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Červnový Plž je už předzvěstí léta, to ovšem neznamená, že by nabízel svým věrným
čtenářům samé veselé letní čtení, i když je možná skladebně poněkud pestřejší, než jak
bylo v posledních číslech zvykem. Především přináší novou rubriku Dějiny, v níž se poprvé
v Plži představuje známý plzeňský historik Jan Kumpera - a po delší době obsahuje rubri-
ku Navštívenka: v ní dostává prostor maďarský básník István Vörös, který bude na konci
června vystupovat v Polanově síni. Současní maďarští literáti opravdu nebývají v Plzni
častými hosty! Další novou rubriku jsme nazvali Divadlo a budeme v ní uvádět texty
z oblasti dramatické literatury: začínáme pracemi plzeňského loutkového souboru Pachýř
Pačejoff.

Dále v tomto Plži najdete nové verše renomované Karly Erbové, jakož i její pravidelnou
autorskou rubriku; zato prvně publikuje na stránkách časopisu své básnické strofy novi-
nářka Markéta Čekanová: jistě vás zaujmou. Může nás potěšit, že svůj starší, doposud
nepublikovaný text se Arnold Nowicki rozhodl po aktuálních úpravách uveřejnit právě
v našem měsíčníku (povídka je věnována R. Bellingovi za plastiku Dreiklang a je datová-
na: Wien-Perla, 30. 11.-2. 12. 2000, Praha, 7. 4. 2006) – a po nedlouhé prodlevě rádi otisku-
jeme další příspěvek z pera Zdeňka Huspeka, který tentokrát „zaskočil“ za Michaelu
Pánkovou. Kromě zmíněné Karly Erbové jsou tu zastoupeny autorské rubriky Viktora
Viktory, Milana Šedivého a Vojtěcha Němce. A nechybí tu samozřejmě ani rubrika Mladý
Západ, která už má přes své nedlouhé trvání v Plži stěžejní postavení. Právě mladým auto-
rům ze západočeského regionu bude věnováno celé letní dvojčíslo Plže, které bude mít
opět charakter svérázného básnického a prozaického almanachu. Jistěže dojde i na zave-
denou prázdninovou přílohu: tou se však nechte překvapit v době, kdy už léto nebude
předzvěstí, nýbrž vskutku létem. A ať se vám všem sezona od června až do září co nejlépe
vydaří!

Vladimír Novotný

Mé tělo se osamoceně ploužilo vídeňskými ulicemi...

Arnold Nowicki
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Miluji hlasy v zahradách

za stěnou stromů
jak v obrazech starých ruských mistrů
Obzvláště v podvečer kdy kraj
naplněn milostí
V oblacích větroně
a začne zpívat kos
Kdyby teď někdo zahrál na housličky
vyšli by lidé se světly v rukou
každý o trochu lepší

Karla Erbová Duše
sešlápnutá

k podlaze

Daleko v polích 
pochrchlává traktor

Je chabrus na plíce
ten dlouho nepobude

povídá soused
sám k zemi sklenutý
jak stropy viničného sklepa

Vidíte Chumelí se listí
Až mi to občas připomíná:
Kol mrtvých lidí v přepadeném

bytě
bývalo taky tolik dopisů...
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Je chladné ráno 
Řeka zamrzá

Právě z ní vytahují utopené dítě
Ves chodí po špičkách
Z podkováků vystavěný chlap
s tváří jen hrubo nahozenou
hrozí těm sutinám
které mu náhle zbyly:
Je tu snad něco o čem ještě nevím?
Má duše sešlápnutá k podlaze
jak pedál starých varhan -
Je to i nyní pořád málo?
Přiveďte mi konečně toho
jenž vymyslel srdce!
Mám pro něj vyhlídnutej strom
kterej mu bude slušet!

V světnici dusno 
že v něm lžíce stála

Pohlédla na mne
Srazila mi hlavu

až mezi kolena
A já jak k hříchu připravenej panic
Směšnost mi línala z pomněnkovejch očí
Holky se smály trochu do růžova
Já bílá na bílé
a ještě zagroškudla

Třeba mne budou 
hřebelcovat

jak uříceného koně
A dlouho nedají mi pít
dokud má krev zas nesrovná svůj cval
Však dobře vědí jak mne ponížit!
Však už se nebouřím
brblám jen jako první jarní bouřka
Jen básně mám vzpurné
V největším tichu kdy usíná svět
zabuší občas kopyty na zamčené stání

Kdosi tu kdysi byl 
a nesl s sebou

jak právě upečený chléb
horkou a nepokřtěnou zemi
Počínal pravěk hvězd
a slétali se supi
Mezerou mezi zuby
upliv si kámen
znalý budoucnosti
To proti člověku
který se teprv rodil
Do mlhy vplouvala Noemova loď
rovnou do černé díry historie
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Markéta Čekanová

Boule
na duši

Májová

Jaro mi spadlo
do klína

bez varování

„Hynku, Viléme!“
křičí

„Je máj!“

Ale já
nejsem Jarmila

Slunce
se houpe

na jabloni

Řeky
se vylily 

ze břehů
aby utopily 
všechna

osamělá
srdce

Budu
utopena
Protože břízy

široko
daleko

vykáceli

Nikdo mě
nepolíbil

Máj - nemáj
Mám - nemám

Láska
to letos

vzdala
Prý ji viděli
s batohem
na nádraží

Odjela neznámo kam

Nedivím se

K čemu je
láska

v zemi bez bříz?
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Jaro

Vzduchem létají
opilé včely

Zmatené Slunce
si sedlo

do trávy
a hraje
s mravenci kuličky

Nebe
je plné bláta

A každou chvíli
dopadne další

Za týden máme Velikonoce

A slepice dosud nesnesly
žádnou kraslici

Otloukej se píšťaličko...
...nebo ti natlučou

Vzduch voní modře
a bíle

a všelijak

Tento způsob jara
zdá se mi
Poněkud

Po operaci

Zlomené srdce srostlo
překvapivě rychle
zalátáno dvěma
ranami pěstí.
Studánky se proměnily v moře.

Posbírej, pane, perly
naházené nehodnému.

A kdo by utřel slzy,
schází.

V bytě nade mnou

V bytě nade mnou bydlí klokan.
Malé klokáně
v mámině kapse
večer

ne a ne usnout.
Máma mu zpívá.
Máma mu říká pohádku.
Máma ho houpá.
Nic.
Máma se rozzlobí

a začne skákat:
spi, zlobidlo, spi!

V bytě nade mnou bydlí
pitomec.

V jedenáct v noci
začíná skákat
přes švihadlo.

Vážená bytová správo,
ubytujte nade mnou,
prosím,
raději klokana.

Nic

Nic ve mně nezůstalo
když odešel ten
kdo neměl

nikdy vejít

Zlomenou rukou
si prohmatávám boule
na duši

A do ticha prázdnoty
se mi chce křičet
že
až se příště narodím
určitě chci bejt chlap
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Napínáme uši v temné neklidné noci již dvě hodiny. Slyšíme však pouze hukot
větru v korunách stromů. Oblaka letící ve vichru se občas roztrhnou a měsíc na
okamžik osvítí park našeho domu. Stromy se kymácejí, třískají do sebe větvemi, vržou
a praskají. Zítra bude úplněk. Trojzvuk by se už měl ozvat. 

Kratší zasutá zahrada se již před chvílí s burácivým rachotem vysunula z hradního
opevnění. Zanedlouho se s lomozem a skřípěním zatáhne zpátky. Avšak všichni
čekáme až se ozve náš povel. Namísto toho slyšíme zběsilý štěkot jednoho z nejbdě-
lejších strážců visutých zahrad. Psa plného záště a nenávisti. Nikomu nepřeji vidět je-
ho záchvaty vzteku v soudní síni. Pěna u huby, oči vytřeštěné a řve a řve a řve. Je mu
zcela jedno na koho. V soudní síni zastává roli prokurátora. Říkáme mu Zuřivý Rol-
land. Jeho stavy zuřivosti a beznadějné mrskání ploutvičkou předsedy senátu mne
uvádějí v opravdovou bezmoc. Ještě že máme nového advokáta, doktora Bucefala.

Měsíc je opět zahalen letící clonou. Poryvy vichru, měnící směr, často vyrvou dobr-
manův štěkot přímo z nitra jeho běsnící tlamy. Přidávají se k němu další porotci. V du-
chu všechny proklínám. Vždyť neuslyšíme trojzvuk. Vichr cloumá plotem. Bože můj,
jak se přes to kymácející pletivo dostaneme. V temnu noci zahlédnu první běžící po-
stavu. Nepoznávám, kdo to je. Šplhající se promění v jakousi dvojrozměrnou mátohu.
Je to nutné, protože vysoký plot nahoře volně plandá a nemohl by být jinak pře-
konán. Běží další postava. Ale já stále nic neslyším. Vysvitl měsíc. Smečka drábů s kara-
báči a prokurátorem v čele honí stínové mátohy. Dostat se jim do spárů, umlátí tě
a rozsápou po poli. 

Jasný, kovový, kratinký trojzvuk letí oblohou až ke mně. Běžím s větrem o závod
k plotu. Měním se v obratnou, pružnou mátohu, šplhající do výše pěti metrů. Dole už
čekají rozzuření drábi. Zbylí členové našeho domu již také trojzvuk zaslechli a šplha-
jí za mnou. Proti mně stojí dva masivní buldoci. Hbitě je přeskakuji. Ženou se za 
mnou, ale mají to marné. Již šplhám po hradní zdi a po chvíli se kymácím pod nárazy
vichřice na plošině vysunuté zahrady. Nyní se musí rychle: Nalézt nejlepší místo, za-
přít zadníma a předníma co nejrychleji hrabat. Mnoho brambor přijde sice nazmar,
ale je to nejrychlejší. Po očku sleduji rozvášněné dráby. Naštěstí pro nás jsou zasle-
peni svým vztekem. Ještě nemám ani plnou nůši a trojzvuk v jiné tónině oznamuje
čas k ústupu. Je to hrozné, vždyť zde od nás ani všichni ještě nejsou. Ale už dobíha-
jí. Poslední se belhá William s dřevěnou nohou. Výsledek prokurátorovy záště. Jeho
rozsudek zněl: „Odsuzuji vás ke ztrátě pravé dolní končetiny těsně pod kolenem.
Rozsudek bude vykonán dráby, kteří nedostanou tři dny nažrat.“ To u soudu ještě
nebyl Bucefalus. 

Chudák William. Buldoci mu servali z nohy kůži i maso a snadno překousli kost
lýtkovou. Ale holenní uhryzávali po částech. To trvalo tři hodiny. Za každé

zaúpění dostal ránu bičem od samotné Madeline, sestry6

Arnold   Nowicki

Trojzvuk
(příběh,   jenž se stal v noci na Halloween)
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pána domu. Teď se belhá o holi, ani nemá
nůši, pouze vědro. 

„Počkej Williame, pomohu ti.“ 
Pořádně se zapřít nohama nemůže, paběrkuje po poli. 

„Williame, utíkej, už to ujíždí.“ 
„Já ještě nic neslyšel,“ oderve mu vichr odpověď ze rtů. Za strašlivého lomozu se

zahrada počíná zasouvat. Země se nám kymácí pod nohama. William ztrácí rovno-
váhu. Vleču jej po zemi. Je to rychlejší než se pokoušet ho postavit. Holí odhání
chňapající dráby. Zachytáváme se hradní zdi, po které sestupujeme dolů. Zahrada
s ohlušujícím skřípěním zajela zpět. Pod námi patnáct metrů a kolem jen svištivý vítr.
Opatrně slézáme dolů. Konečně jsme na zemi. 

Tady je dvacet centimetrů pod povrchem brambor všude dost. Drábové by nás zde
snad ani nepronásledovali. Hradní pán je citlivý pouze na své visuté zahrady. Proč te-
dy čekáme na trojzvuk? Proč riskujeme své zdraví? Své životy? Nikdo neví. Je v tom
snad zakleta krása lahodného akordu, který trvá tak krátce, že ani nevíš, zda to není
přelud? Nebo slyšíme vzlyky našich dětiček, které chtějí papat brambory jen z visu-
tých zahrad? 

Již stojíme za plotem v naší zahradě. 
„Jsme všichni?“ 
„Ano,“ praví sluha, „ale vaši sestru poznali.“ Bodne mne u srdce. Kdo nakrmí

děťátka? Její čtyři robátka? A kdy bude soud? Radíme se. Spoléháme na doktora
Bucefala.

V noci úplného měsíce vítr neustal, ale je mírnější. Poslední zbytky listí nám šumí
nad hlavami. Čekáme plni napětí na dva akordy. Má sestra mezi námi není. Zůstala
se svými mazlíky. Kdoví, jak dlouho ještě se s nimi bude laskat?

Ráno nechtěl jet Bucefalus pro slámu. Když ho chtěli zapřáhnout, vztekle kopal
kopyty kolem sebe. Všichni se tomu podivili. Náš nejvěrnější přítel a vzpouzí se?
Prosazoval jsem myšlenku: Nechte ho být, připravuje se na proces. Kdy má studovat,
když jsme mu nebyli schopni zavést do jeho příbytku pořádné světlo? 

Sluhové dostali příkaz a během dne zapojili Bucefalovi elektrické osvětlení. Před
odchodem do parku merčím, že se u něj svítí. Opatrně nahlížím špinavým oknem,
plným pavučin, v nichž se rýsují obrysy rozpadajících se křídel polapených motýlů.
Samozřejmě. Jak jsem předpokládal. Libuje si při svitu nové lampy, jazykem tiše
obrací stránky, studuje zákoníky, připravuje si obhajobu. Vsadím se, že celou noc
nezamhouří oka a ráno bude čilý.

Dnešní noci je obloha plná beránků. Úplněk je prozařuje jasným světlem. Kolem
něj se vytváří aura, ohraničená opálovým prstencem. Dnes budou mít bohužel drá-
bové snazší orientaci. Mám hlavu plnou procesu. Vidím před sebou tvář prokurá-
tora a jeho dvou zapisovatelů. Dva mohutní rottweileři. Po stranách tribuny se
válejí čtyři tlustí černí mopsi a jejich béžoví komorníci. Jsou celkem neškodní. Vět-
šinu času prospí. Ve chvílích, kdy jde v soudní síni o život a mělo by zde panovat

napjaté ticho, ozývá se z tribuny jejich hlasité, chrochtavé chrápání. Při po-
sledním procesu s naším lékařem se na ně zničehonic vrhnul
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evidentně vytrženi ze snů o telecí pečeni a vůbec nechápali, oč se

prokurátorovi jedná. Natož aby pochopili, že jim nyní nejde o žrádlo, nýbrž
jednoduše o krk. Senát reagoval jako obvykle, ale Bucefalus zachoval ledový 

klid. Zvedl sluchátko a napadení prokurátorem oznámil panu Roederickovi, ma-
jiteli visutých zahrad. 

Roederick vstoupil do soudní síně se svou sestrou a jediným prásknutím biče zjed-
nal pořádek. Avšak ještě než všichni zaujali svá místa, protínalo soudní síň opět
chrápání přísedících. Rolland se svými pohunky vytřeštil na svého pána zraky, avšak
ten jen naznačil zvednutí biče a opustil soudní síň. Zlatý Bucefalus.

Prokurátor rovněž nemůže vystát, že mopsi nosí do soudní síně místo taláru své
oblíbené růžovoučké podušky. V dřívějších časech seděli za tribunou a podušky si
vkládali pod hlavu. Dnes jim však podušky tahají do síně jejich sluhové a mopsi si
z nich přímo na tribuně zhotoví pelech. Zpočátku se v něm líně rozvalují, předstírají
pozornost, tváří se vážně a někdy se dokonce dotazují. Jejich dotazy jsou však tak ne-
místné, že prokurátorovi počnou cukat koutky a víčka, což je příznak první fáze jeho
vztekliny. Posuďte sami obligátní dotaz nejzavalitějšího z nich, docenta Valihracha:
„Obžalovaný, máte raději ke svačině pečeni telecí, nebo skopovou?“

Obžalovaný je zpravidla vyveden otázkou z míry tak, že vůbec nechápe. Docent
Valihrach si sundá brýle, rozhlíží se po sálu a zkoumá účinek svých slov. U každého
jiného soudu by tento dotaz vyvolal salvu smíchu. Avšak u nás po odpovědi obžalo-
vaného nastane trapné ticho, které je přerušeno po několika minutách chrápáním
tazatele. Nebo jiný dotaz. Táže se doktor Bařtipán, jehož koníčkem je gynekologie:
„Obžalovaný, na kolik by přišly čtyři tuny jitrnic?“ Všichni porotci začnou slintat a po-
sléze výt... „Nebo metrák poštěváčků?“ Vznikne tak hrozivý mumraj, že další dotazy
není slyšet. Pořádek dovede sjednat snad jen Bucefalus.

A senát? Už fakt, že je čtyřčlenný. Ale pan Roederick nemá jiných potomků. Prvý
z nich: Spina bifida. Nehnutě leží na břiše. Na zádech vidíš rudou, zející ránu, jež se
vlní červy. Na nic nereaguje. Pouze když mu přinesou brambor, začne ho chroustat.
Druhý: Hydrocephalus. Leží na zádech a hlavu ani nezvedne. Jeho reakce spočívají ve
zmateném kopání nožičkami, na kterých ani nemá kůži. Třetí: Anencephalus - jeden
z nejpovedenějších. Nemá hlavu, pouze jakousi znetvořeninu obličeje, která vypadá
jako mopslí tlama. Je nahý, ostatně jako všichni. Leží na zádech a bečí a bečí a bečí.
Nohama i rukama zlostně kope do vzduchu. Tito tři nejsou schopni reagovat na dota-
zy soudu vůbec. 

Naštěstí předseda senátu Hippocampus to svede. Kostřička potažená strupovitou
kůží leží na břiše na servírovací míse, nemá ani jednu končetinu a uprostřed zad mu
vyrůstá krátká ploutvička. Vyjadřuje-li souhlas, zamrská ploutvičkou třikrát. Vy-
jadřuje-li nesouhlas, zamrská ploutvičkou třikrát! Nic jiného nezvládá. To uvádí
v zoufalství i samotného žalobce, Bucefalovi však tato mlha většinou vyhovuje. 

Mopsi, pokud zrovna nespí, nám někdy v takovém případě prokážou medvědí
službu. Ve snaze zorientovat se v procesu jim Hippocampovy odpovědi důklad-

ně zamotají hlavu. Dospějí proto k názoru, že se jim hlava točí z hladu.
Dožadují se pak u prokurátora posilnění ve formě přestáv-8



Arnold Nowicki

Próza

9

ky a vydatné svačinky. Prokurátor o tom však
nemůže rozhodovat sám a přenese tedy dotaz na předsedu senátu:

„Vážený pane předsedo, má být vyhověno požadavku přísedících či niko-
liv?“ 
Předseda odpoví trojitým pohybem. Jelikož prokurátor není z odpovědi moudrý,

dotazuje se opakovaně. Odpovědi jsou pochopitelně stále stejné a to postupně
vede k takové vřavě, že líčení bývá odročeno. Bucefalus se tak může na další noc
ponořit do spisů. A mopsi se v klidu pohrouží do svých podušek a snů o padesáti
vagónech pečených perliček.

Snažíme se zachytit akord odkudsi z hlubin nebes již tři hodiny. Marně napínáme
sluch. Jen občasné poryvy větru zašustí spadaným listím. Je to s podivem, beránky,
místo aby měsíc zastřely, jeho svit naopak zjasňují. Bojím se. O Williama především.
O svou kůži strach vcelku nemám. Mé nohy jsou rychlé, tělo lehoučké. Vždy snadno
přeskakuji rozvášněné dráby, aniž mne mnohdy vůbec registrují. Jsem vcelku nad
věcí, nemají leckdy o mé přítomnosti ani tušení. Avšak o všechny blízké se věru stra-
chuji.

Prozářené beránky se zvolna sunou oblohou. Je vidět skoro tak dobře jako za dne.
Hnijící hromady jablek vydávají zvláštní vůni, která ve mně vyvolává vzpomínky
z dětství. Tatínek nám často vyprávěl, čemu všemu musí čelit, aby nám donesl nůši
brambor ze zahrad zasutých v hradu pana Roedericka. Na naší zahradě se rodí bram-
bor dost. A těch jablek, srstek, melounů, hrušek, tykví a všeho. 

„Proč, tatínku, proč nám nenosíš brambory z naší zahrady?“
„Ty by vám určitě nechutnaly,“ hladí nás po vlasech.
Konečně. Slyšíme jej všichni současně. Snad proto, že vichr tolik neskučí a drábi

neštěkají. Neznamená to ovšem, že nehlídají. To už známe. Rychle šplháme přes drá-
těný plot. A pak úprk přes pole k hradu. I William se mnou zatím drží krok. Delší
zahrada se s kvílivým skřípěním vysunuje. Dnes je to všechno jaksi posunuté. Trojzvuk
se ozval pozdě, zahrada se vysunuje až nyní. Má to však výhodu, že budeme mít více
času na sběr. Cestou jsme nezahlédli vůbec žádné dráby. Je mi to podezřelé. Ještě se
to nikdy nestalo. V klidu šplháme po hradní zdi. A už jsme nahoře. Pětadvacet metrů
nad zemí. Zapřít zadní a už to jede. V této zahradě je úroda ještě lepší. Za chvíli
máme pytle plné. Vlečeme je k okraji zahrady. Házíme je dolů a opatrně sestupu-
jeme. Povedlo se. Všichni upínáme oči k auře kol měsíce a děkujeme, že nám tak
pěkně svítil. Pytle na ramena a běžíme, pokud se ploužení s půl metrákem na zá-
dech dá nazvat během. 

A je to tady. Zrada! Pochopi číhali v záloze!! Řítí se na nás pojednou ze všech 
stran. Praštíme pytli o zem a úprkem k plotu. William je chycen první. Zběsilý štěkot
drábů překřičí burácivý hlas Zuřivého Rollanda: „Nechte ho! Chci ho živého! Živé-
ho!! Roztrhám si tě sám,“ vrčí mu vztekle do ucha. „Rozsudek nebude jiný. O to se
postarám!“ 

Šplháme přes plot za vítězoslavného vytí všech pohůnků. Chytili ještě
Williamova bratra, který mu chtěl pomoci. Bude tedy proces se třemi. Chudák

William, chudák jeho bratr, chudák má sestra. Proces začne ještě dnešní no-
ci. Spoléháme sice na Bucefala, ale asi mnoho šancí na úspěch
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nemá. Chudák William. Ostatní to možná přeži-
jí, ale jeho zaživa sežere Zuřivý Rolland. 

Po celý zbytek noci ne a ne usnout. Proces začíná v půl páté ráno. Měsíc oza-
řuje mou místnost a čížek v kleci nespí. Nepokojně se třepetá a tluče křidýlky 

o klec. Před východem slunce mu zbývají jen holé perutě. Něco mi to připomíná.
Ano, předsedu senátu s jeho bezmocí. Myslím na zvláštní atmosféru noci, kdy poprvé
poznali Williama. Nebe nad námi bylo tehdy čisté, ale na obzoru postavily těžké mra-
ky černou hradbu. Doufali jsme, že se mračna přesunou před měsíc v úplňku dříve
než zaslechneme trojzvuk, a tak nám usnadní situaci. Zprvu se tichounce začal k ze-
mi snášet tenounký proužek mlhy. Byla řiďounká, rozvalovala se asi tři metry nad
zemí. Pod ní bylo ovšem světlo jako za dne, jen trochu víc do zelena. Po předchozích
větrných dnech byl naprostý klid. Těší nás to. Zřetelně uslyšíme naše znamení.
Konečně se mračna nasoukala před měsíc. Okraje černé hradby těžkých mračen se
oslnivě třpytí a tenké prostěradlo mlhy se rozpouští. Při čekání na trojzvuk pozoruji
náš hrad a srovnávám jej s příbytkem pana Roedericka. Ani se stavby příliš neliší. Po
pravdě řečeno, vždy jsem se domníval, že naše stavení je menší, chudší, zchátralejší.
Avšak při dlouhém vyčkávání za měsíčných nocí má člověk jedinečnou možnost si obě
stavby opravdu prohlédnout a porovnat. Opravdu vypadají jako dvojčata oddělená
vysokánskou bariérou.

Vtom vtrhly do klidu noci gejzíry trojhlasých sirén. To je nezvyklé. Vždy se trojzvuk
ozval jen kratince, na zlomek vteřiny. A teď tohle! Snad pod vlivem ohlušujících troj-
zvuků svištících oblohou se vysunují obě zahrady zároveň. Rychle k plotu, v mžiku
jsme za ním, avšak běda. Burácení trojzvuků v různých tóninách rozráží mračna.
Krajinou se rozlévá jasně žlutozelené světlo. Prokurátor zařve: „William! Je to
William, zrak mě nešálí, máme tě. Máme tě!“

Ze vzpomínek mne vytrhne ržání Bucefala. Spěchá, aby dorazil k procesu s předsti-
hem. Slézám z visutého lůžka, prodírám se klobásami, které visí od stropu na dlou-
hých šňůrách, svátečně se oblékám a odcházím ke stání. 

U soudu panuje velký rozruch. Ještě nikdy nebyl proces se třemi obžalovanými.
Jeden z mopsů, asistent Scelifron, ladí své tympány a těší se na koncert. Povoláním
ušní lékař. Soudnictví má jako koníčka. Nemůže-li u soudu napínat ušní bubínky, ladí
zde alespoň své kotle a v rozhodujících okamžicích tluče do bubnů tak, že není slyšet
vlastních slov. Nám to vyhovuje, protože tehdy bývá soud odročen a Bucefalus získá-
vá čas. 

Přichází senát, všichni zaujímají svá místa. Zuřivý Rolland se snaží přemáhat a nu-
ceně klidným hlasem předčítá obžalobu. Radost se však nedá ovládnout, koutky je-
ho smrduté tlamy se škubou. Dnes tuší výhru. Žalobce se táže přísedících, zda mají
doplňující otázky. Hlásí se jurista Telesfor, věčný student, letitý již krasavec, černý
mops s šedivou bradou: „Obžalovaný, zdalipak je vám známo, že v nákupním
středisku Kaufland zlevňují hodinu před uzavřením veškeré čerstvé masné výrob-
ky?“

„Ano, je mi to známo,“ zdrceně odpovídá William.
„Obžalovaný je znalý věci. Žádám, aby mu tato znalost byla
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přiznána jako polehčující okolnost!“ pronese
na mopslí  povahu nezvykle tvrdě Telesfor. Na to by ten sražený

mopslí mozeček, jenž dovede meditovat jenom o žrádle, nikdy nepřišel.
Určitě si ho vzal Bucefalus stranou a slíbil všem těm brachycefalickým držkám,

že každý večer přitáhne z Kauflandu celý valník morkových kostí. Geniální tah. A
ty ohavné tlamy, které budou snít jen o přecpaném teřichu snad i na věčnosti, mu
na něj nalítly. Potom že potyčka s blbostí je útok na větrné mlýny. Zlatý Bucefalus.

„Cožééééé?“ rozlítí se Zuřivý Rolland. 
„Polehčující okolnost! Žádám zaprotokolovat polehčující okolnost,“ řehtá

Bucefalus na celý sál. 
„Nic takového! Nic takového nepřipustím,“ šílí prokurátor. Všichni drábi vyjí, vrčí

a zuřivě štěkají. Předseda senátu zběsile mává ploutvičkou, Scelifron tluče do tam-
tamů, Bařtipán vrčí: clito-rrrrris, clito-rrrrris…. V soudní síni vzniká neuvěřitelný
kravál a zmatek. Ostatní mopsi byvše probuzeni ze snů o pečených kvíčalách se tupě
rozhlížejí po síni.

„Důrazně žádám zaprotokolovat zmíněnou polehčující okolnost,“ řičí Bucefalus
radostí.

„Nic takového, nic takového…“

Čtenář správně v povídce odhalil postavy z díla E. A. Poea a F. Kafky, protože
úmyslně ponechávám jejich jména, která jim dali tito tvůrci. Trojzvuk je záznamem
zvláštního stavu, jaký se může smrtelníku přihodit pouze v noci na svátek Halloween,
a to ještě pouze za souhry výjimečných okolností: Měsíce v úplňku či den před úplň-
kem, přechodu okluzní fronty s vichrem, předchozího duševního otřesu, mystického
zážitku, intoxikace atd. Tehdy může opustit duše tělo spícího a obletět třeba celý
svět. Nad Štěpánským dómem se potkala s E. A. P., spisovatelem, jehož mám velmi
rád, a F. K., kterého sice příliš rád nemám, ale přece se mi vryl do podvědomí snad
jako každému, kdo se s jeho dílem, byť okrajově, setkal. Vzali mne za ruce, vyprávěli
mi něco, co jsem již zapomněl a letěli jsme, hnáni vichrem, daleko na východ. Nad
Rumunskem jsme se pozdravili s Eliadem, u Dunaje na nás mával Canetti, nad
Myrhorodem se k nám přidal Gogol, nad ruskou stepí Turgeněv, Čechov a další
a vichr nás hnal kamsi nad Samarkand. Ale dál já nechtěl. Bál jsem se, že se dosta-
neme nad Perlu a zlo Klause Patery nás strhne svým vírem k zemi. Mí průvodci se mi
smáli, leč mé obavy nepřemohli. Odtrhnul jsem se od nich zůstav osamocen, teprve
tehdy si mne Perla sama naopak přitáhla. Třicet hodin jsem kroužil kdesi ve stepích
střední Asie a zažil jsem někde poblíž Perly popsaný příběh. Když mne přišla vzbu-
dit moje bytná v Singerstraße, našla mé tělo bez duše. 

„Co je s vámi, pane Nowicki? Neharaší vám?“ 
Mé tělo se toho dne osamoceně ploužilo vídeňskými ulicemi a až následující no-

ci vytáhli ze soudní síně v Perle zbloudilou mou duši mí staronoví přátelé a přivedli
ji k ránu zpět. 

„Vidím, že už jste doma. Konečně je vše v pořádku,“ konstatovala paní
Csakovsky-Brix, když mi přinesla následující ráno do postele snídani. „Vaše

oblíbená štricla,“ cení na mne umělý chrup.



O
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m možném

Zdeněk Huspek

Po dvou letech četby Plže staženého nikoliv z kůže, ale z internetu, jsem konečně
mohl zalistovat v jeho klasické, papírové podobě. Číst z monitoru má své půvaby -
člověk si může libovolně zvětšit písmo, nechat volně postupovat řádky směrem
vzhůru... nicméně brožurka nebo sešit, či jak to nazvat, je něco jiného. Prostě klasika.
Navíc číst na monitoru a přitom snídat či obědvat dost dobře nelze - nebo vlastně lze,
ale není to pohodlné. A drobečky se z klávesnice vyklepávají špatně... Takže po kous-
kách, na přeskáčku jsem si zopakoval některé hodně dobré věci (hlavně prozaické),
s chutí přečetl některé autorsko-kritické slovní souboje, někdy zábavné a jindy zase
člověku bez znalosti podrobností nezajímavé a taky trochu zbytečné, a když jsem ob-
jevil verše a potom i povídání Míši Pánkové, vrátilo mě to o několik (docela dost) let
zpátky.

Když ještě Míša vozila ze soutěží ceny co autorka (srov. Plž č. 2/2006) a nebyla
porotkyní, zúčastnili jsme se soutěže Literárního měsíčníku. Kdybych prohrábnul
svůj archiv - poněkud neuspořádaný - určitě bych dodal podrobnosti, myslím ale, že
nejsou podstatné. Reálný socialismus jsme příliš neopěvovali, na druhé straně re-
voltovat se dalo pouze samizdatově... Pozvali nás tehdy do spisovatelského klubu
na Národní třídě v Praze a to byla pocta. Protože kromě normalizačních spiso-
vatelů mohl tam člověk potkat několik normálních... a podat si ruku anebo

sedět kousek od autora, jehož knihy ve čtvrtek mizely z knihkupeckých
pultů už dopoledne, se nepoštěstilo každý den. Dostali12

Zdeněk Huspek

O všem
možném
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jsme tehdy nějaké ocenění, snad diplom, nebo
i věcnou cenu, poseděli jsme, vínka popili a vydali se na cestu do

Plzně. Večerním, dobře našlapaným vlakem, jak jinak. Ještě v Praze zakoupili
jsme láhev džinu a limonádu se zvláštním názvem arotonik - jakási tuzemská ob-

doba toniku, jelo nás víc, a tak na každého vyšel jeden dva kelímky namixovaného
pití, takže cesta netrvala dlouho. 

Bylo to patrně počátkem léta, protože cestou z nádraží už jenom sami dva jsme
s Míšou sedli v sadech pod muzeem na lavičku a hodinu dvě klábosili. Jako lehký zá-
van tehdejšího večera utkvělo mi v paměti, že jsem se svěřil (což jsem nedělal často)
s mindrákem ze svého nedokončeného středoškolského vzdělání. Nevím, nějak mě
nebavilo učit se vzorce a rovnice a geometrii a potom účetnictví na střední ekono-
mické škole pro pracující, snad jenom češtinu a dějepis v podání Zdeňka Šmída, je-
hož první kniha Sbohem, Dicku už čekala v nakladatelství na svoji pouť za čtenářem.
Po dvou letech jsem usoudil, že penzum mého vzdělání je dostatečně velké, a na
další dojíždění do školy jsem rezignoval. Následovalo očekávané, byl jsem vyzván
k docházce a výzvy neuposlechnuv vyloučen ze studia. V dalších letech jsem zjistil, že
jsem si moc nepomohl. Abych mohl psát, musel jsem se stejně učit. Gramatiku,
pravopis, věci všeobecné a někdy i odborné a tak tomu je vlastně dodnes. Kdoví,
s maturitním vysvědčením v kapse bych možná zastával teplé, na intelekt nenáročné
místečko a nemusel sedět u kompíku a přemýšlet, jak poskládat slova k sobě tak, aby
měla nějaký smysl...

Tehdy na té lavičce jsem byl nešťastný, připadal jsem si jako negramot, který se
vloudil mezi vzdělance, aby poslouchal a kradl a posléze využíval jejich moudrosti
a Míša mi celkem věcně vysvětlila, že jsem vůl, pokud si něco takového myslím, abych
dělal to, co umím, a neohlížel se na to, že někdo má školu střední a někdo vysokou,
protože spíš záleží na tom, jak se svým vzděláním umí zacházet. 

Pokud si vzpomínám, dodala mi chuti do psaní, a přestože jsem se intelektuálem
nikdy nestal, pár prozaických textů se mi snad udělat povedlo. A tak, jak napsala
Míša v závěru svého povídání, i já počátkem devadesátých let na psaní rezignoval.
Musel jsem si ohmatat novou dobu, vyzkoušet, jak to funguje, zkusit si prožít ten
americký sen... A taky jsem měl dojem, že všechno už bylo napsáno a řečeno. K če-
mu psát? Pro koho? (I když pár známých se mě ptalo – jako Míši – píšeš? proč nepí-
šeš, vždyť to bylo dobrý.) 

A potom jsem se nastěhoval kousek od Klatov, obeslal Literární Šumavu, dostal se
mezi lidi, co se literaturou zabývají aktivně, objevil jsem Plže a taky to, že vlastně
celá ta léta nečinnosti jsem si psal pro sebe. A že to možná bude zajímat i jiné. A tře-
baže vidět své jméno v záhlaví otištěné povídky, fejetonu anebo článku už mi
nedělá tak blaze v krajině srdeční jako v počátcích, pořád je to fajn.

Takže bych chtěl popřát všem psavcům trpělivost nad kurzorem, který občas pro-
tivně bliká na jednom místě i půl hodiny, a hodně čtenářů, kteří možná trochu
staromódně vezmou do ruky knížku rozumného psaní anebo jen malou

brožuru, sešit nebo co to je, a na chvíli se přenesou do míst, která jsme jim
ve své fantazii vytvořili.
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Luboš Vinš

Řekne-li se kritika, většině lidí nejspíše naskočí husí kůže, zabolí žaludek a sevřou
se jim půlky. Opravdu, kritika, nepočítaje v to několik velikánů vzatých na milost,
nemá u nás tu nejlepší pověst. Proč? Možná vycházíme z nesprávného předpokladu,
že kritik se naším veledílem zabývá pouze v touze pohanět nás, udělit bodík vlastní-
mu pochroumanému sebevědomí. Jistě, i to je možné a v našich končinách docela
pravděpodobné, ale za podstatou kritiky musíme hledat něco jiného. Opravdovou
snahu literaturu povznést. Kdo jiný nežli uvážlivý kritik by měl vášněmi zmítaného
autora visícího za kšandy na větrné růžici nejprve trochu uzemnit a pak znovu zavě-
sit. Tentokráte správně, na lopatky větrného mlýna k ostatním. Nebojte, nepopírám
princip individuality, výjimečnosti. Onen pohyb nahoru a dolů považuji za velmi
prospěšný. Nahoře nabrat něco snů a ryzí imaginace, dole přemýšlet o věcech přízem-
ních, ba spojených se zemí, konečných. Někteří dávají přednost houpačce. Avšak když
si na ni požitku smysluplné tvorby a pochybné literární slávy chtivý adept vyleze, není
to ono. Pak totiž není jisté, zdali nás jen tak houpe, anebo to myslí vážně. 

Ano, pisatelem, pisálkem, autorem na život a na smrt. Kritikem na život a na smrt.
Pak komunikace kritika a autora připomíná souboj. Namísto kopí pero, dnes již znač-
ně nemoderní, a namísto koně reputace, na trh nesené dílo. Ale ono vůbec nejde
o to, kdo koho shodí. Jde o to, nakolik se oním zápasem, tedy komunikací, povznese
publikum, nakolik se změní a vyostří jeho vnímání. Nakolik pomůže v tvorbě auto-
rovi, a nakonec i kritikovi samému. I zde však platí: kdo v tom, aby si utvořil názor
vlastní, se neobejde v žádném případě bez názoru cizího, bez dobového vkusu, nechť
raději se zabývá věcmi měřitelnými. 

Kritik stejně jako uměnec (nemám rád slovo umělec: zavání čímsi umělým spíše než
významem umět) musí mít ve svém arzenálu šestý smysl: intuici. Dokonce musí umět
onu neviditelnou, nehmatatelnou sílu použít k vytvoření představy o tom, kam by se
literatura mohla či měla ubírat, a kam by neměla. Zdali kritikované dílo za něco sto-
jí, či nikoliv.

Tedy v žádném případě jednoduše trapný odsudek, ač bychom si jej někdy za-
sluhovali. Ten jenom zúčastněným leží v žaludku a brání přijetí kritiky. Kritik by měl
disponovat určitou noblesou a stranit se podlostí. Asi bych řekl, že potřebuje též
rozmysl. Na každém dílku se dá najít něco dobrého i něco špatného. I ten nej-
sprostší výplod obsahuje určitě alespoň malinkatou perličku, a jistě i veledílo, to
nám budiž útěchou, nehonosí se nikdy úplnou dokonalostí. I o tom je kritikování
– vzít na sebe brnění a onu perličku vyhledat. Pak rozjíveného autora nenápad-

ně vzít za ručičku a nechat onu perličku zazářit. Ona se mu může stát
světlem, lucernou v tmách pravěkých stonů podvědomí,14

Luboš Vinš

O kritikování
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kde lze snadno zabloudit. Ale co když autor
potřebuje ne perličku, ale smrduté bahno? V tom případě nebohé-

ho kritika lituji. 
Kritik by ale neměl couvnout ani před autorem takzvaně renomovaným. I ten

potřebuje občas povzbudit, ukázat „správnou“ cestu, ujistit, že ho někdo poučený
čte, že se nemůže vyvalovat na vavřínech.

Mám však pocit, že otevřeně se zabývat kritikou se většina kompetentních obává.
Jako by odněkud mohla přilétnout facka. Jsme snad my, autoři, pisálkové, natolik
samolibí, že vše krom chvály nás vykolejí? Míváme snad mocné a ochotné ochránce
chodící do boxu?

Kritiku bych rozdělil na kladnou a zápornou. Tou kladnou se myslí jakási něha i při
poukazování na záporné stránky díla. Spíše povzbuzení nežli odsudek. Zápornou
pak onen zbytečný a nepotřebně primitivní odsudek. Či na druhou stranu pochlebo-
vání. 

Převelice plachý, anebo naopak tvrdý přístup ke kritice a kritikování možná způ-
sobuje nepochopení podstaty kritiky. Zčásti shledávám vinným i slovo samo. Pojďme
kritiku nazvat jinak. Kupříkladu: vážení, zvažování. Ani slovo hodnocení se nehodí.
I to by mohlo citlivým dušičkám zavánět. A my, pisálkové, autoři, citlivými dušičkami
jsme. A co třeba směrování, ovlivňování? Vše zavádějící. Možná ono již zmíněné kri-
tikování, které není z mojí hlavy, nechť mi autor promine jeho neautorizované po-
užití, odpovídá nejlépe. Kritizovat dovede každý, ale kdo umí kritikovat?

A co kdyby projevili trochu tolerance ke kritikům i pisatelé řádků hodných kri-
tikování? I kritik se přece může ve svém úsudku seknout. Nárok na nesprávnost úsud-
ku nemají pouze autoři, ale stejně tak i kritici se ve svém směřování mohou zatoulat.
Přejme jim to. V psaní se tomu říká hledání osobitého hlasu, vývoj. Proč by i kritik,
pokud ovšem za sebou nezanechává hřbitov zhrzených autorů, nemohl procházet
podobným procesem?

Všichni snad přece stojíme o to, aby naše psaní k něčemu bylo! Aby zachytilo a ro-
zehrálo onu skrytou strunku, na kterou třeba zabrnkat, jinak se svět zřítí…

Musím se přiznat, že shledávám příjemným vědomí, že se někdo zabývá básní, jež
mi přinesla hezké i krušné chvilky. Jíž jsem, jak jen možno, dal vše, k čemu mi bylo
se životem dopatlat. Připadá mi pěkné, že někdo stejně jako já při psaní, váží slova,
zvažuje, zdali se jedná o vanutí ducha, či pouze poruchu atmosférického tlaku.
Proces kritikování je vlastně psaní velmi podobný! 

A nyní, jako u správného díla vzhůru k vyvrcholení, ke katarzi - vítám tedy všech-
ny nastávající kritiky, jež chovají dobrý úmysl, kteří kritikováním nezamýšlejí pouze
přidat na svou stranu vah, ale zdravě chtějí účastnit se dobrodružství, onoho pro-
cesu, jež zove se literaturou. Zdravím též ony vytrvalce, jimž služba bližnímu, auto-
rovi, čtenáři, stala se potřebou či posláním a již nenechali se odradit pochybnou
prestiží kritika mezi uměnci. Prostě všechny ty, kdo se podílejí na zdravém pro-
středí v literatuře, umění, jehož by bez kritiků nebylo. 

Čili znovu si pochvaluji Plže – za zavedení pravidelné kritické rubriky!
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Ještě že tak

Když jsem trhal šnytlík
Kousl mě Brouk Pytlík
A to měl jsem velkou kliku
Že mě nekous do pytlíku

Výčitka

Pročpak jsi mrazáku nemrazil
Když jsem do tebe rum vrazil
Jsem na tě pořádně vzteklý
Kdo to má chlastat tak teplý

Dovolená s dětmi

Na daleké Kanáry
Cestoval jsem s paňáry
To vám byla romantika
Ještě teď mně oko tiká

To se to radí

Když jsem šel hrát kuželky
Slyšel jsem od manželky
Jak se drží koule v akci
Poslech jsem ji vždyť má praxi

Zvídavý synek

Maminko, co je mumie
Jak mumie se umyje
Mlč anebo tě zabiji
A budeme mít mumii

Překvapení horolezce

Lezl a před ním průrva
Za průrvou vrtí se kurva
Už to tak nejspíš bude
Kurvy jsou dneska všude

Soutěž

Kdo mýdlo ústy vyloví
Bude z něj vítěz mýdlový
Poznáte ho jak jediný
Vypouští z řiti bubliny

Babička a lampička

Upadla babičce lampička
Shýbla se pro lampu babička
Probíjí lampička do babi
Dědeček má vilné představy

Vysvětlení

Je pro mě dosti typické
Že tvořím škleby mimické
Synonyma jsou mršky
No prostě dělám – držky

Milan Čechura
Už to tak

nejspíš bude
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Nedávno vydaná kniha Osobnosti a západní Čechy. I díl: do poloviny 19. století
(Plzeň, Nakladatelství Ševčík 2005) tvoří závěrečný, třetí publikační výstup gran-
tového výzkumného projektu Západní Čechy - kulturně-historický vývoj v srdci Evro-
py, jehož výstupy předchozí představují vlastivědná encyklopedie Západní Čechy od
A do Z. Historie, památky, příroda (Plzeň 2003, napsáno J. Kumperou za spoluúčasti
V. Viktory) a syntéza Dějiny západních Čech. I. díl: od pravěku do poloviny 18. století
(Plzeň 2004, vytvořeno za redakce J. Kumpery autorským týmem spolupracovníků
katedry historie). 

Netradičně pojatá slovníková příručka Osobnosti a západní Čechy I je prvním zpra-
cováním takového zaměření v české regionální historiografii vůbec. Téměř sedm set
kratších či delších životopisných hesel zachycuje jak osobnosti západočeského půvo-
du (včetně rodáků víceméně jen regionálního dosahu), tak postavy celonárodního
významu, které byly svým působením či dílem alespoň částečně a dočasně spojeny se
západními Čechami, tj. s územím vymezeným dnešními západočeskými kraji, Plzeň-
ským a Karlovarským. V tomto případě jsou příslušné biogramy zaměřeny převážně
na „západočeské stopy“ těchto postav, a neopakují se v nich proto v celé šíři běžně
dostupné životopisné detaily. Všechny v knize zařazené osobnosti jsou uvedeny
v abecedním pořádku v úvodním Hesláři, který odkazuje u každého jednotlivého
jména na patřičný oddíl. Kniha je totiž pro snazší orientaci a přehlednost rozvržena
do osmi oddílů, věnovaných specifickým okruhům a vymezujících profesní, stavovské
či tvůrčí zařazení daných osobností (I. oddíl Kronikáři, II. oddíl Panovníci, III. oddíl
Šlechtici, IV. oddíl Církevní představitelé, V. oddíl Umělci, VI. oddíl Literáti, VII. oddíl
Další osobnosti - určitou výjimku tvoří VIII. oddíl Rody, ale i v rámci rodových hesel
jsou připomenuty osobnosti, tj. význační představitelé zmíněných rodů se vztahem
k západním Čechám). Snadnou orientaci v „kulturní krajině“ západních Čech umož-
ňuje Rejstřík místních názvů, ve kterém jsou k místním názvům přiřazeny v abeced-
ním sledu kurzívou jména osobností a rodů, s nimiž jsou tato místa spjata. Tento
knižní soubor osobnostních medailonků tak plasticky dokládá a zvýrazňuje dějin-
ný a kulturně-historický obraz západních Čech, významného regionu českého

státu, který vždy tvořil křižovatku a průsečík hospodářských, politických,
náboženských, uměleckých i duchovních proudů v srdci střed-

Jan Kumpera
Šlépěje

osobností
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Jan Kumperaní Evropy. Pro čtenáře Plže chceme tuto knihu
představit zkrácenými ukázkami z několika hesel ze všech osmi zmí-

něných oddílů. 

I. Kronikáři a historici o západních Čechách
Kosmas
V Kosmově díle jsou západní Čechy zmiňovány velmi málo. Plzeň je tu připomenu-

ta pouze jednou v souvislosti s vánočním pobytem knížete Vladislava I. r. 1109. Dů-
ležitá je Kosmova zpráva vztahující se k roku 1121, kdy „vystavěli nějací Němci uvnitř
hranic českých ve hvozdě hrad na strmé skále“. Ačkoliv jeho jméno kronikář výslovně
neuvádí, hovoří zjevně o Přimdě. Barvitě pak popisuje energickou odvetnou akci
knížete Vladislava I., který, když se dověděl o této provokaci, „vzal sebou tři čety vy-
braných bojovníků, přepadl znenadání hrad a dobyl ho“. 

II. Panovníci
Břetislav I.
Břetislav se dostal do konfliktu s císařem Jindřichem III., jehož vojsko sice porazil

r. 1040 v bitvě u Brůdku ve Všerubském průsmyku, ale r. 1041 se s císařem smířil 
a uznal jeho svrchovanost. O bitvě se zmínil bez přesné lokalizace také kronikář
tzv. Dalimil a později rovněž Hájek z Libočan, který ovšem Břetislavovo vítězství nad
Němci umístil nevěrohodně do okolí severněji položeného kláštera Pivoň. S konflik-
tem mezi Břetislavem a císařem Jindřichem III. souvisí i postava německého poustev-
níka a pozdějšího světce Vintíře (viz). 

III. Šlechtici
z Klenové, Přibík, + kolem 1465, rozporuplný husitský hejtman. Vyznamenal se sta-

tečností při dobytí Stříbra r. 1426, které pak držel a ubránil proti křižácké přesile… Na
straně táborů se zúčastnil ještě obléhání Plzně počátkem r. 1434, ale již v té době za-
čal tajně spolupracovat s jejich protivníky a obleženým pomáhal. Před pomstou
husitů včas uprchl a poté se podílel na vítězství panské jednoty u Lipan. Rodový hrad
Klenovou u Janovic nad Úhlavou dal v polovině 15. století zpevnit na svou dobu
moderním pozdně gotickým opevněním… 

IV. Církevní představitelé
svatý Vintíř (Günther, Gunther), asi 955-1045 (Březník u Hartmanic), německý 

mnich a poustevník. Založil stezku procházející z podunajského Pasova do Čech přes
Šumavu do údolí Otavy. Roku 1040 se snažil jako vyslanec knížete Břetislava I. marně
zabránit válce s císařem Jindřichem III. a po porážce německého vojska v bitvě
u Brůdku ve Všerubském průsmyku je pomohl vyvést z pohraničních lesů zpět do
Bavor… Vintíř byl již ve středověku uctíván v Bavorsku i v Čechách (zejména zá-
padních) jako světec, jeho kult byl oficiálně schválen katolickou církví až r. 1634.

Vintířovi je také zasvěcen barokní kostel z r. 1754 v Dobré Vodě poblíž údaj-
ně léčivého tzv. Vintířova pramene „dobré vody“. 18
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V. Umělci
Mistr Plzeňského Ukřižování, zvaný též Mistr Ukřižování ze sv.

Bartoloměje v Plzni, anonymní umělec nazvaný podle svého hlavního díla, je
považován za největšího pozdně gotického sochaře v Plzni a na Plzeňsku ve třetí

čtvrtině 15. století... Jeho prací je i polychromovaný reliéf Ukřižování z kostela
v Oseku u Rokycan či socha sv. Mikuláše ze stejnojmenného plzeňského kostela.

VI. Literáti
Frozín Plzeňský, Antonín, 19. 5. 1671 (Plzeň) – po 1717, patrně kolem 1720 (Praha),

barokní vlastenec a spisovatel. Tento „upřímný spoluzemec“ a „milovník jazyka ot-
covského“ pocházející z plzeňské měšťanské rodiny se již během pražských boho-
sloveckých studií stal členem Tovaryšstva Ježíšova, ale z jezuitského řádu po roce
1689 vystoupil. Z Prahy poté odešla tato poněkud neklidná a dobrodružná duše do
podbrdských Březových Hor u Příbrami. Odtud začal podnikat cesty po Čechách.
Cílem jeho vlasteneckého putování bylo zjistit „očitě“ skutečnou situaci českého ná-
roda a jazyka, který mnozí jeho současníci již odepisovali. Když v roce 1704 vydal
Frozín v Praze vlastní překlad knihy německého jezuity Wilhelma Gupembergera
s českým názvem Obroviště mariánského atlanta (jedná se o popis mariánských pout-
ních míst), doplnil tuto knihu o pozoruhodnou předmluvu, věnovanou „všem milým
Čechům roztomilým“. V ní shrnul poznatky ze svých předchozích cest, konstatoval
poměr německého a českého osídlení v Čechách a varoval před postupující germani-
zací českých krajů. Díky tomuto pojednání se stal autorem první novodobé česky psa-
né obrany českého jazyka a národa…

VII. Další osobnosti
Agricola, Georgius (Georg, Jiří), 24. 3. 1494 - 21. 11. 1555, humanistický učenec a lé-

kař, evropsky významný teoretik hornictví a hutnictví. Pocházel sice ze saské strany
Krušných hor, ale významnou část svého života strávil od roku 1527 jako městský
lékař v západočeském Jáchymově… Zde pod dojmem osobních zkušeností a pozo-
rování vzniklo jeho epochální dílo, používané v celém světě až do 18. století jako
základní hornická a hutnická encyklopedie. Tento monumentální latinský spis s ná-
zvem De re metallica libri XII, doprovázený názornými dřevoryty a uváděný v češti-
ně jako Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, vyšel prvně r. 1530 ve švýcarské Basileji. 

VIII. Rody
Hroznatovci: šlechtický rozrod západočeského původu, odvozující svůj původ od

rodiny blahoslaveného Hroznaty (název rodu zaveden až Palackým) a zahrnující
rody pánů z Vrtby, Gutštejna, Krašova a Krašovic (všem byl společný erb se třemi
černými jeleními parohy na zlatém podkladu).

(Jan Kumpera, narozen 1946 v Plzni, kde žije, profesor historie FPE ZČU)
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István VörösVěčný kalendář

Máme nejméně dvě tváře.
1

Leden
Na nový rok se
naplní naše dlaně
loňským rámusem.

Prověrka
Někdejší anděl
ještě netuší, co si
o tobě myslet.

2

Únor
Za bledým jezdcem
nejkratšího měsíce
bázlivě sněží.

Bodování
Tři jsou na krku
a střed hnědého oka
je černobílý.

3

Březen
Je-li co svaté,
pak o tom nepřemýšlej,
říká sněženka.

Pohled z tabule
Úsměv se dívá,
směje se však sám pohled.
Jarní samota.

4

Duben
Sebevědomý
klaun shlíží skrze masku
na přísedící.

Žert
Rozesmátá tvář.
Podtrhne pod námi vzduch.
Ne však bez obav.

5

Květen
Nevinné kvítí.
Tehdy je povinností
snad i vzkříšení.

Povinnosti
Je-li vstát z mrtvých
povinností, bylo-li 
také žít a spát?

6

Červen
Jezdíš svým vozem
po vodě, kapitáne,
či pluješ v lukách?

Pohled
Oslíka krmí
pomyslně. Anděly 
léčí pohledem.
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7

Červenec
Letní bukanýr
již snímá z Boží hlavy
korunu slunce.

Vidění
Vidí dozadu.
Minulost je mu skryta,
budoucnost nudí.

8

Srpen
Láska není hra.
A srna vidí hada
ve stohu slámy.

Jasná noc
Vidí jen to, co
není. Směje se, že je.
Nějak už bude.

9

Září
Na čele má tři,
na rukou jeden proužek.
Dozrály hrozny.

S brýlemi ve tmě
Je za viděným
něco? Slupky ovoce
v blátě u studny.

10

Říjen
Stromy sní v lese.
Kam zmizelo teď, kdy se
vrátí minulé?

Všechno
Umíš-li se smát,
umíš všechno, nač tedy
další otázky?

11

Listopad
Podzimní světlo.
Budíš se v snových mlhách.
Jen rudá ústa.

Ve vodorovném světle
Něco už tuší.
Neptej se. Odpoví sám.
Napni jen uši.

12

Prosinec
Bílé Vánoce.
Soumrak nad zasněženým
uhlím. Žádný chlad.

Silvestrovská obruč
Duch podzemí před
černou vodní oponou.
Horské povětří.

13

13. měsíc
Shořela zima.
Být dobrý je obtížné
i v rukavicích.

Duch 13. měsíce
Nemáš víc času,
je to jenom výplata,
čas nejsou prachy.

(István Vörös, narozen 1964 v Budapešti, kde žije)

Přeložil Tomáš Vašut
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Pachýř Pačejoff

U cíle

Ve wigvamu bylo poměrně těsno. Byl tam Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček i Rych-
lonožka. Když vstoupil Syn lovce medvědů, bylo jasné, že to tak dál nejde. „Musíš
vědět, čím chceš v životě být!“ říkala Jiříkovi každé ráno maminka. „Až dostuduješ
první stupeň, čeká tě druhý stupeň, gymnázium, vysoká škola, postgraduál a potom
nástup do zaměstnání.“ „Kapitán Nemo! Budu kapitán Nemo!“ zajásal Jiřík a jak
řekl, tak udělal. Vystudoval první stupeň, druhý stupeň, gymnázium, VŠ, postgraduál
a oženil se. Po dvou letech měli kolo… po pěti motorku… po deseti auto… po pat-
nácti ponorku!
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Když
tu najednou…

D´veře

Pachýřovi zvoní hrana.
Chroš jde otevřít.
Otevře dveře a vejde…
Je zámek visací?
Setkají se dvě rovnoběžky s pochopením?
Jestřábe, vypravuj!
Jak to tenkrát bylo?
Chroš otevřel dveře a vešel Pachýř.
Byl to malý krok pro Pachýře, ale velký krok pro lidstvo.
Pachýř nakročil a vešel do obecného povědomí.
Spatřil čtyři stěny, které se na koncích dotýkaly.
Strop se tiše krčil v koutě a čekal na podlahu.
Pořád nepřicházel.
Když tu najednou…
Přemku, vypravuj!
Jak to tenkrát bylo?
Pachýřovi zvoní. Hra na pravdu začíná…

Pachýř Pačejoff



Pa
chýř Pačejoff

Divadlo
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Veselé příhody Pachýře a Chroše

Osoby: Konrád Bužle, Pachýř, Chroš

1. obraz
(Tma, tiká minutka, když zazvoní, rozsvítí se)

KB: Bylo to dlouhých šedesát minut, během nichž si Pachýř a Chroš uvědomili, jak
moc jeden pro druhého znamenají a naopak… Ale ani oni nebyli odjakživa přátelé.
Pachýř byl už od dětství a Chroš mu to záviděl. Ale poznali se až o několik let později
při zvláštní příležitosti. Ostatně byl jsem to já, kdo ty dva tehdy seznámil… Pachýři,
to je Chroš… Chroš, to je Pachýři… A od té doby se znali… až do smrti a jestli ne-
umřeli, tak je to žijící legenda.

2. obraz

KB: Po čase uspořádal Pachýř veeeelkou párty na oslavu svých hranatin.
P: Na zdraví!
Ch: Ať žijem!
KB: Pachýř si hvízdal, zatímco Chroš si pískal.

3. obraz

KB: Anebo jak šli Pachýř a Chroš do kina. Tenkrát dávali asi film… hrál v tom… ten…
Pachýř s Chrošem odcházeli z kina celí rozechvělí.

4. obraz

KB: Jejich osudy posléze splynuly natolik, že si vytvořili společný nakupovací systém.
Například Chroš si mohl ještě přispat, když byl na řadě Pachýř. Protože byl zrovna
den, ostatně jako každý jiný den, na seznamu stálo to, co už Pachýř dávno znal,
neboť nakupoval obden, mezitím nakupoval Chroš, ale ten si mohl kapánek přispat,
neboť na řadě byl Pachýř - ostatně jako každý druhý den, nepočítáme-li všední dny,
kdy chodili nakupovat společně, anebo jeden z nich. Na seznamu stálo to, co už Pa-
chýř dávno znal: gaviár, křest, hrupá moucha, bivo, kilo joulů, chalva, droždí, jídlo,
rypa, pití, šprochy a pch.
A tak Pachýř koupil: gaviár, křest, hrupou mouchu, bivo, kilo joulů… a mezitím
Chroš stále spal a zdálo se mu, že Pachýř nakupuje: chalvu, droždí, jídlo, rypu,
pití, šprochy a pch. A když Pachýř přišel, Chroš vstal a naopak. Když vstal Chroš,

Pachýř už tam dávno byl.



Diva
dlo

Pachýř Pačejoff5. obraz

KB: A po krátké přestávce budeme pokračovat.

6. obraz

KB: Chroš s Pachýřem konečně po letech vyrazili už poněkolikáté do divadla. Dávali
hru od autora se jménem…
P+Ch: Bravo, výborně, ještě jednou, opakovat…
KB: A Pachýř k tomu řekl
P: Bylo to dobrý
KB: Chroš opáčil
Ch: Nebylo to špatný
KB: A tak odcházeli z divadla plni domů.

7. obraz

KB: Jednou takhle večer si Pachýř a Chroš udělali hezkej večer. V televizi dávali pořad.
Pořád nezačínal. Už se na to chtěli skoro vysrat, když tu najednou…
Ch: Už to jede…
P: To sme se načekali…
Ch: Máme gaviár?
P: Cože?
Ch: Gaviár!
P: Gaviár máme
Ch: A máme křest?
P: Křest? Máme
Ch: A máme…
P: Hrupou mouchu taky máme
Ch: A bivečko?
P: Bivo je
Ch: Máme kilo joulů?
P: Kilo joulů máme
Ch: A máme… (zhasne televize)
P: Proud?
KB: A tak si Pachýř a Chroš udělali černou hodinku.
Ch: A máme šprochy?
P: Pcht… máme všechno

KONEC

(Tomáš Kutek, nar. 1978 v Plzni, Ondřej Műller, nar. 1981 v Plzni, 
Jakub Vašíček, nar. 1979 v Brně, žijí v Plzni)24



Karla
Erbová

Sůl země
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Kdypak jste měli možnost ocitnout se uprostřed bujné vegetace s tropickými
motýly? Přijela jsem do Žírovic nedaleko Františkových Lázní do motýlí farmy. Nej-
prve prý člověk motýly sbírá, zajímá se, jak to v přírodě funguje, poté přejde na exo-
tické krasavce, nakonec je začne pěstovat. To mi prozradil pan Macek – muž, který
svému hobby propadl a založil něco jako motýlí farmu, první u nás. V přízemí ne-
velké budovy muzeum, expozice, kde se seznámíte s vývojem motýla od vajíčka do
dospělého jedince, se všemi jejich čeleděmi, druhy, rozdíly, prostě jste poučeni. Jakési
entrée před vchodem do skleníku. Na stěnách v zasklených skříňkách stovky nádher-
ných exemplářů - už jen ty názvy: lišajové včetně smrtihlava, lišaje šeříkového, ota-
kárkové, rajští motýli, zdobení párem ostruh na zadních křídlech, vznešení motýli,
u nichž v indoaustralské oblasti mají samičky rozpětí křídel až 25 cm. Babočka admi-
rál, jilmová, kopřivová, paví oko, osiková, síťkovaná. Perleťovci, několik druhů stuž-
konosek, i druhý největší motýl na světě Atachus atlas, motýl noční. Je všeobecně
známo, že samička vypouští feromony, sameček ji rozpozná na vzdálenost 3-5 km. Po
spáření naklade samička vajíčka, ta leží v klidu čtrnáct dní, pak se z nich vyvine hou-
senka, která osm týdnů žere listí, tloustne a vzbuzuje naděje chovatele. Poté se pro-
mění v kuklu, v jejíž podobě setrvá čtyři týdny. To už se líhne motýl, jehož dny jsou
sečteny: je jich čtrnáct, maximálně třicet. V té době musí stihnout celý svůj pestrý ži-
vot i postarat se o několik generací motýlů. Pokud je jednobarevný, není nic ztra-
ceno. Např. takové morphó, to je podívání. Modrá perleťová křídla, diamantově osl-
ňující. Patří mezi nejobdivovanější. Po prohlídce muzea, plni očekávání, vstoupíte do
skleníku.

Bílé závěsy propouštějí „cezené“ světlo, vysoká vzdušná vlhkost, horko. Bujná ve-
getace. Mezi listím a květy se to třepotá, hraje všemi barvami, přelétá od květu ke
květu, od jednoho pohárku nektaru k samičce. Cyklus tropických motýlů je jiný než
v našich zeměpisných šířkách, ale tady dělají všechno, aby se motýlí život rozvíjel tak,
jak je v něm zakódováno.

Před dávnými, dávnými roky jsem se zakoukala do jedněch očí. Plaší a neohrabaní
ve svém citu jsme si dali rande v muzeu. Procházeli jsme výstavou zahraničních vy-
znamenání a řádů, obdivovali je a žasli nad poetickými názvy z exotických zemí.
Před jednou vitrinou přistoupil ke mně skoro těsně - a udělil mi Řád blahodárných
oblaků. Na pusu se ještě nezmohl. Byl to básník. Ale já to pokládám dodneška za
nejkrásnější vyznání lásky, jehož se mi kdy dostalo. Až vás někdo vyzve na návštěvu
Motýlího domu, vyberte ze svého šatníku to nejpěknější, co skýtá. Může se vám
stát, že vám udělí uprostřed té křehké krásy Medaili blankytných křídel. A to je
tuze vážná věc. Měli byste být připraveni.

A já vám tu dneska povídám nejen o potřebě krásy a křehkosti motýlí i lidské,
ale i o užitečnosti básníků, kteří jsou sladkou solí našeho života.

Karla Erbová
Motýlí farma



M

ladý Západ

Kateřina Černá

Otevřela jsem víčka, stále ještě ztěžklá snem… a nebe bylo rudé.
Nepokrývala mne peřina, ale lidské kůže, z kohoutku v koupelně fičel vítr a sporák

v kuchyni chrlil lávu. Rodina byla pryč. Vyběhla jsem z domu. Chodidla se dotkla fialových
nožů, co se pokojně ohýbaly pod sněžným vánkem. A nebe bylo rudé…

Proti mně se řítil ruský tank a na něm… Němci?!
„Jude!“ Oči mi sklouzly na kabát… jasně na něm svítila žlutá hvězda. – „Ale já nejsem

židovka! Já nejsem!“ Celé moje tělo křičelo, abych utekla, ale nohy se mi přilepili k lepi-
dlu vylitému na ulici. – „Jude!“ – Osvobodila jsem se z bot a bosa se řítila mokvavým vzdu-
chem pryč. Hitlerovské bestie za mnou. Kam? Před očima se mi objevil les. Jediným po-
hybem jsem ze sebe strhla šaty a nahá do něj vběhla. A nebe bylo rudé…

Místo země jemně posypané jehličím byla mezi kmeny, které stály na… ničem, zavěše-
na lana. Tvořila tisíce žebříků a přechodů. Pod tím vším se skrývala temnota. Ta nejčernější,
jakou si jen člověk dovede představit. Volala na mě: „Skoč! Pojď ke mně! Uleví se ti, tvé
problémy zmizí, myšlenky se rozplynou, vím, že ti v hlavě vrtají jako armáda skarabů.
Pojď!“ Do náruče mě strhla divoká touha vrhnout se do té černoty. Prý by se mi ulevilo…
Za mnou jsem uslyšela ty ďáblovy spratky. Staly se z nich jakési opičky. Skákaly z jednoho
kmene na druhý, rychle, jako se šíří mor ve čtvrti chudáků. Neměly oči, uši, jen ústa, která
křičela: „Není pro tebe místo!“ To mne donutilo znovu se rozběhnout. Ale kde je konec
hvozdu? To se mám s těmi gestapáky honit celý lidský věk? „Neutečeš!“ „Budeš litovat, že
tě tvá matka povila!“ „Pro zrádce tu není místo!“ Zahlédla jsem světlo. Ostré, bílé,
propalovalo mi zorničky. Přesto jsem nemohla přestat do něj zírat. Ještě dvacet metrů…
deset… pár kroků… Cítím, jak mi fašistický svině dýchají za krk. Chci proskočit skrz světel-
ný kruh. V tu chvíli však skřeky za mnou utichly a na místě, kam jsem se chystala hupnout,
se zjevila žena. Vysoká a krásná, se stříbrnými dlouhými vlasy. Zabodávala do mne mrazivé
modré oči.

„Kdo jste? Co po mně chcete?“ Můj hlas zněl jako skřípění brzd. „Nic po tobě nechci.
Jsem přece Ty! Tvé vzpomínky, myšlenky!“

Začalo pršet. Krev?
„To jsou slzy všech, kterým jsi ublížila…“ – „Ne!“ – „Zradila…“ – „Ne!“ – „Zradila! Bodla

jsi jim zrezlý nůž do zad! Pošlapala srdce, které ti nabídli. Dám ti na výběr, ano? Můžeš si
zvolit to, co je pod námi. Můžeš se oddat tmě. Usnout, zapomenout… Anebo bys radši do
světla?“ – „Co mě tam čeká?“ – „Život! Pravda! Podíváš se do očí všem, co kvůli tobě
plakali. Budeš muset vydržet stát pevně, až na tebe budou házet po lopatách tvé viny. Co
si vybereš?“ – „Já nevím…“ – Co si vybereš?!?“ – Nevím!“ – „Co volíš?“ Praská mi mozek.
Já nejsem! Já přece nejsem zrádce! – „Světlo nebo tma? Pravda nebo zapomnění? Co
volíš?!“

Crrrrrrrrrrrrrr! Budík mi zazvonil přesně v sedm. Uf! To by mě zajímalo, co bych děla-
la, kdyby nezazvonil. Opravdu si nejsem jistá, co bych zvolila…

(Kateřina Černá, narozena 1990 v Plzni, kde žije a studuje základní školu)
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Kateřina Černá

A nebe bylo rudé…
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Eva

Stigmata na ženském těle
Hádanka vyřešená směle
Přízrak jejích stehen
Na zeleném damašku

V temnotě znásilní smrt
Aby bez pardonu žila dál
Ta Eva z žebra jeho
Jako Venuše
Zbabělá i lstivá, chtící po životě

Smích zkřivených rtů jejích
Vyvrhel lidského plemena

Je naživu ta Eva?
Vlastně nežije
Jen pitvoří se

Zaschlé kapky krve rudé
Na ňadrech se třpytí
Měsíc v očích neživých
Žlutě jasně svítí

Její hruď se nezdvihá
Protože Eva nedýchá

Dítě

Lusky štěstí.
Sází se na zahrádce
ale prý brzy uvadnou. 
Ale mě to neva
i tak jsem těhotná.
Přes výbuchy Sluncí
záplavy brouků
tornáda Měsíců
vánice hvězd
ledové bouře
a laviny na K2
mám hysterické záchvaty.
Smíchu.

Cizinec

nahota čirých těl u cizince v pokoji
dva a půl bílých koňů uvázaných v postroji
celou noc hučící tramvaje
hříva těch pár poníků trhavě mávaje
v duze tuze chuzen
moje chůze loudavá
pes výt nepřestává
v kaluži zrcadel a pekel i ten 
jetel co visel a zmizel též slyšel - cizince

on mi odešel ač se navrátil
život slzám zdráhavě převrátil
už nekapou jen roztouženě kloužou a 
na prsou mě koušou
svetr z příze uklonil se bříze ta sloupla se
vlnka na skále zhoupla se a zhloupla
slupka jabka do krku kostí červy tam hostí
ať viny ho zprostí už bylo vás dosti
vy sprostí toho cizince hosti

Nikola PetříčkováV kaluži
zrcadel a pekel
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Vojtěch Němec

A další záblesk: Je světlo a zima. Po ulicích střídavě chodili starci ve starosvětských
svátečních oblecích - Sem a tam, tam a sem - sako, kalhoty, čepice: všecičko vyžehlený
a voňavý, a to sako, s parazitem sportovního batohu značky XY na zádech, odráželo
vzorce rýh mozkový kůry, protože ty šaty a zavazadlo byly srostlé s kůží, s kostmi, se
svaly, s nervy, mozkem, s žílami…

A také ženy: všechny v šiku a s tituly kosmetických lejdýs za chůze listují v katalogu
předepsané krásy. Někdy se shluk těch ženskejch zastaví někde na přechodu a za
nadávek řidičů ve vyleštěnejch a fakt drsně vylepšenejch autech si v záplavě sboro-
výho štěbetání pochvalujou ceny a zkušenosti a kvalitu a naprostou pohodu konzum-
ního žití… Pak mávnou rukou jako na omluvu řidičům, usmějou se takovým tím způ-
sobem, co občas způsobí odliv krve z mozku, a nechají přechod v betonu zapomnění.
Auta dál do rytmu tepu města křižují přechody a na nich přejíždějí neopatrné nevi-
domé staré ženy s vytahanými prsy a/nebo s vyžranými rakovinou, vlasy jim línají-lí-
naly (čas už pro ně neni důležitej…): v průsvitnejch chomáčích dopadají na popli-
vanou zem a stávají se domovem nových roztočů…

A děti: roztoči v domečcích lidských vlasů, v těch školách uplynulejch generací…
vidíme ten cyklus dítěte, kerý postaví z písku hrad, a druhýho dítěte, kerý přijde na
pískoviště a chodidly rozmetá pozůstatky psů a hornin. Ano, sledujme přesně to, co
se neustále opakuje v lidskejch dějinách. O kus dál se zakousnou zuby a sklapnou
čelisti nejlepšího přítele člověka do slabin lidskýho mláděte, psí moč mezi zrnky pís-
ku je mezitím pošlapávána za smíchu jiného dítěte, pláč jiného jiného dítěte při-
volává matku, která se stěží vytrhla z klubka kosmetických lejdýs, rozzuřená běží
a za cesty jí schnou dlouhé nehty, lakované vlasy vlají v pohyblivém vzduchu… Pláč
a rozohněný křik a smrtelné chroptění a jiná matka šílející řevem, odstrkávající
výtvor svých a těch nejlepších možných genů od zkrvavené tlamy zvířete, které

se vrátilo do dob před člověkem. Pláč jiného dítěte + pláč jiné matky +
hubování jiné jiné matky… Je světlo a teplo…28

Vojtěch Němec
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Z lékařských osobností bychom mohli připomenout
po už dříve zmíněném Heřmanu Šiklovi chirurga, do-
centa Miloše Pokorného (1914-1983, oddělení 46B)
a psychiatra Eugena Vencovského (1908-1999, oddě-
lení 47A). Od svých třiceti let zakotvil tento prostě-
jovský rodák v Plzni jako primář neurologicko-psy-
chiatrického oddělení městské nemocnice. Již zde vy-
nikl jako průkopník psychofarmakologie. Zcela logic-
ky pak patřil mezi zakladatele zdejší Lékařské fakulty
a necelé čtvrtstoletí zde byl do šestašedesáti let před-
nostou psychiatrické kliniky. Na fakultě působil ještě
po své osmdesátce. V odborném světě proslul prace-
mi o schizofrenii, depresích, neurózách, psychiatrické
sexuologii, klinické psychiatrii. Jako první se začal za-
jímat o dějiny oboru. Do paměti mediků se však ve-
psal i založením nadace pro nemajetné studenty - do
ní se svou manželkou vložil podstatnou částku, kte-
rou paní Blanka získala v devadesátých letech resti-
tucí.

Mezi zakladateli Lékařské fakulty byl také její první
děkan, matematik a fyzik Jaroslav Šafránek (1890-
1957, oddělení 51). K lékařské fyzice dospěl po
výzkumech radiotechniky, aplikacích elektroakustiky
pro obranu státu (tomu se věnoval v době ohrožení
republiky nacistickým Německem). V roce 1935 na-
příklad sestrojil první československou aparaturu pro
experimentální televizní vysílání. V prosinci téhož
roku ji veřejně představil v Praze. Není divu, že o rok
později vydal první naši učebnici - Televise.

A tak jsme dospěli k technickým vědám. Při-
pomínají je dvě profesorské osobnosti bývalé

Vysoké školy strojní a elektrotechnické - Vladi-
mír Marcelli (1913-1968, oddělení

UIV), odborník mechaniky a výzkumu strojů, zvláště
velkých parních turbin, a Jindřich Straka (1923-1986,
kolumbarium, etáž 3, č. 1186), rovněž původně stroj-
ní inženýr, který se později zabýval ekonomikou prů-
myslu. Matematik Jiří Pyšek (1937-1995, oddělení 71)
byl zakladatelem nové vědecké discipliny - matema-
tické kartografie. Kvantitativně nerozsáhlé dílo vědce,
který nikoli bez záchvěvu nostalgie vzpomínal na své
dětství pod egidou hraběcí kolowratské přízně, zna-
menalo zakladatelský počin oboru, jenž aplikací po-
stupů vyšší matematiky přesněji řešil přenos zobra-
zení zakulaceného zemského povrchu na rovnou plo-
chu mapy, aniž dojde k úhlovému zkreslení nebo
zkreslení vzdáleností či ploch.

Docent Josef Vojík (1928-1985, oddělení 100)
patřil mezi první odborníky, jejichž snahou bylo řešit
teoretické otázky tělesné výchovy a sportu. Dlou-
holetý vedoucí katedry tělesné výchovy na Pedago-
gické fakultě, jejž sport i neformální povaha přibližo-
valy studentskému světu, se stal respektovaným teo-
retikem odbíjené.

Z učitelů Pedagogické fakulty zaslouží zmínku ješ-
tě docent Bohumil Kasl (1911-1987, oddělení 47A),
reprezentativní typ klasického filologa, jehož klid
a takt uklidňovaly roztřesené adepty u zkoušek, zna-
lec a analytik pedagogického díla Jana Amose Ko-
menského a kupodivu obdivovatel a znalec kopané,
a profesor Jindřich Vacek (1917-1997, oddělení 59),
nadaný historik (ceněny byly jeho objevné studie
o znovuupevňování feudalismu na Tachovsku v 16.
a 17. století), který mnoho ze svého talentu ne-
jednoznačně obětoval pomíjivosti akademických
funkcí.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň: 
Ústřední hřbitov IX
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Tak Milan Šedivý nám dospěl! – ne k hotovému
a definitivnímu tvaru, leč k potřebě hledání a hle-
dačství; v Sonátě pro vnitřní hlas (Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2005) se představuje jako poeta doc-
tus, o němž Radim Kopáč v doslovu praví: „V Šedi-

vého přítomné sbírce jsou osobitě zužitkovány
vlivy Nezvala i Seiferta, lidová slovesnost,

k níž ostatně mají blízko… Mikulášek a Skácel, stej-
ně jako wolkerovská odhodlaná, ale i naivní polari-
zace dobra a zla, anebo civilní a přesné zápisy Mi-
roslava Holuba z generace tvůrců kolem časopisu
Květen.“ Hodně je tu literárnosti, iluzívnosti. 
Zejména při pohledu do minulosti, která se
v mnohém podobá wernischov-

Ke konci minulého roku vydaná Mozkobouře
mladého Vojtěcha Němce se nečte snadno. Je klidně
možné, že čtenáři, jejichž potěšením je literatura
trochu jiného zrna, od sebe 4. svazek edice Ulity (Pro
libris, 2005) odstrčí jako věc nic neříkající. Možná to
udělají. Učiní si částečně škodu, protože v Němcovi se
hlásí evidentní prozaický talent, který si zaslouží po-
zornosti. Je třeba říct, že volný fabulační tok tohoto
„mozkobouřného“ opusku ve mně zanechal několik
úžasů, pocházejících zejména z úvodních povídek.
Nejvíce mě oslovily především parodující prvky a stej-
ným způsobem mi zpříjemnil večer suchý i černý hu-
mor, kterým autor pohotově vládne. 

Toto zručně napsané dílko lze označit jako post-
moderní a přiřadit je do ranku vyprávění pro potě-
šení z vyprávění a z jeho bezprostředních nápadů. Je
to jistě riskantní přístup, který musí být bezpod-
mínečně vyzbrojen veledůležitými přednostmi oso-
bitosti, jimiž zaujme. Zde se Němcovi daří okouzlit
pitoreskností příběhů a vypravěčskou pohotovostí, 
která je patřičně mladicky živelná, až zasahuje a na-
rušuje celé textové roviny. Čím však Němec z post-
moderny vykračuje, je pomístní jasnozřivost, která ho
vede k nedestruování příběhu. Přesto dokáže odvíjet
fabulační proud zcela individuální cestou, jakou
moderní próza před rokem 1970 nekráčela. Ustrojí
před námi spoustu snových a ireálných skutečností,
porušuje kompoziční pravidla, jejichž ovládnutí
ovšem demonstruje pomocí textových pastí, čímž
před námi manifestuje absolutní volnost svého indi-
viduálního vyjádření. Tady se budu okřikovat, tady
zas něžnit v odstavcích plných deminutiv. Zde zkrá

tím slovo, jindy promiňte, ale při své potřebě natáh-
nu samohlásku přes půl řádky. Toto jsem já, Němec,
excentrik a váš vypravěč a toto je mé alter ego, váš
průvodce Óm, s dovolením. 

Óm je ten, kdo vypráví sedmero příběhů o démonic-
kých i groteskních metamorfózách svým nepozorným
posluchačům - těm, kteří odcházejí nebo usínají podle
toho, jak si je autor v mírně sebeironizujícím záměru
vymyslí. Óm je však také obdařen kompozičním a ar-
chitektonickým prvkem: stává se tak pomyslným bra-
trem pohádkové Šeherezádě nebo vzdáleným příbuz-
ným skupince morových uprchlíků, kteří rámcují a pro-
pojují povídky Boccacciovy. Óm je vypravěčem i po-
stavou speciálně mozkobouřně vymyšlenou pro dříve
samostatně sepsané příběhy, má upevňující a organi-
zační funkci. Tato postava však není o nic méně pře-
svědčivá, mytická i poUouchlá v porovnání s proměňu-
jícími se (častokrát zvířecími) postavami, kterými Ně-
mec zalidňuje své dynamické povídky. Ačkoli jsem byl
při četbě častěji spokojený než nespokojený, přesto
bych s pohotovostí kritika ze spisku vyřadil jednu dvě
povídky, neboU právě tam, kde Óm brojí proti „do ko-
lečka omílaným klišé“, je text jemňounce vyšeptalý
svou drsnou sebevražednou dramatičností i krutou
efektností. Zde smrtelně vážný Němec postrádá
i vstupní nadhled a neuvědomuje si, že umění je přede-
vším zvýšená citlivost pro jemné odstínové nuance, jak
na to přišel v oněch zmiňovaných úvodních povídkách,
hrajících všemi odstíny. Na závěr bylo by přímo nemíst-
né neupozornit na výtečné (!) ilustrace Daniely Vale-
šové, které s převahou ostrých úhlů doprovázejí dra-
vost Němcových textů a plně s prózami rezonují.

Ivo Harák 
Každému jen dle jeho přelétavé fantazie

Milan Šedivý
Němcův návrat k postmoderně?
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Tři členové loutkářského souboru Rámus, který na
Plzeňsku působí už dlouhých patnáct let, Jakub Vašíček,
Ondřej Műller a Tomáš Kutek od loňského roku v užším
kroužku ještě odvážněji experimentují s porušováním
divadelních konvencí, pilně zkoušejí a úspěšně vystupu-
jí jako přátelské sdružení Pachýř Pačejoff. Po ztečení
Šrámkova Písku, Loutkářské Chrudimi a Jiráskova Hro-
nova se zúčastnili pražských festivalů Přelet nad lout-
kářským hnízdem a Next wave a nyní v plzeňském
Divadle Dialog uvádějí souhrnně výsledky své dosavad-
ní práce v pásmu Pachýř ležící psící.

Úvodní Veselé příhody Pachýře a Chroše na dřeň
oproštěnými výrazovými prostředky (loutky předsta-
vují hrdiny jako kouli a krychli) přibližují nejběžnější
situace ze života obou kumpánů (například jak slavi-
li hranatiny, jak šli do kina, jak nakupují apod.) s ne-
dořečeností evokující nevyřčená tajemství našich

životů. Aktuálních problémů se s nevšední vy-
nalézavostí dotýkají inscenace Don´t

Šajn (téma počítačových her je básnivě a s ironií po-
jednáno využitím materiálu z papundeklových krabic),
Autošach (hrací automat v ní ztělesňuje herec s jedi-
nou rekvizitou - šaškovskou čepicí) či Pachýřovo hle-
dání (pozor, čtenáři Plže, nejdůležitější loutkou je tu
kniha!). Absurdním humorem osvěžuje „minipředsta-
veníčko“ Tajemství kurzívy i veselé výstupy s nevyda-
řenou improvizací či s memorováním startovní listiny
koňských dostihů.

I když hlavním smyslem činnosti souboru Pachýř
Pačejoff jsou nápaditá scénická vyjádření, zdá se,
že jeho autorská „dramatická literatura“ je nejed-
nou dostatečně svébytná. Tři přátelé se však také
pokoušejí o příležitostnou kolektivní tvorbu bás-
nickou a prozaickou, která by snad mohla zpestřo-
vat stránky Plže podobně, jako je už pravidelně
osvěžují texty Jana Sojky a Davida Charváta
z Antidivadla či Jiřího Č. Ulricha z Divadla
Amceth.

ským minulostním pseudosvětům.
Na jedné straně potřeba přesnosti, na stra-

ně druhé touha po melodii, k níž volný verš věru
nesnadno přinutiti: proto tedy tolik hláskových dé-

lek a slovosledných inverzí, proto tolik asonancí (na
místě rýmů).

Jenomže vnitřně rozpornou je už sama přesnost:
dbalá více významu než výrazu - někdy je v textu příliš
mnoho (plevelných) slov; a báseň se spíše prostírá,
než aby směřovala od klišé a emblémů, obzvláště
nedůvěryhodných v reflexivní lyrice, jíž Šedivý sbírku
zhusta vyplňuje, od všech bílých holí - okýnek vzpo-
mínání na místě kudy chodily katedrály dějin - mohla
by našemu autorovi odpomoci konkrétnost - včetně
konkrétnosti v metafoře: „Tvůj šustivý kotník/ jehlice-
mi lodiček/ proštípává jízdenky podzimu.“

Taková konkrétnost ostatně náramně svědčí Šedi-
vého erotice - po cudných zámlkách a filigránech sbí-
rečky předchozí (Po zarostlém chodníčku) zbylo místo
na maso a kosti. Myslím ostatně, že ty Šedivého poe-
zii svědčí více, než plané a velkoústé filozofování („čili
království boží v těchto rukou/ přeškrtaných čarami
/karma v těchto činech“).

Čímž nechci říci, že by se Šedivého hledání mělo
propříště týkat toliko stránky tvarové. Neopouští-li

zkušenost, již lze
nahmatat, jde o vcelku sympatické
mudrlantství; jemuž dosud nenarostl vlastní
jazyk. O poctivé hledačství, které je mi sympa-
tičtější než krásný, efektní a uzavřený tvar tam,
kde je toliko výsledkem kalkulu s předjednaným
čtenářovým očekáváním a sázky na vlastní chytrost
(mám načteno a vím, co se nosí) a řemeslnou zruč-
nost (mám talent; a tohle zvládnu levou zadní): To už
být raději lunatikem svých představ, iluzí a omylů…

A také o nalezení: nejen hudebních motivů, ale
dokonce hudební kompozice (velmi zřetelné v Nedo-
končeném rekviem, vystavěném na půdorysu zádušní
mše). Smyslu pro humor: „včera na máničku/ zítra na
žeryčka.“ Textové sebereflektivnosti co nutného do-
plnění existenciální reflexe v básni, která by jinak
zněla patosem příliš vášnivým a příliš prázdným (Ještě
jednou o nás). Vědomí, že cesta kupředu je možná jen
se znalostí vlastních kořenů. Uměřenosti, která ne-
znamená průměrnost („děsím se průměrnosti“ - říká
k tomu Milan Šedivý).

Ptá-li se tedy básník: „Proč definice ohně není jas-
ná jako oheň sám?“ - přejme mu, aby propříště psal
více o ohni a méně o definicích. Pravda, o definice se
nespálíme. Nesvítí však, ani nezahřejí.

Vladimír Gardavský
Pachýř Pačejoff není out, je dostatečně in
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vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13 - 2. patro)

na své pravidelné večerní pořady

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

3. 6. - Literární výlet: 

Praha – Vyšehrad
sraz na nádraží: 9.50, odjezd: 10.06, příjezd: cca 17.56

14. 6. - 19.00 - křest publikace: 

Karla Erbová - Betty
uvádí Vladimír Novotný, hudba: Ivo Pavelka

28. 6. - 19.00 - Literární večer Jelenkoru
ve spolupráci s Galerií města Plzně

účinkují Laszló Bertók, István Vörös a Pál Závada 
uvádí Vladimír Novotný a Zóltán Ágoston

 Pozvání Knihovny města Plzně:

13. 6. - 17.00 - Johann Wolfgang Goethe: 
Pohádka o zeleném hadu
účinkují Milan Friedl a Josef Krček
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