaručen.
A hudební vydavatelství a nakladatelství Estata prosperovalo.
S doutníkem v zubech jsem blahosklonně přijímal začínající i končící skladatele.
Šťastní autoři ani nemrkli, když jim suchá účetní vyúčtovala patřičné doplatky za

aranžmá.
Zapomněl jsem vám říct, že tehdy na Oázu mi účtovali tři stovky ohledně aranžmá,

které za mne zaplatil tatínek.
Proti této praxi vydavatelství Estata se jen jednou ozval končící autor, prý inzeruji

„jistý zisk“. Odkázal jsem ho na naši účetní a ta mu spočetla, že jistý zisk znamená
jistý zisk pro producenta a nikoli pro skladatele. A odkázala ho na OSA.

Někdy mě píchlo u srdce. To jsem zalitoval, že má sestra a moji rodiče se nedočkali
rozkvětu Estata.

Našlápl jsem mercedesa a na kladenském hřbitově jsem chvíli dumal nad jejich
hrobem.

Cože? Říkáte, že jsem zradil sám sebe? Že jsem se zpronevěřil tzv. vážné hudbě?
Ale kdepak! Komponuji - a pilně, v skrytu své pracovny, aby o tom má milá

Alžběta nevěděla. Možná, že by ji to mrzelo.
A kam s těmi artefakty? No přece do šuplete!

Snad v budoucnu… Věřte nevěřte, stačí mi naděje.16
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Terminologická 
(linoryt a linořez)

Grafik Václav Malina
ryl své obrázky do lina.
Pohoršovala se slečna Lea,
že je měl řezat do linolea.

Absolutní poezie

Na lavičce v parku
četl jsem Mladou Parku
a vnímal barev valéry,
jak je popsal Valéry.

Rýže nad zlato
(Viktoru Viktorovi)

Každý znalec umění ví, že
nejlepší obrazy jsou z rýže.
Jen obrazy z rýže stojí za to,
aby se z nich rýžovalo zlato.
Dokonce i každý Číňan
nad nimi dělá ňam ňam!

Předseda 
(ze schůze KPKK)

Na schůzi předseda
do křesla usedá
od Kruhu opodál
a členstvo pře se dál,
kdo má dát a kdo už dal.
„Každá mi přece dá,“
myslí si předseda
a hluboce zadumán
usíná vzadu nám.

A ve snu předseda
zas na schůzi zasedá
a každá mu zase dá,
vždyť přece předsedá
na schůzi předsedů!
Dál už to nesvedu...

Václav MalinaRyl
obrázky

do
lina
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Michaela Pánková

Když jsem byla ještě literární pulec a nezletilá poletucha, pocítila jsem, že psaní
básní je to, co v životě chci a musím dělat, a tak jsem do toho šla s plným nasazením.
Někdo ze zasvěcených mi tenkrát poradil, že jediná cesta vede přes soutěže. Začínala
sedmdesátá léta, bolševik rozjížděl parní válec „normalizace“, v kultuře se začaly dít
podivné věci, každý se bál o svoje korýtko. Nikdo si nechtěl „zadat“, být za něco zod-
povědný a něco rozhodnout, a tak mi v několika časopisech a novinách, kam jsem své
verše posílala, poradili, ať to zkusím v nějaké literární soutěži. Bylo jich tehdy naštěstí
celkem dost, alespoň mi to tak připadalo, a proto jsem posílala. Do každé, o které
jsem se dozvěděla. Mívala jsem celkem úspěch, i když ne absolutní, většinou jsem
získala nějakou druhou, třetí cenu, občas jsem skončila jen s čestným uznáním, které
sice nic moc neznamenalo, ale autor se tak dostal na víkendové slavnostní vyhlášení.
Vzpomínám na to ráda, člověk se otrkal, poznal hodně zajímavých lidí, získal pár
skvělých, stejně praštěných přátel, taky ovšem narazil tu a tam na nějakou svini - ale
tak to bylo, je a bude, nic na tom nezmění ani politická situace, ani trendy v umění.
Dodnes vzpomínám, jak jsme se my, mladičké, sotva vyklubané básnířky snažily za-
ujmout porotce - byli to většinou již renomovaní autoři či teoretici. Každá to zkoušela
po svém, některé přes ducha (těch bylo míň), jiné přes tělo. Zajímavé je, že o úspěchu
nakonec stejně rozhodovaly kvality textů - politická korektnost byla ovšem podmín-
kou. Úmyslně volím slovo korektnost, nikoliv pochlebování, i když se zajisté objevilo. 

Jak se časy měnily a my jsme zráli, lecjaká knížka nám už vyšla a začalo se o nás vě-
dět, logicky se naše generace přehoupla z role posuzovaných do role porotců. Saša
Berková, Pida Kejha, Mirek Huptych, Zdeněk Šmíd, Franta Spurný, Jarka Málková,
Saša Antošová, Jindra Konečný, Marie Váňová a další, nerada bych na někoho zapo-
mněla, ale bylo nás dost. A najednou ten zvláštní pocit - já mám teď určovat, co je
dobré a co ne? Na mně, na nás je určit, kdo bude ověnčen a kdo půjde z kola ven?!
No nazdar! Zalezli jsme pod stůl jak pes do boudy (doslova - zasvěcení vědí) a svorně
jsme říkali: Nemáme právo! Ale časem jsme si zvykli, a po pravdě řečeno - opět jsme
rádi jezdili na slavnostní vyhlášení vítězů literárních soutěží - většinou víkendové.
Pořádali jsme semináře, přijížděli i zajímaví hosté - muzikanti, herci. Ta pospolitost,
to setkávání bylo skvělé. Jen je mi divné, že se mě nějaký mladý začínající básník
nepokusil osobně zaujmout. Duchem ani tělem.

A co tím vším chci říct? Stála jsem teď docela dlouho mimo literární dění,
nemám čerstvé zážitky, ale z Plže vím, že soutěže a přehlídky nezanikly a že jich

je naštěstí hodně. Možná více, než za nás. A to je skvělé. Co je na nich nej-
krásnější? Vždyť víte.18

Michaela 
Pánková

O soutěžích
a porotách
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Armády želatinových medvídků a jejich smrt a růst a život – anebo jinak. Obrazár-
na v bílém světle, zdi v ní a na nich obrazy: ječící ze zdí a na Diváka. Obsahy obrazů?
Jejich formy? Později… Dál se dívejme na Loutku. Je to prosté a čisté jako nově vy-
broušené zrcadlo: Loutka sedí na lavičce. Někde je tma, někde je zima, důležité však
teď je, že tady, v místě křižování pavučin, kde sedí lavička a sedí Loutka, kde slunce
září skrz sféry plynů, kde se tráva leskne stejně jako suché peří hledajících a že-
brajících holubů, kde voda tryská do výše a hledá si cestu k duze, je teplo a světlo.
Ale jak víme, zdání klame. Vždyť vždy je pod povrchem něco, co může Diváka - Lout-
ku překvapit. Nebojme se tedy toho, až pod světlem a teplem najdeme zimu a tmu.
Buďme připraveni na ten zážitek a tehdy pozorujme, že my: synové a dcery matek
otců hroud hlíny paprsků vidění náhodných shluků barev genů a přitom tak stejných
barev máme na vybranou… 

Konec, nebo Začátek. Vyberme si: ukažme si skrz sklo na jednu ze dvou vaniček
zmrzliny.

Začátek: Loutka začne těkat očima, mžitky se množí před jejím pohledem křeh-
kým jak prstoklad pianisty, vevnitř, za sítnicí, za pavučinou, pod pavučinou, za sítnicí
a za pavučinou, v kapse čar a protínání, kdesi v záhybech a rodících se buňkách se
zrodilo embryo: doteky vlivů snad nepřekročí hranici mezi příčetností a šílenstvím,
nápad se zrodí, prapáteř vytvoří základ řeky potoku slz… A sledujme tedy, jak
Loutka, produkt, artefakt a zároveň ekofakt, sedí, sedí sama do té chvíle, než při-
jde žena, je zdvořilá, přisedne si k Loutce, sedí vedle ní, po očku, koutkem, pozo-
ruje, stačí k tomu, aby přehodila pravou nožku přes levou nožku, potom levou nož-
ku přes pravou nožku, pak pravou nožku přes levou nožku, atakpodobně… až se-
bou Loutka trhne, vyhodí ruku do vzduchu, je jedno zdali pravou nebo levou, vy-
střelí ke svému zavazadlu, otevře kapsu zipem a z páchnoucích vnitřností

vytáhne bloček, jako iluzionista vykouzlí tužku a s krutým úsměvem zapisu-
je. Levá stehenní kost přes pravou stehenní kost, pravá…

Vojtěch Němec

A
sůl

do
rány
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Noci
křídy černé

jsou
tak... proč nejdeš?

překladiště na malém městě
lisuje nahé poběhlice
nechceš je vidět?
nechceš je koutkem oka zahlédnout?
po betonové placce jako rance s mákem
poletují a sypou lásku
nečekal jsi na ni?
no tak si ber!
žitné klasy kam ty při hoření svíček chodíš
tam ji nenajdeš

tak... proč nejdeš?
proč nebereš si s jinými?
můžeš si jí narvat do kapes kolik chceš
tak... proč nejdeš?
myslíš že jednou přijde ta pravá a ty s ní
frnkneš v dáli
myslíš že není možné lásku nabízet
ale je!
tak... proč nejdeš?

máš vztek?
na mě pro sešlapané léto
máš vztek?
hoříš
někdo tě musí uhasit

máš vztek?
ne?

tak... proč nejdeš?

Kosi

V údolí prostírá se strom
za ruce visí mu kosi
černí ve svém chmuru
a bledí že nedokážou zapípat
na protest proti přírodě
kruté a upřímné
upřímné a kruté
bolí duše
když toto připouštím

Návrat z Mauthausenu

Vracel jsem se z Mauthausenu
nebyl tam nikdo živý
nebyl tam nikdo kdo by mluvil
a zároveň nikdo kdo by mlčel

Vracel jsem se z Mauthausenu
nebyl tam člověk? jenom lidi?

Vracel jsem se z Mauthausenu
u ostnaté brány dřepěl na kameni
kluk hubený i v ruské košili

Vracel jsem se z Mauthausenu
a bylo mi jasné že někde tady
ztratil člověk sebe

Vracel jsem se z Mauthausenu
a bylo mi jasné že někde tady 
nežiji ani já

Vít Procházka
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Noci křídy černé jsou

Noci křídy černé jsou
tahanci na prsa vrývají svět
do barvy trsu

Kostely muškáty
za mřížovou ozvěnou
praví si odkrojeni
tu svou

Bulváry vlečou se levobočci
jako bych měl je slyšet vyprávět
že nemohou za cizí lásku
že nemohou za to
když kdosi nedokáže se ovládnout

Pod koleny proudí stoka
mě bez nadsázky nevím pokolikáté
probodli
násadou od lopaty

Noci křídy černé jsou
mé hrudky krve
k barevnosti
je nepřivedou

Země se probouzí 
do nového rána

země se probouzí do nového rána
jako za času prakovníků hebrejských

země se probouzí a kříže ze zasmušilých skal
zpívají o našem živobytí o skořápce drahokamů
stačí se jenom sehnout stačí je jenom 
sesbírat ale ty to nedělej když dostavila se
před polednem další šance ty to nedělej
dokud nemáš slunce nad hlavou ty to nech 
raději být a uteč od rozkrájených šatů 

žvanivého krále

země se probouzí do nového rána
někdy si říkám
nebude líp?
nebude líp
když se výjimečně neprobudí?

země se probouzí do nového rána
a já slezu zase jednou do kanálu
uvařit svaté Anně snídani
(skopové hrozny k tomu afghánský čaj)

Janova vidina

Zvečera přišel nálet:
sirné mraky jako poryvy zkázy
ukázněně vodily po svých drahách Smrt
než začla se snášet
v elipsách strnulosti

Apoštol sedmou pečetí
rozlomil tvrdou skývu
a bylo jasno
a byl zmar
a byla klenba Apokalypsy
započata svatým řemeslem z Arrasu 

(Vít Procházka, narozen 1988, žije v Horažďovicích)
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Tři hodiny ráno. Probouzí se. Lidský mozek se smrskává na nervovou křeč červa, vy-
taženého z hlíny na slunce. Spát! Ne, to je nemyslitelné. Vypíná budík, bere mobil
a začíná vyřizovat úřední maily. Jenom tma a jedovatě zelený displej s vysokým roz-
lišením. Síť kolabuje, kredit mu něco užralo o deset tisíc. Asi chytil vira.

Rozednívá se a za oknem neprostupná clona smogu. Jedy a špína ve vzduchu, všu-
de. Trhá zuby hygienický sáček a lačně sype do okoralých úst granule. Spóry plísně
dráždí patro. Ani na ochranný obal se nedá spoléhat, ten neřád se dostane všude.
Časem rozežere sliznice zažívacích orgánů, budou tedy implantovány prasečí. Aby
oddálil perspektivu vepřového žaludku, nezbývalo než podstoupit zásadní část očisty.
Do řitě zasunul hubici výplachového čerpadla a zapnul rychlý režim. Během výplachu
srkal umělou mrkvovou šťávu s kofeinem a gingko bilobou.

Pak oblékání. V časové tísni to pěkně zmrvil. Fialové sako s modrými puntíky ke
kostkovaným pytlovitým kalhotám s bočními kapsami a černému kabátu ve stylu
arabské gotiky, opravdu nic moc. A ten zelený motýlek má příliš řvavou barvu. Za to
budou bodíky dolů, uvědomil si, když nanášel mejkap podle poslední retro módy
Osvobozené divadlo. Vypadám jako kašpar, zhodnotil se realisticky. Ještě se spojil
mobilem s přítelkyní a provedli vzájemnou masturbaci. Podezříval Evu, že masturbu-
je s někým jiným a jemu posílá na mobil předtočené video, ale neměl čas si to ověřit.

Konečně nasedá do svého žlutého bakelitového aerodynamického kadilaku a vyráží
na trasu do práce. Leč zapomíná upevnit bezpečnostní pás přes pravé stehno, a proto
je vzápětí odchycen kamerovým systémem a jeho povinné ručení se opět ztrojnásobí.

Vpotácí se do kanceláře. Boty s přešitou špičkou plněnou molitanem znesnaďnují
chůzi a navíc se v nich strašlivě potí noha. To nic, utěšuje se, však se za pár týdnů roz-
padnou. Zrovna tato móda mu vážně nesedla, ale v obchodech se nedalo sehnat nic
jiného a bylo nebezpečné i jen projevovat odlišnou preferenci. Metody módní poli-
cie jsou nevyzpytatelné a bolestivé.

Usedl do anatomicky tvarovaného křesla, které mělo tu vlastnost, že se v něm vždy-
cky zapařil a už měsíc trpěl vlkem. Zase do lékárny pro pudry, vztekal se, zatímco si za-
pojoval konektory do slotů na šíji. Matrix ho jako pokaždé ochromil. Vypláchnutá
střeva se vzpouzela, když bylo jeho vědomí promítnuto do těla vohnouta, mrtvého
člověka, jehož mozek byl nahrazen primitivním biologickým počítačem ovladatelným
dálkově. Životnost chemikáliemi napuštěného těla činila asi půl roku a jeho vohnout
už měl za sebou čtyři měsíce. Cítil každou prasklinu v kůži, každou vykloubenou
kost. S minulým vohnoutem měsíc přesluhoval, už jenom kostra a šlachy. To zrovna
poklesla ve třetím světě úmrtnost, naštěstí dostali negři slevu na nervový plyn,
a tak už je dovoz dostačující. Statečně se chopil na kost sedřenýma rukama

krumpáče a pustil se do díla. Účel neznal, jen kopat, hlouběji a hlouběji.
A pak, když jeho vohnout chrchlal cucky plic a krumpáč22

Josef Korous

Svátek práce
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třískal o kamenitou zeminu, pak si to uvě-
domil. Vždyť je První máj, Svátek práce! S chutí pozvedá nástroj

a frajersky s ním točí nad hlavou. Zeminy ubývá, jako kdyby se do ní pustil
vzteklý krtek. Odkrývá ve výkopu hnízdo radioaktivních krys a slepá mláďata,

velká jako kočky, do jednoho urube, prchající matku krysu ještě stačí zasáhnout
hrotem krumpáče. Má z toho radost, vždyť je První máj a on je pracující člověk!
Ano, jsou takoví, kteří žijí z podpory, obývají vybydlená sídliště na periferiích a ve
sklepech se snaží pěstovat nekontaminovanou potravu, ano, jsou takoví, kteří uni-
kají dohledu módní policie a nemění každý měsíc tvar karoserie svého vozu, dokonce
nemají auto vůbec. Jsou takoví, kteří pohrdají prací. Ale takoví žijí v nouzi a mají sot-
va na přežití, nemohou si dovolit vepřové orgány ani virtuální erosenku na mobil.
Ano, pokud splním plán na dvě stě procent a dostanu prémie, zasnil se, budu si ji mo-
ci dovolit i já a únavný kontakt s Evou omezím na každoroční večeři o Velkém
Valentýnu! Jestlipak si pořídím černošku Sofii nebo tu vílu s křidélky a zelenými pun-
tíky? Zapařenému tělu v anatomickém křesle tečou sliny z úst.

Po uplynutí dvanácti hodin pracovní doby se z amplionů rozezvučí nenáviděná
Píseň práce ve šmoulím disko remixu, dnes však zní jeho uším téměř sladce. Stojí na
holé rozpraskané planině, kde na obzoru dýmají komíny centrálních spaloven a du-
hový kouř protíná oblohu. Z klikatin výkopů všude okolo vylézají postavičky vohnou-
tů, záda ohnutá jako luk, nahá špinavá těla, prázdné oči, uhnívající maso, krumpáče
a lopaty vítězně nad hlavou. Řadí se do šiků a v organizovaných útvarech pochodují
k místnímu stadiónu A51, kde se ve chmurnějších dnech konají podnikové sportovní
akce. Nyní prochází umělými mozky vřelé vědomí soudržnosti, každý pohyb je vyko-
nán automaticky. Za chvíli se na ploše stadionu vytvoří několik koleček pracujících.
Zazní gong. Bezpečnostní vohnouti s oplechovanými tlamami vlečou do středu kaž-
dého kolečka vzpouzejícího se člověka oblečeného v hrubých ručně tkaných hadrech
a zbytcích montérek. Lov na periferii byl úspěšný.

Amplion: „Osoba ve vašem středu nikdy nepracuje!“
Vohnouti: AAAAAARGH!
„Osoba ve vašem středu žije z podpory!“
AAAAAARGH!
„Osoba ve vašem středu si neholí chlupy v podpaží!“
AAAAAARGH!
„Osoba ve vašem středu se nelíčí a neobléká podle poslední módy!“
AAAAAARGH!
„Osoba ve vašem středu si nevyplachuje anál!“
AAAAAARGH!
„Osoba ve vašem středu dnes vstávala v jedenáct hodin!“
AAAAAAAAAAAAARRRRRRGH!
Nenávist se probourává ven, krumpáče a lopaty dopadají...
V noci ze svých pracovišť odcházejí shrbené, opruzené postavy, líčidla jsou roz-

mazána potem, barevné hadříky vlají ve větru, bambulovité botky smutně klapou
po betonu. Postavy nasedají do pastelových bakelitových aerodynamických

kadilaků a vydávají se na trasu domů. Byl První máj, Svátek práce.
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Pepík právě dojídal poslední kousek svého narozeninového dortu, když v tu chvíli
přišli do pokoje jeho mamínek s tatínkou.

„Tak co, Pepčo, jak jsi oslavil osmnáctiny?“ zeptala se tatínka a zakývala sekyrou ve
své ruce.

„Bylo to krásné… Představ si, ve škole mi jedna paní učitelka věnovala model vel-
ryby v nadživotní velikosti!“

„To je dobře, že máš radost,“ usmál se mamínek a posadil se na špalek, který s se-
bou přinesl.

„Víš, Pepo, je na čase, abychom ti konečně řekli pravdu…“ řekla tatínka a pokra-
čovala v broušení sekyry.

„Před více než osmnácti lety se nám povedlo, že jsme tě počali přesně 1. dubna…“
sdělil mamínek a zvedl se ze špalku.

„A co má být?“ podivil se Pepík a hodiny odbily půlnoc.
„1. dubna - neříká ti to nic?“ ptali se rodiče
„1. dubna… 1. dubna… Apríl?“ usmál se Pepík a spolkl zbytek dortu.
Mamínek s tatínkou se na sebe podívali:
„Ano. Tvé narození bylo tenkrát jenom takový aprílový žertík…“ zasmáli se jako

koně po vyhraném dostihu.
„Polož si hlavu na ten špalek, Josefe. Apríl je u konce.“
Mamínek se rozmáchl a rozťal syna přesně v polovině krku.

(Petr Kučera, narozen 1974 v Plzni, kde žije)24
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Poznali jste někdy sladké mámení? Chvíle závratí? Takové ty střípky zázraků, co se
nikdy nevrátí? Já vám povím, že já ano. A určitě to taky znáte, jen si vzpomenout.
Tak tedy…

Jdu po městě, přemýšlím, co ještě dovyřídit, dozařídit, po lidech ani moc nekou-
kám (pak na mě úkosem zírají, jak to že jsem je neviděl a nepozdravil; tak jim vždy-
cky řeknu: „To víte, my intouši…“) a směřuju pořád dál. Pryč z náměstí, protože už
mě nic nenapadá. Když tu na rohu uličky, vedoucí z náměstí, na mě mrkne cukrárna.
Otevřené dveře. Vůně se z nich line, to by člověk slastí umřel. No, šli byste dál? Pryč
z toho náměstí? Pryč od této vůně? Vy ano? Aha, držíte dietu. Ale já jsem jiný živel.
Vlítnu tam a minimálně tři dortíčky si dám. A k tomu kávičku, pochopitelně. To je to
sladké mámení, ta chvíle závratí (přede dveřmi se vám tou vůní tak zatočí hlava, že
jste plni závratí), a když si uvědomíte, že byste to bez mrknutí oka minuli, přišli byste
o střípky zázraků, které nastanou, když dortíček ukrojíte lžičkou a vložíte do úst.
Takové blaho nepocítíte, ani když se pořádně napijete piva, že jo, pánové. A tak tu-
hle extázi vychutnávám, jak jen to jde. Čertví, kdy se zase vydám do těchhle městských
dálek lákavých. Teď budu nadlouho čerpat jen vůni ze snů, těch starých, nádherných.

No a léta tryskem pádí a čas nikoho příliš nešetří - to si moc dobře uvědomíte, když
po letech vstoupíte do cukrárny, ve které jste si vychutnávali ty chvíle závratí, ty vý-
borné dortíčky: punčáčky, harlekýnky, indiánky, kávová zrníčka a ďábelské trubičky.
Teď už to není cukrárna, ale bazar s věcmi, že se vám opět zatočí hlava. Ale nikoli
štěstím nebo zmámením, ale užasnutím, jaké věci se dají ještě prodávat (opako-
vaně), že už dávno nejsou někde na smetišti, či co já vím. Urychleně se otočíte a pá-
díte k městu zády nebo ještě lépe - vydýchat to na Petřín. Tady žádné jízdní řády,
žádný shon a žádné závětří neplatí ani nevládnou, zde se v klidu posadíte na čer-
stvě opravenou lavičku a vytáhnete z tajných skrýší sny, protože ten starý song
pořád nejlíp zní.

A takhle podobně letí čas nám, lidem. Proto si nenechme někým či něčím ten-
to krátký čas kazit a užívejme si těch závratí, sladkého mámení nebo třeba jen

těch dortíčků… než se jak ptáci vzneseme k oblakům a budeme chtít dát
nový lak oprýskaným snům.

Martin JakubíkLéta
tryskempádí…
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Ilona Gruberová

Nedaleko od Staňkova, u vsi Krchleby, která je pro poutníka zajímavá snad jen tím,
že tu jedna paní peče výborné místní koláče, leží hrad Lacembok. Kdo si pod pojmem
hrad ihned vybaví takový Karlštejn nebo alespoň Radyni, odejde docela zklamaný. 

Na Lacembok se ale stejně nechodí za velmi skromnými zbytky zdiva. Cílem těch,
co rádi věci neprosáklé realitou, je alespoň na chvíli uvidět vodníka Michala, jak líčí
pentličky na mlynářovic Haničku, jeho dušičku, nebo nevrlého hastrmanského Ivana.
Ten se ale určitě neukáže, protože nemá rád lidská vyrušení! Že jste tohle už někde
slyšeli? Tak jen vzpomínejte!

Na Srbickém potoce proplétajícím se mezi zlatavými poli a zalesněnými kopečky
rozměrů přiměřených místní lehce zvlněné krajině melancholicky zívají dva rybníky.
Olše a vrby jim dělají slušivé okruží a nad jejich společnou hrází, na nízké vyvýšenině
za o to mohutnějším příkopem se kdysi vypínal hrádek Lacembok. Skromná palácová
stavba svou dispozicí poněkud připomíná sídlo loupeživého rytíře, avšak k obchodní
stezce bylo dosti daleko, takže se Staňkovští asi živili poctivě. Říkám asi, protože
běžný průvodce historický je na informace značně skoupý, snad aby dal prostor fan-
tazii. Zato encyklopedie technických nej hned upozorňuje vážného zájemce, že míst-
ní vodní cisterna vytesaná do skalního bloku a napájená jen dešťovou vodou byla zá-
kladem jakéhosi předstupně dřevěného vodovodu. Takže na hradě si velmi nad po-
měry potrpěli na hygienu, tedy když zrovna nebyl suchý rok. Jenže století hradů jsou
už dávnou historií a „zub“ plísně, hlodavců a lidí ze sousedství vykonal své.

Oko umělce však vidí, co druzí ani nezahlédnou. Místo jednoho rybníka tklivé lesní
jezírko. Místo cestičky stoupající od vodní hráze k hrádku a dlouhé asi co by malý kluk
kamenem dohodil několikahodinovou cestu do hlubin lesa. To aby měla rozmařilá paní
kněžna dostatek času na svádění ztepilého svobodomyslného mlynáře. A propos, 
mlýn nenajdete u zmíněných rybníků, ale na vzdálené říčce Zubřině, přítoku to
Radbuzy; dnes se mu říká Pasecký a rozhodně stojí za zastavení. Bezpečně naopak
identifikujete blízké vesničky Hlohovou a Bukovou, kde měl svá „kuřátka v hnízdech“
učitelský mládenec Zajíček, který tak moc chtěl paní kněžně zahrát kasací, až ztratil
v lese svou poníženou supliku, své kamarády-hudebníky a nakonec i cestu.

Určitě jste uhodli. Prý to byl právě Lacembok, který mocně inspiroval Aloise Jirás-
ka při psaní slavné Lucerny. Třebaže scéna není totožná s tou z jeviště, třebaže na
rozkoše trpělivě čekající zámeček nestojí, ba ani hrad, přesto tohle místo uteklo
z báchorky. Uprostřed října postříkají listnaté hlavy zlatým štětcem hladinu ryb-
níků, téměř rozpukanou zelení zátiší holandských mistrů, a okolní jehličnaté
chlumky dostanou na svůj konvenční vkus poněkud klaunskou košili. Pak tu pot-

ká svou Múzu nejen spisovatel nebo malíř, ale každý, kdo hledá kouzla bez
pomoci černé či bílé magie.26

Lacembok
a příběh s lucernou

Ilona Gruberová  



Viktor Viktora Z českých rovů a hájů

27

Karel Votlučka, Mirko Zdeněk, Augustin Němejc,
jejichž jména uváděly předešlé Paces iiscum, připo-
mněli výtvarný svět. K němu ostatně patřili také Josef
Skupa a Jiří Trnka. Kromě nich upamatovává Ústřední
hřbitov odkaz dalších významných „divotvorců barev
a tvarů“.

Sochař Otokar Walter (1890-1963, oddělení 31,
zde je pochován i jeho otec) se prosadil jako velmi do-
brý portrétista plastik i reliéfů. Jeho díla tvořila vý-
znamné cenné doprovody staveb projektovaných
Hanušem Zápalem. První zkušenosti nabyl v kameno-
sochařské dílně svého otce Otakara (1862-1933),
dekorativního sochaře. Zásadně ho pak formovalo
studium u Josefa Drahoňovského a Stanislava Su-
chardy. Další sochařskou osobností byl Vojtěch Šíp
(1885-1931, oddělení 19), který se lépe orientoval
v tvorbě menších plastik (bysta Františka Křižíka v Kři-
žíkových sadech) než v kompozici monumentální
(pomník Josefa Kajetána Tyla na Lochotíně).

Figurální náměty i pestrost chodského folkloru za-
jiskřily v malířské tvorbě Jaroslava Maška (1891-
1923), realistické a harmonizující krajinné náměty
Plzeňska a Chodska zklidňovaly dílo jeho bratra Karla
(1883-1962, oba pohřbeni v oddělení 19). Podobně
souznějí plenéry Františka Václava Eisenreicha (1892-
1969, oddělení 47 A), který dovedl výborně pracovat
s akvarelem, pastelem i uhlem. Stal se téměř erbov-
ním malířem mnoha podobizen Plzně. Neprávem ne-
připomínaná je i jeho plakátová a bibliofilská tvorba. 

Dialog s moderními cestami výtvarného umění
navázal Jan Wenig (1910-1972, oddělení U4). Jeho
tvorbu charakterizovaly figurální kompozice. V pa-
měti zůstávají dojmy z periferie, cirkusů i literární in-
spirace (don Quijote). Na zmíněný dialog navázal
Milan Hes (1945-2002, oddělení U4), jehož oso-

bitý projev počítal s transformací reality, styli-
zovanou výraznou barevnou expre-

sí a v závěrečném období ovlivněnou rudimentárním
duchem primitivních kultur (tak například sugestivně
zúročil studijní pobyt v Keni). Jindřich Janus (1912-
1985, oddělení 68) v malbách zátiší, krajin i ve figu-
rálních kompozicích vyrovnával reálné podněty se
stylizací. V transcendentálních námětech (Ukládání
do hrobu, Pod křížem) dospíval k hlubinám filozofic-
kého hledání.

Talent Vladimíra Vendy (1952-1989, oddělení 71)
byl příliš brzy krutě sražen. Právě v uměřeném proje-
vu se rýsovaly zřetelné tendence zamýšlení nad smys-
lem a odpovědností života, nad neúprosností osudu
i profesně nad vztahem tradice a modernosti. Odkaz
Vladimíra Havlice (1944-2004, oddělení 104, hrob za-
tím neoznačen) přesahuje od dokonalého zvládnutí
grafických technik k literárnímu zájmu. Přátelé neza-
pomenou na jeho zaujatost Radoušem a cyklem ra-
doušovských pověstí. Prolínal zde smysl pro humor
a recesi (na Radyni organizoval „sympozia“ zvaná
radoušária) s vážnými hypotézami. Nesporným mez-
níkem ve zpracování regionálních pověstí tvoří monu-
mentální výsledek celoživotního zájmu a bádání - Po-
věsti z kraje pod Radyní, jež vydal rok před svou 
smrtí a jimiž v historickém i beletristickém výkladu
obsáhl Plzeňsko, Blovicko, Nepomucko, Rokycansko,
Radnicko a Zbirožsko.

Vědecký i lidský odkaz Jindřicha Čadíka (1891-
1979, oddělení 69) připomene i poslední zastavení.
Profesor Univerzity Karlovy, klasický archeolog, his-
torik umění, zakladatel a dlouholetý ředitel plzeň-
ského Umělecko-historického muzea, duše téměř
všech důležitých kulturních snah Plzeňska se stateč-
ně zapojil do protinacistického odboje (v roce 1944
byl zatčen). Ironií nebo logikou osudu byl opět zat-
čen v roce 1951 a odsouzen na doživotí jako člen
„záškodnické skupiny“. V šedesátých letech byl
rehabilitován.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň: 
Ústřední hřbitov VI
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Tento solidní, byQ mnou těžce vyfuněný pentametr
vypovídá mnohé o knížce, jíž se budeme zabývat na
našem společném kritickém dýchánku jen málo a niko-
li proto, že bychom vůči autorce chtěli být neuctiví.
Chováme-li k něčemu vášeň a planeme-li pro to celou
osobností, pak většinou to, pro co jsme zapáleni, pro-
vedeme dobře. PohleRte Fénix. Případ Gruberové. Pro
co planete vy? Já potom, co jsem si pozorně přečetl
104. svazek edice Malých knížek, jsem se rozhořel es-
tétským kritizováním v duchu Vergiliových hexametrů,
rozebraných naší doktorkou. Nuže slyšte planoucího kri-
tika: „Ason-klub plzeňské knihovny vydal jí souborně
letos / příspěvky napsané pro její naučnou rubriku v Plži
/ autorkou nazvanou Už staří Římané, ačkoli - pozor - /
řeč je též o Řecích - Sapfó a Homéru, kozlu.“

Plzeňská učitelka řeči latinské, vyučující Augustův
jazyk na školách středních i vysoké, dává svými Stříp-
ky - klípky s podtitulem O antických literátech více-
(méně) vážně prvně nahlédnout do své publicistické
dílny. Styl, jejž si Ilona Gruberová vybrala k šíření své-
ho přednáškového oboru mezi dnešní latiny neznalý
a latinu neovládající lid, bychom totiž mohli s klidným
srdcem označit za odborný styl šarmantně populari-
zační. Její příručka je ideální pro studenty starších
gymnaziálních ročníků nebo pro učitele středních škol,
kteří k antickým autorům ještě nenalezli cestu, aQ už
jde o vztah čtenářský či vůbec jen vztah „slovníkové-
ho typu“ - čímž mnozí zasloužilí Římané naneštěstí
vypadávají z literárních hodin. Pakliže učíte, a třeba se
vám toto stává, nebo tak jako my všichni sami se
učíte, je na místě si Střípky - klípky rozhodně zdarma
pořídit a přečíst, neboQ zjistíte, že stará literatura má
stále ještě v sobě ducha i sílu oslovit nás (když už
nikdo, tak z rozebíraných rozhodně Catullus - v tzv.
experimentálních překladech z vydání Čs. spisova-
tele roku 1980, mezi dalšími by to byl Horatius, proč
ne Martialis, Ovidius nebo už výše jmenovaná
Sapfó).

Publikace zahrnuje sedmnáct pojednání o au-
torech a o jejich stylu. Vědoma si tradičních

slovníkových hesel, zaměřuje se tu

Gruberová především na chybějící prozodické rozbory
děl, které ovšem pojednává s přísným zohledněním
cíleného adresáta. Autorka se proto nevyhne někte-
rým zjednodušením, která jsou v krátkých dvou tří-
stránkových textech vynucená, ale ku prospěchu věci.
Například když se mladý, nezřídka -náctiletý adept či
student písemnictví dočte, že „římská próza neznala
román či povídku v moderním slova smyslu“, a v zá-
vorce si přečte doušku, že „něco velmi vzdáleně po-
dobného existovalo jen v řecké literatuře helénistic-
ké,“ tak se sice nedozví cize znějící jména Héliodóros,
Longos či Apuleius, ale to vůbec nevadí, neboQ toho
k výkladu Sallustia není zapotřebí. Koneckonců každý
zkušený pedagog ví, že ačkoli vše souvisí se vším, není
v zájmu věci zahltit studenty podružnými fakty. 

Malý problém vidím v řazení textů. Ačkoli hleda-
ného autora lze bez problémů nalistovat (brožura ob-
sahuje obsah i jmenný rejstřík), soudím, že by rozhod-
ně prospělo striktní zohlednění časové posloupnosti
pojednaných literátů, neboQ by pomohlo ukotvit pově-
domí o žánrech doby, přiblížilo generační spřízněnost
autorů atd., čímž by se přispělo i k lepší orientaci čte-
náře. Týká se to především tvůrců narozených krátce
před začátkem našeho letopočtu, neboQ na ně se au-
torka zaměřuje především. Skutečnost, že tato skro-
mně vypadající publikace má i rejstřík, nás pak může
vést ke skotačivým pokusům. Když si vyhledáte napří-
klad ono pekelné jméno Lucius Cornelius Sulla Felix,
popojedete ukazováčkem na příslušný odkaz a vyhle-
dáte odpovídající stranu, naleznete k našemu „šQast-
nému“ tyranovi velmi lakonické prohlášení samot-
ného imperátora: „Nejsem Sulla.“ Tudíž kromě pů-
vabného zjištění, že Caesar není Sulla, se přesvědčíte,
že i popularizační tituly skrývají v sobě svou neod-
diskutovatelnou poezii. Jen ji umět objevit.

Nahrnuli jsme se k závěru naší rozpravy. Nepo-
chybně i proto, abychom se nejen něco dozvěděli,
ale také usmáli. My všichni, jimž je příjemné i po-
třebné vzdělání, se můžeme usmát přinejmenším
plni optimismu a v dobré naději, že další sou-
bor podobný Střípkům - klípkům

Milan Šedivý Ilona Gruberů dí: 

„Římané vášní jsou mou!“
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Předloni 11. července skonal Tomáš Konečný.
O dva měsíce později - 10. září - by se byl v Horní
Blatné dožil dvaceti osmi let. Jeho otec Jindřich Ko-
nečný, básník, filozoficky vzdělaná, disentem i polis-
topadovou politickou zkušeností tvarovaná osobnost,
jež nahlížela i do zákulisí diplomacie, vydal vloni
vlastním nákladem soubor synových básní a koláží
Autohumbuk pana Kondi. KonRa byla autorova
přezdívka. Doslov, z něhož je patrné, že při jeho kon-
cipování otci těžkla ruka a selhávalo srdce, zní jako
vzpomínková nénie. S bolestí připomíná otec krátkou
životní pouQ svého syna citlivě vnímajícího výtvarné
umění, neúnavně čtoucího, podléhajícího astmatu
i depresím. Jeho vnímání světa neústilo v zápas, ve
vzpouru. Ani program anarchismu však mu nepři-
nášel jistotu. Nedůvěra, skepse, samota „ponurých,
nelidských zdí Dobřan“, kam ho otec s výčitkami své-
ho svědomí naposledy doprovodil, vytvářely jeho
poslední životní prostor.

Mladý Konečný se přiřadil k nekončící řadě básníků,
jimž nebyla dopřána dlouhá umělecká životní cesta.
Miloslav Hýsek do antologie Ztrhané struny zvuk
(1940) i Vlastimil Maršíček do výboru Chlapecké srd-
ce mi zemřelo (1983) by mohli zařadit další příspěvek.
V západních Čechách se tak v posledním dvacetiletí
odmlčely dva hlasy - k Bronislavu Losenickému

(1960-1981) se připojil Tomáš Konečný.
Ze sbírky, jejíž podoba nutně od-

povídá osobnímu zaujetí pořadatelovu, je patrné, že
autorovi bylo nejblíže aforistické vyjádření. I zde je
patrná škola otcových Nápadíků. Aforismus povětši-
nou sevřeně komentuje a v pointě nečekaně zavadí
o demaskující strunu. Ta se u Konečného rozeznívá
ironií, skepsí, úsměškem. Nevyhlíží z ní ovšem grima-
sa suverénního, samozvaného soudce. Její ironie za-
krývá úzkost, hledání, volání o pomoc. Na tohle prag-
matická doba, již Tomáš vnímal velmi tíživě, není
schopna odpovídat. A tak se nejistota rozrůstá do
tvaru básní, jež by autorův zpětný pohled nesporně
ještě cizeloval, metaforizoval by jejich strohou věc-
nost, hledal by jemnější asociativní vazby. Nihilismus
jeho skepse udeří se syrovou surovostí: „Voláte po
revoluci/ a přitom si volíte stále nové vůdce/ Nikdo to
tu nepřežije/ jste stádo idiotů/ který trapně na všech-
no kývaj/ Kašlu na vás/ .../ Nic na světě nemá 
smysl(.)“ Výkřik tohoto pohrdání tvoří jeden pól To-
mášových vizí. Druhý, obrácený do nitra, nepohrdá,
ale nenachází nic pevného: „Nevím/ a to mě děsí/
Kdybych věděl/ nevím/ co bych si počal(.)“ Hledání,
otázky, absurdní asociace, vše nesmlouvavě směřuje
k aforismu závěru: „Kdybych uměl žít - žil bych.“ 

Kruh se uzavírá. Expozici sbírky tvořilo mimo jiné
konstatování: „Je příliš pozdě na jakékoliv ideály.“
Rozetnout tento kruh bylo nad jeho síly. Zanechal
sugestivní svědectví, k odkazu mu nebylo do-
přáno dospět.

na sebe nenechá dlouho čekat; ko-
neckonců i v Listech Ason-klubu nalézáte

rubriku Ad fontes aneb Už staří Římané, z níž
všechno pochází a vzchází. Oblast několika tisíciletí

(dvou), z níž autorka čerpá, jí tudíž dobře vydá na
tisíce budoucích příspěvků, na které se já osobně celý
třesu. Ještě nám tedy zbývá se dočíst, jakým metrem
byly psány Hortalovy erotické básně, jak zněl nejmi-
zernější opus Gaia Licinia Calva, nebo pokochat se
úryvkem z Caesarovy tragédie Oidipus. Ačkoli všech-
ny podklady pro nepříliš rozmáchlé pero Gruberové 

jsou v tomto přípa-
dě nenávratně ztraceny, věřme, že si
přesto na zmíněné césarské juvenilii jednou
pošmákneme jako na příslovečné třešničce z dor-
tu - neboQ tato žena, a teR, přátelé, přicházíme
k plnému stolu, neboQ tato žena je Historie sama!
Pozdravme vavřínovou větví naši přední znalkyni sta-
rověkých literatur a nazvěme ji střízlivým pokřikem
sovookou. Nosit sovy do Plzně se nám po ní začne je-
vit zbytečné a tomu, kdo by tak chtěl vbrzku učinit,
doporučme vně athénských hradeb Dobřany.

Tomáš Konečný,        Viktor Viktora

Autohumbuk pana Kondi
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Pod tímto názvem vyšel sborník příspěvků ze
stejnojmenné konference o drobné české próze
druhé poloviny 19. století, která se uskutečnila na
podzim 2004 v Městské knihovně v Klatovech.
Podle slov „duchovního otce“ celého projektu
Viktora Viktory „přestáváme znát osobnosti, které
tvořily pozadí české prózy z druhé poloviny 19. sto-
letí“, proto má publikace „připomenout souvislosti
daného období a přispět k syntetickému zpracování
této části dějin české literatury.“ Věra Pospíšilová

z Českých Budějovic (JČU) ve svém referátu o jiho-
českém knězi a spisovateli Karlu Muellerovi napsala:
„Nikoli perla, snad korálek zapadlý do tmy.“ Z těch-
to korálků bychom měli umět utvořit pomyslný
„náramek“, jak se to podařilo i autorům sborníku,
kteří přispěli k šíření dobrého jména Klatov v našich
literárněvědných kruzích. Příští klatovské sympo-
zium, opět pořádané ve spolupráci s katedrou čes-
kého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni, se bude
konat už letos v listopadu.

Čtvrtého února oslaví v Bratislavě, kde žije, své
sedmdesátiny významná slovenská filoložka PhDr.
Marie Majtánová, CSc., ale spisovatelku Marii
Korandovou si připomene i západní kout Čech.
Nebude to jen pro její kořeny zapuštěné v Plzni, kde
se narodila, a na Chodsku, odkud pocházel mam-
inčin rod, ale také proto, že je členkou Střediska
západočeských spisovatelů a v roce 2001 získala

Cenu Bohumila Polana za román Plzeňské
předjaří, který objevil lidskou osob-

nost J. V. Sedláčka a beletristicky s přesnou znalostí
reálií zachytil počátky národního obrození v Plzni.
Román byl druhým dílem volně koncipované trilogie.
První díl - Zahrada pod kulatou věží (1999) - sleduje
podobnou tematiku v Domažlicích. Třetím svazkem
je rukopis románu o Georgu Leopoldu Weislovi, kte-
rý ve Všerubech u Kdyně zanechal stopu svého lé-
kařského působení i osvícenských zásad a s nímž
se stýkali i Němcovi. Právě tento román do-
stoupil vrcholu tvůrčího úsilí ju-

Ivan Nikl

Perla 
v hrubé kazajce

Viktor Viktora

Životní jubileum Marie
Korandové
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bilantky. Snad se najdou prostředky
na jeho vydání.

Autorka má připraven i rukopis - o Antonínu
Steidlovi, lékaři, jenž působil na dvorech v Sofii

a Petrohradu, poslanci Říšské rady a politickém sou-
peři T. G. Masaryka, domažlickém purkmistrovi.
Marie Korandová v tvůrčím zaujetí už koncipuje další
román - o Karlu Klostermannovi. 

Živou pozornost vzbudila i prvním svazkem Chod-
ských pověstí a legend (2005) a žánrově specifickými
Pročpohádkami (2003). Tady již navazovala na svůj
zájem o folklor (Hrajnohov poklad, 2004) a dětského
čtenáře (Dřevěný chlebíček, 1984; O modrém ptáčku,
1984; Vodníkova kmotra, 1987; O ztracené princezně,

1988). Toho sezna-
movala i s přírodou (V krá\ovstve rast-
lín, 1987; KeR pôjdeš s košíkom, 1987).

Poslední uvedený titul prozrazuje i něco z vě-
deckého zájmu Marie Majtánové. Je ojedinělou
odbornicí na výklad jmen hub, a to i v kontextu
slovanských jazyků. Jako vědecká pracovnice
Jazykovedného ústavu ^udovíta Štúra se zabývala
historickým vývojem slovenštiny. Ale také přednášela
mluvnici českého jazyka na univerzitách v Bratislavě
a Nitře.

Obdivuhodný tvůrčí elán, obdivuhodný ponor do pra-
menného materiálu a obdivuhodná skromnost i srdeč-
nost - aQ dodávají invenci i síly pro dosud nenapsané.

Videosál Rakouské knihovny Evropského domu
v Plzni se 2. prosince 2005 stal místem setkání ba-
vorských a západočeských autorů. Tématem večera,
který pořádalo Středisko západočeských spisovatelů
v Plzni,  Studijní a vědecká knihovna - Rakouská
a Německá knihovna spolu s Organizací Němců v zá-
padních Čechách, byla Šumava - krajiny na obou stra-
nách hranice. 

Večer uvedl zasvěcenou přednáškou Vladimír
Horpeniak, ředitel muzea v Kašperských Horách.
Připomněl významné literární osobnosti spjaté s Šu-
mavou 19. století - Adalberta Stiftera a Karla Klos-
termanna  - a své posluchače pozval mimo jiné i na
prohlídku pětikilometrové zážitkové trasy vedoucí
Šumavou po Stifterových stopách. Literární čtení
zahájil úryvkem ze své prozaické tvorby Jiří Kolář,

inspirující se půvabnou krajinou řeky Otavy.
Básnířka Karla Erbová ve vzpo-

mínkové reflexi zavedla posluchače na šumavskou
Kvildu.

Verše básníků z druhé strany Šumavy, Friedricha
Brandla,  Haralda Grilla a Bernharda Setzweina za-
zněly v podání autorů německy, do češtiny je dopro-
vázel citlivý překlad básníka Josefa Hrubého. 

Básně německých tvůrců se střídaly s verši dalších
autorů ze Střediska západočeských spisovatelů. Ze
své lásky k Šumavě se vyznaly básnířky Tamara
Kopřivová a Jaroslava Málková, která kromě svých
veršů přednesla i báseň Hany Gerzanicové. Tečkou za
literárním pořadem byly verše Josefa Hrubého, čer-
stvého držitele Ceny Bohumila Polana.

K literatuře patří neodmyslitelně hudba. Ta zněla
v přednesu studentů soukromé střední umělecko-
průmyslové školy Zámeček a studentů soukromé
SOŠ ochrany osob a majetku celým úspěšným
pátečním večerem.

Tamara Kopřivová

Šumava
- krajiny na obou 

stranách hranice
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vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13 - 2. patro)

na své pravidelné večerní pořady

1. 2. - 19.00 - Moderní poezie: -iš, -iš, -isch
připravil a uvádí Vladimír Novotný

spoluúčinkují Jan Sojka, Petr Šimon a David Charvát

15. 2. - 19.00 - křest publikace - Josef Hrubý: Krážem
uvádí Vladimír Novotný

hudba: Ivo Pavelka

22. 2. - 19.00 - Mozartovské inspirace (Smetanovské dny Plzeň)
W. A. Mozart v literatuře
průvodní slovo Viktor Viktora, 

literární interpretace: Blanka Hejtmánková, Jiří Hlobil a Václav Malina, 
hudba: Jana Jindrová - klavír, studenti Konzervatoře

Pozvání Knihovny města Plzně:

21. 2. - 17.00 - Jan Dostal: Parsifal
účinkují: Milan Friedl, Bohumil Švarc a Jan Doležel (varhany)

Připravujeme na březen:

1. 3. - 19.00 - křest publikace
Vladimír Babnič, Zora Šimůnková:  Láska je zdravá

Na pořady KPKK je vstup volný. 
Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně, a Ministerstva kultury ČR.

Upozornění pro členy KPKK: Členské příspěvky na rok 2006 (stále 50,- Kč) je možno uhradit
až do konce května v kanceláři Polanovy síně.32



Tiráž

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně a prózy Milana Čechury, Karly Erbové,
Františka Fabiana (z pozůstalosti), Svatavy
Heinlové, Petra Kersche, Dany Raunerové, 
Martina Šimka, Jiřího Č. Ulricha...

Redakce děkuje Janě Kopřivové za pomoc
při přípravě tohoto čísla.

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