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Píše se s úctou o českých hlavách, kterápak česká hlava však už přišla na to, jak asi léto,
tak parné, až málem nelíbezné, tak znojné, že nehojné, snášejí plži? Zatím přežívají, 
aspoň ti literární, a proto jsme vedřiny nevedřiny uchystali skoropodzimní číslo zářijové.
A začneme trošku mimoliterárně: dvěma staršími básněmi Michaely Pánkové si znovu
připomínáme památku Vladimíra Havlice, výtvarníka i prozaika, svobodomyslného uměl-
ce, spjatého i s plzeňským Klubem angažovaných nestraníků. Jeho život se uzavřel před-
loni 7. září. Možná by se věnoval stále víc literatuře, kdo ví, kdyby... Ale zanechal za se-
bou výraznou tvůrčí stopu.

A jaké jsou v tomhle čísle Plže současné tvůrčí stopy? Některé jsou uschovány do pseu-
donymů, jakáž pomoc! Doposud jsme měli v české literatuře jenom komtesu Hortensii,
teď tu máme i Hortensii Hustolesovou! Ale to je básnířka známá, jenom dobře schovaná.
Jinačí je to s jubilantem Evženem Pěnkavou, což je zatím víc literární postava než veršote-
pec cestovních střípků. Zato Kůs je pravý Kůs, rádi mu otiskujeme nové verše a těší nás, že
jeho sbírka Příbytky měla u kritiky velice slušný ohlas! Bohumila Jiráska nemusíme před-
stavovat, zato Miroslava Valinu ano. To je nová plzeňská prozaická tvář, i když do Mla-
dého Západu už také nepatří: jde o další jméno z trampské literární líhně. Uveřejňujeme
také čtyři básně z pozůstalosti Jaroslava Knížete. Pokračují naše pravidelné autorské
rubriky a zvlášť upozorňujeme na Plže smajlíka z pera Václava Maliny na téma Kdopak by
se bál Jiráska!

Mladý Západ je ve znamení poezie, a není divu: poezie patří k mládí, v září stejně jako
jindy. Milena Písačková je stálicí mladého plzeňského básnictví, zatímco další dvě au-
torská jména představujeme v Plži poprvé. Vojtěcha Němce si v Ústí, kde studuje, váží co
tvůrce - ocení ho i plzeňští porotci Ceny Bohumila Polana? Být tu Polan, určitě by měl pro
Němcovy invenční experimenty pochopení! Tím se dostáváme ke kritice: uvítali jsme, že
na některé knížky máme různé ohlasy, a rádi je postuoně uveřejníme. Víc per víc
postřehne a různé pohledy jsou vždy k užitku. Platí totiž, že je lepší otisknout dvě
podobné kritické reflexe, než když nejsou vůbec žádné! To je zatím všechno – nuže
vzhůru do plžího podzimu!

Vladimír Novotný

Celý den zůstaneme v posteli.

Tomáš T. Kůs
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Slovo Slovo
Smysl Smysl
Údery do bubnu bez blány

Diamantový náhrdelník
Kachna
proplouvá polednem

Zakřivený vesmír
nebeská klenba
bosého chodidla

Hortensie 
Hustolesová

Zachraň
tu můru

Sněží… kněží 
převlékli kabáty
Kristus trhá jablko

Jistota nejhoršího
smrt se svými trylky
Zasadím strom

Ze dna průsvitného
šálku marně
s draky věštím počasí



Horte
nsie Hustolesová

Poezie

3

Beránci snídají
zapomenutý měsíc
Vlčí boby

Předčí mne v plachosti
usedaví ptáci -
grafity nebe

Pavouk mě vystěhoval
na práh domu
Pod rohožkou blecha

Symbolická rovina -
šikmá plocha reality
Dno dne

Přede dveřmi
až upřede vchod
uzavírá se do sebe

Od hran noci
modré květy
klenoty temnoty chrpy sny

Z deště pod okap
Divoké srdce
probodnuté rampouchem

Myšlenky táhnou
Oblaka plují
Neděle tango tančí

Anděl přepadává
hřbitovní zídku
Klaní se havranům?

Život je abstrakce
Figury vyvlastněné
herním plánem

Bílý tygr -
orchidea
Neusneš vůní zadávený

A tak ke mně pravila
všechna Písma:
spi má spi má spi má!

Šedá bílá kůra mozková
životní náplň:
maková

Obracím minci
odvrácená strana tváře
usmívá se

Sépie halí nebe
Šamani bubnují
na křídla střech

Od jisté doby
nečekám na Godota
ale na báseň
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Tomáš T. KůsNěkde
musíbýt

duha

kolem

vnitřní obchvat
jako bychom ani navýsost zjitřeni
neměli sebemenší povinnost
se čehokoli účastnit

podzim hraje na žebra

ve vyoraném poli ležíme nazí
a s rozhozenýma rukama

autoportrét

kdyby měl portrétovat sám sebe
maloval by záda

a náhle jsou tu dva
kteří se po katastrofě
úzkostlivě svírají
aby udrželi každý  sebe

lidskou vinu 
je třeba neustále podpírat
říká ten druhý
a kdosi velmi cizí zde
po zvyku uléhá

na vrcholu 

zdají se ztráty
příliš náhle ztraceny

zima jak zkroucený drát 
visí na stromě
falešně šepotá lámavě radí
a ordinuje

rákosu kývání
třpytivé trávě ticho

pohřební že nekonáš
hrobové že věci 

dále se dějí

na nákup

s igelitkou pro banány
dle ženiných instrukcí
v přespultovém prodeji
na jehož obou koncích se najde
se směšně zdviženým prstem
jako prodavač v bílém plášti
s věčně sklopenýma očima 
jako vratký stín na plotu 
kolem nějž se pak táhne
a cedí mezi laťky:
nepřibližuj se! opovaž se...
v opičí zahrady a džungle
kam léta prchají 
tůdle 
s dlouhým nosem   
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dlouho spolu

možná hvězdy padají pomaleji
abychom si stačili přát

k  nedopátrání kdy
se zapomnělo na slova
"střemhlav"
nebo
"útesy"

nepřiměřenou rychlost z kopce
bláznivý smích
k prasknutí nalité tepny!

mělkost
ta bezpečná
ta svíravá mělkost

kéž

odejdu s tajemstvím a klidem
jako řeka do podvečera
nechám sekat lodní šrouby
i rybáře vytrhávat sítě
rozklížit odklonit i zamořit
kéž jednoho dne 
se s rozedněním zvednou mlhy
nad mořem

cesta

odleželý vroucnem
nebo sám jak pes
jako je kov nahý
krok sem krok tam
od moří k pustinám
vždy do vnitrozemí

36,6°C

časně ráno 
se po několika dnech vypravíme k oknu
rozhrneme záclony otočíme kličkami 
a otevřeme obě křídla  

definitivně přestalo pršet

už jsme slyšeli že opravují most
už teď se stroje přes řeku svolávají
nešťastně jako velryby

39,2°C

celý den zůstaneme v posteli

bude střídavě pršet a svítit velmi upřímné slunce
silnice pokaždé již téměř oschne
když se její výmoly opět zalijí vodou

aniž bychom tušili kde
někde musí být duha

celý den zůstaneme v posteli

těžké duchny přetáhneme až po bradu
zas a znovu budeme poslouchat
jak za okny projíždějícím cyklistům drnčí blatník
vrže řetěz
jak nás pláště kol míjejí hladce a tiše
nebo hbitě podkluzují a syčí jako had
který za sebou neochotně zanechává
dlouhou vlhkou stopu
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Vyrazili jsme si na malý výlet. Pinglíky přes rameno, děti, kluk a holka, cupitaly mezi
námi a dívaly se do země. Já se díval do nebe, ale nic jsem tam neviděl. Bylo za-
mračeno. Děti natahovaly nožky, aby nám stačily, a všichni jsme mlčeli. 

Stát! ozvalo se před námi. Starý děda, který zvedl varovně ruku, měl přes rameno
brašnu a v rukou držel nějaký blok se vstupenkami. Tady se platí. 

My žádnou vstupenku nechceme, my jdeme jen na procházku. 
Já taky neprodávám vstupenky, ale jízdenky. Na procházku po chodníku. 
Co je to za volovinu? To jsem ještě neslyšel. Stejně nemám s sebou žádné peníze. 
To mě nezajímá, v tom případě koukejte zmizet. Tady se platí. Nebo si zalezte

támhle do ohrady a nezaclánějte. 
Podívali jsme se na ohrazený pozemek mezi domy. Pletivo bylo potrhané, za ním

byla parcela připravená pro nový dům. Vstoupili jsme tam. Rostla tam tráva a v levém
rohu byl vysoký keř malin. Zrovna se tam zralé plody červenaly, ale byly vysoko. 

Tam dosáhne jen táta, on vám je natrhá. Zdvihl jsem ruce vysoko nad hlavu a dosa-
hoval jsem na vonící plody. Alespoň jsem tu vůni cítil už předem, protože ze zkuše-
nosti jsem věděl, že voní nejvíce až v ústech, když se mezi zuby a jazykem stisknou
a rozdrtí. Polovic mi jich z nešikovných rukou padalo na zem. Děti je chtěly sbírat, ale
my jsme je varovali, že je ze špinavé země už nemohou jíst. Jistě tam chodí pejskové
a zvedají tam nožičku. Podal jsem jim hrstku malin. Ten dědek na chodníku se na nás
díval, asi zlobně, protože jsme mu nezaplatili. Snad začne vykřikovat, že krademe ma-
liny, nebo je bude chtít odevzdat. Stále však mlčel. 

V zadním rohu je nějaká ulička. Pojďte se tam podívat. Všichni jsme tam vykročili
a před námi se otevřela volná příroda. Louka, potom stromy s potokem a v pozadí
les. Vstoupili jsme na louku. Děti se rozeběhly po trávě a měly radost. Já také!

Tady v té trávě necourejte, kdopak to bude ušlapané po vás sekat? Bylo slyšet
varovný hlas, ale nikoho nebylo vidět. Snad to bylo nahrané na nějakém nosiči.
Rozhlížel jsem se, ale nikde jsem nic neviděl. Popadl jsem děti za ruce a šli jsme
poslušně po úzké pěšince dál. Vyústila do kolonie zahrádek, kde lidé pilně pracovali.
Vpravo zalévali několik řádků brambor, které právě vysázeli, žena je skrápěla hadicí
a muž do řádků vychrstl plný kbelík vody a šel zase pro jinou. Zkoumavě se po nás
podívali a určitě přemýšleli, jestli jim na brambory nebudeme chodit, až vyrostou.
Uhnul jsem provinile očima, i když jsem takové úmysly neměl. 

Podívejte, děti, támhle pán seká trávu kosou. To jste ještě neviděli. To není mo-
torová sekačka, to je kosa, co drží v rukou. 

Nojo, řekl kluk a holka si trhala v trávě kopretiny. Ty jsou hezký, vzdychla
si. 6

Bohumil Jirásek
Rodinnývýlet
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Co je, mámo? zeptal se otec. Šla poslední.
Bolí mě nohy. Nestačím vám. Vždyť jsi mladá, tak nehekej. Smutně

se usmála. 
...

Prošli zahradou se starými stromy. Rozložité koruny jabloní píchaly větvemi až
někam do nebe. Bylo tu ticho a hezky. Vstoupili do domu a maminka zavolala: Haló!
Je tu někdo? Nikdo se neozval. Haló! Šli chodbou, matka držela děti za ruce a roz-
hlížela se. Odněkud však slyšela hlas. Policie? Ihned sem přijeďte, máme v domě zlodě-
je. Je zle. Zavolali na nás policajty. Honem pryč. Přece neutečeme jako zloději? volala
matka. Asi už tu stejně bydlí někdo jiný. Otevřel dveře a měl štěstí, že vedly ven, do
zahrady. Pojďte honem pryč. Rychle za ním vyběhli a mířili k plotu. U domu se rozště-
kal veliký pes. Otec sebral kámen a odrazil dvě hůlky. Vylezte honem ven. Pes se už
blížil. Když prolézal otec jako poslední, chytil ho pes ještě za nohavici a roztrhl mu ji.
Noha však zůstala celá. Rychle hůlky přirazil, aby pes nemohl vyběhnout za nimi, a utí-
kali pryč jako zlodějové. Otec se ještě ohlédl. Nad plotem zahlédl nějaký nápis
z ohromně velkých písmen a před ním byla velká rudá hvězda. Co to tam teď je?
Rekreační středisko, nebo nepřístupný letní byt nějakého papaláše? 

Tak si dnes připadám, jako by nás všichni podezřívali, že jsme zloději, a přitom jsme
nikdy nic neukradli. 

Prošli zase cestičkou mezi ohrazenými zahrádkami, ten sekáč tam ještě mával
kosou, ale brambory už byly vyorané, několik lidí je sbíralo, občas se narovnali a ru-
ce si dávali na kříž, jak už je to ohýbání unavovalo. 

Vyšli zase na louku, tráva tam byla suchá, žádné kvítky tam nerostly, byl asi pod-
zim. Úzkou uličkou se dostali do té ohrazené parcely, maliny už tam nebyly žádné.
Na chodníku pořád ještě strašil ten dědek s výběrčí brašnou. Jdeme! řekl odhodlaně
otec a matka se na něho usmála, že je statečný. Prolezli rozbitý drátěný plot. Otec se
na dědka hrdě podíval. Vybíráte snad pořád pro mocné? Nebo snad chcete almužnu?
Já už nevybírám. Já už tu jen žebrám. Prosil bych o malou almužničku. Otec se na
něho zadíval. Já jsem také jako žebrák. Mám prázdné kapsy. A podíval se na děti.
Pojďte, děti. Půjdeme zase domů. Budeme si chvíli hrát doma. Dnes mám na vás čas.
Zítra musím zase do práce. 

Tatínku, nedrž nás tady za ruku. Vždyť jsme už velcí a všichni by se nám smáli. 
Otec se na ně láskyplně podíval a překvapeně shledal, že jsou opravdu velké. Byly

jako on. Díval se jim do očí a najednou mu z nějaké divné lítosti začaly ťukat o dlaž-
bu chodníku slzy. Zastyděl se za ně. Začal se nepřesvědčivě smát, hladil děti po
vlasech a opakoval: Vy děti moje. Vy děti moje. Za nimi stála maminka a trpce se
usmívala. Pojď, maminko, ještě tě bolí nohy? Tak pojď. Já tě trochu podepřu, když
už děti nechtějí vést za ruku. 

Kolem po ulici projelo několik aut, v dálce zahoukala píšťala. Táta se podíval na
maminku a řekl: To ten den utekl, viď, maminko? 

Děti se na ně ohlédly a řekly: Co to s vámi dnes je? Vždyť vás máme pořád
rády, i když už jsme velké. Trápí vás něco? 

Ne. To je jen nějaká divná lítost. Ale i nějaká smutná radost.



Pr

óza

Miroslav Valina

Ty jo. Dobrý bylo, když jsem Fišárkovou prohrál v kartách. S Velkým Degenem.
Hráli jsme poker. Čtyři. Já, Kyborg, Velkej Degen a jeho kocour. Kocour v botách.

Fakt. Kocour v botách. To je těžký, jak ti ho popsat, když ho neznáš. Mourovatej, zad-
ní packy obutý v kanadách, přes břicho pásek s kudlou a na hlavě hučka. Maskáčová.

Degen vyhrával. Co – vyhrával – vyhrával jako ďábel. My jsme prohráli úplně všech-
ny prachy, který jsme měli u sebe, k tomu já prohrál svetr, Kyborg ešusy a kocour pří-
děl mlíka na čtvrt roku.

A stejně jsme pořád věřili, že se to musí obrátit k lepšímu. Protože Kyborg drmolil
ty hlody o teorii pravděpodobnosti. Že není možný, aby dobrou kartu věčně dostával
jeden a ten samej hráč. Navíc hráč tupej jako brambor. Že je to matematicky vy-
loučený. Podle jeho dedukcí měl ten, kdo osmnáctkrát za sebou vyhrál, podeva-
tenáctý logicky prohrát. Takže jsme zvedli sázky, abysme všechno dostali nazpátek.
A smáli jsme se pod fousy, že na to Velkej Degen skočil. No – skočil. Někdy kolem třetí
v noci už na stole před Velkým Degenem leželo kdeco. Prachy, hadry, mobily. Do-
konce i můj starej dobrej útočnej nůž anglickejch commandos. Po pradědečkovi.

A teď jsme hráli o akcie. Koho jinýho to mohlo napadnout než Kyborga. Kyborg byl
přesvědčenej, že třiatřicetkrát za sebou se už doopravdy vyhrát nedá. Pravděpodob-
nost Degenovy prohry byla prej tak strašně vysoká, že jsme v pohodě mohli vsadit co-
koliv. Bez obav.

No a tak jsme prohráli potřiatřicátý. A Velkej Degen vlastnil čtyřicet dva procent
Fišty a čtyřicet devět procent Pampelišky.

...
Než jsme se přes Hrob dotrmáceli do Žilánek, byla už tma. Holky mezitím poslaly

esemesku, že jdou ke Grošákovi samy, že v Žilánkách čekat nebudou, protože to
tam je nechutný.

Bylo to tam nechutný. Hlavně tam byla tma. A to byl konec. Měli jsme s Gro-
šákovou bandou sraz na Žabím hlenu. Tam se dá jít jenom přes Pudink. Ve

dne. Když je tma, potloukají se po Pudinku bludičky. Dost8

Degen
akocour

Miroslav Valina
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agresivní bludičky. Tyhle se nezdržujou se svá-
děním vandráka z cesty. Sesypou se na tebe a rozcupujou tě, prostě.

Jsou v tom močále od devětasedmdesátýho roku. To tam ústecká chemička
nechala nafutrovat aspoň padesát tun sajrajtu. No a za rok nebo za dva se nad

Pudinkem objevily bludičky. Fakt. Nekecám. Jestli tomu nevěříš, tak u mě teda jseš
hnidopich.

Trčeli jsme na nádraží a ptali jsme se výpravčího, do který hospody by nám radil
jít. Čistě ze slušnosti, chápeš. A výpravčí, celej nevrlej, na to povídá: „Běžte, kam
chcete. Dneska už vás mám po krk.“

„Nás, jo?“ ptal se Kyborg. „My jsme tu nebyli nejmíň šest neděl.“
Výpravčí jenom mávnul rukou a šel pryč. Až když zmizel, všimli jsme si, že na pero-

ně na lavičce sedí babka. Stará babka v šátku, papučích, teplákách a zástěře. Chicho-
tala se na nás a klapala zubní protézou: „Nevšímejte si ho, paňáčkové. Na noční se
dycky vzteká jako blecha. Běžte k Emilovi. Ten jedinej má teď večír votevříno.“ Tak
jsme šli k Emilovi. A už v chodbě, za dveřma, jsme to cejtili. Indulonu.

Ale my jsme tam stejně vlezli. Nějak to na nás padlo, všechno, a už jsme neměli sílu
chodit někam jinam. Takže jsme vlezli dovnitř a sedli jsme si k nejbližšímu volnýmu
stolu. Byli tam. Degeni. Zrovna chystali večeři. Na stole, na čtyřech liháčích, měli čtyři
pánve. U nich, obklopenej svou skvadrou, stál sám praotec: maskáče pro Pouštní
bouři, v hubě doutník, na hlavě mariňáckýho ježka – no prostě Velkej Degen. Smažil
na Induloně topinky. Pár jeho lidí fasuje Indulonu v práci, na ruce, ale Velkej Degen
jim ji zabavuje a používá ji ke kulinářskejm účelům. Recept na indulonovou topinku
prej poslal do televize, do nějaký Prima vařečky nebo kam. Prej to nevysílali. Nevím.
Já se na televizi moc nekoukám.

Emil nám přines pivo. Degenům taky. Indulonový topinky mu byly fuk. Jemu je
všechno fuk. Degeni si nás nejdřív nevšímali. Až po večeři se k nám přištrachal jejich
kocour. Kocour v botách. Ukecal nás na karty. Fakt nás ukecal. Ten večer to s náma
všechno bylo nějak šejdrem.

„Není to možný,“ mlel Kyborg pořád dokola. „Je to matematicky vyloučený.
Třiatřicetkrát za sebou není možný vyhrát.“

„Ale je to možný,“ chechtal se Velkej Degen. „Je to možný, poněvadž jste blbci, vy
degeni. Tendle se tu ráchá v ňákejch matematikách, a má míň rozumu než harant
ze školky. Poněvadž i ten ví, že kocour v botách nosí štěstí!“

Kyborg zrudnul, jako kdyby ho poprskalo dvě stě tchořů, a Velkej Degen hlaholil
dál: „Rozumíš? Vo tom to je! Vo štěstí. Prateta – ať bába vodpočívá v pokoji – mý-
mu nejstaršímu bráchovi odkázala mlejn v jižních Čechách, prostřednímu nechala
byt a mně, nejmladšímu, odkázala kocoura. Já nejdřív myslel, že už jí hrabalo, když
to sepisovala, tu závěť. Byl jsem nasranej a chtěl jsem kocoura klepnout a sežrat,
ale von skočil na skříň až nahoru, a tam povídal: Pane, dej mi ušít boty a dokáži ti,
že tvé dědictví ti přinese štěstí. Takhle přesně to povídal. No tak jsme mu ze
zbytků ušili ve srubu tydle kanady. Jsou teda fórový, ale držej. A taky dostal žaj-

du a hučku. No co. Stálo to pár korun. Ale já, rozumíš, ty degene, já vod tý
doby mám kliku ve všem, na co šáhnu.“
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Kocour přikyvoval a mňoukal hlasem, kterej
mě už fakt dožíral: „Při vší skromnosti – zkrátka přikláním štěstí

na stranu svého pána.“
Velkej Degen se tvářil státnicky. Jako George W. Bush. „Tos kápnul do černý-

ho,“ povídá kocourovi. „Štěstí se přiklonilo. Budu mít prachy, holky…“
„Jako tyhle, jo?“ Fouknul jsem do papírků na stole.
Státník je honem pochytal. „Jo.“
„Se ti vysmějou,“ řek jsem. „Přece si nemyslíš, že je fakt můžeš vyhrát v kartách?“
„Proč ne?“ Pouštní bouře mrkla po kocourovi. Znáš ten pohled, když jseš u tabule

a sháníš nápovědu.
Kocour hned spustil: „To už nechte laskavě na mém pánovi. Je velmi pravdě-

podobné, že brzy bude jejich většinovým vlastníkem a případná valná hromada –“
Se mnou to cuklo. „Jaká valná hromada?! Co to vymejšlíš za kraviny?!“
„Myslím tím setkání akcionářů s objektem jejich zájmu. Vy byste při takové valné

hromadě museli oněm objektům vysvětlovat, jak se můj pán stal většinovým vlast-
níkem. A já si troufám tvrdit, že se při tom vysvětlování jejich postoj k vám citelně
změní. A když můj pán, s mým nepatrným přičiněním, dokáže vzniklou situaci ná-
ležitě využít ve svůj prospěch…“

„No jo,“ povídal Kyborg, „ale zatím není jejich většinovým vlastníkem. To by musel
vyhrát i teď, počtyřiatřicátý. A to už podle teorie pravděpodobnosti –“

Já jsem akorát procedil mezi zubama: „Zavři klapačku, ty vado.“
Kocour byl v pohodě. „Ono by se, koneckonců, podobného efektu dosáhlo, i kdy-

by můj pán zůstal menšinovým akcionářem. Nicméně daleko víc by vás mohl ztrap-
ňovat z pozice akcionáře většinového. Zatímco vy naopak můžete doufat, že v další
hře dostanete akcie zpět do svého vlastnictví. Takže…“ Poklepal packou na balíček
karet. „Smím rozdávat? Nebo se toho ujmeš ty, pane?“ zeptal se mě.

„Jo. Já.“ Vzal jsem balíček do ruky. Začal jsem míchat. Míchal jsem a míchal…
Velkej Degen byl na vrcholu blaha. „Jéžiši, to se dobře poslouchá, to vo těch hol-

kách a vo ztrapňování. To bych moh poslouchat pořád. A jestli se to splní, to bude su-
per. To bude super.“

Kocour spokojeně kejval hlavou v maskáčový hučce: „Všechno je otázkou jemných,
postupných kroků. Tak, jak jsme si to říkali. Vytrvalost, preciznost, důraz na detaily.
Když se tím budeš řídit, pane, dosáhneš přesně toho, co jsem ti sliboval. Ty dívky se
stanou ozdobami tvého domu a všichni tam budeme šťastně žít. Já budu ve tvé osa-
dě zástupcem šerifa a prvním lovcem krys a myší. Budeš mi kupovat krásné šaty, la-
hodnou smetanu, koupíš mi boty z nejjemnější hadí kůže a zlatem vyšívaný roko-
kový klobouk a –“

Degen zpozorněl. „Cože?? Jakej rotento? Dostaneš boty z hadí kůže, to jsem ti
slíbil. Až někde narazíme na chcíplýho hada. To jó. Ale to vostatní –“

„Dovoluji si tě, pane, upozornit, žes mi slíbil i to ostatní.“
„No ale to bych musel bejt degen, abych –“

„Nicméně slib je slib, pane. Musíš –“
„Hovňajz. Nic nemusím. Kdo je tady šéf?“
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„Ty. Samozřejmě. Ale uvědom si, pane, když
nebudeš plnit svoje sliby, nebudu se ani já cítit vázán těmi svými.

Kdybych se tu, například, zmínil o jistých souvislostech, nemuselo by ti to být
vůbec milé.“

Teď jsem zpozorněl zase já. „Ty karty jsou falešný, co?“ řek jsem.
Kocour zamňoukal: „Nejsou, pane Wyrňáku. Ubezpečuji tě, že nejsou. Máš mě za

hlupáka, který pomáhá svému pánovi ke štěstí něčím tak primitivním, jako je
pozměňování karet? Jen si je prohlédni. Nic tam nenajdeš.“ Otočil se směrem k Vel-
kýmu Degenovi. „Já mám na mysli mnohem jemnější nuance určitých peripetií –“

„Hele, sklapni,“ řekl jsem. Probíral jsem karty jednu po druhý v prstech. Nic po-
dezřelýho jsem neviděl, ale znáš to přísloví, jak se tonoucí chytá stýbla. Tak pro mě
tohle bylo stýblo a já jsem se ho chytil. „Přiznali jste se, že ty karty jsou falešný, tak
to nezakecávejte.“

„Co?!?!“ vyhrknul Velkej Degen. „K čemu jsme se přiznali? Já se k ničemu nepři-
znal! To ten degen blbá, chlupatá! Nejradši bych ho…“

Mně už stačilo jenom se držet stýbla, chápeš. Řek jsem: „Vaše věc. Tu si vyřiďte
mezi sebou. Tyhle karty jsou prostě falešný a –“

„Nejsou,“ kňoural kocour.
„Podle mýho jsou,“ řek jsem. „A nikdo mně to nevymluví. A žádná výhra s falešnej-

ma kartama není platná. To se klidně zeptej třeba na ministerstvu spravedlnosti.“
Velkej Degen skousnul doutník: „Co?! To u nás existuje, takový ministerstvo?“

Zavrtal oči do kocoura. Ten kejvnul. „Existuje. Ale nesouvisí –“
Jeho mlíkodárce nadskočil na židli. „Ty degene! Proč jsi mně vo tom neřek?! To furt

telefónuješ, za mý prachy, podplácíš kdejakou bábu a hovňajz do toho! Vo minister-
stvu spravedlnosti neřekneš ani prd!“

Ty bláho. Člověk může bejt tupej jako brambor, a štěstí mu stejně spadne do klína,
když zdědí kocoura v botách. Může bejt tupej, ale nesmí bejt úplně tupej.

„No,“ řek jsem. „Takže jsme si to ujasnili.“ Sáhnul jsem přes stůl pro akcie a pro
svůj starej dobrej útočnej nůž. Velkej Degen byl tím ministerstvem spravedlnosti tak
uhranutej, že v první chvíli vůbec nereagoval. Až když jsem akcie trhal na cucky,
vypravil ze sebe: „Hej! Ty degene! Co děláš?!“

Pozdě. Svetr tam zůstal. A taky prachy a mobil a kapsa z rukávu mojí bundy. O Ky-
borgovejch věcech ani nemluvím. Protože – chápeš – to nebyla zrovna procházka,
hele, dostat se z hospody plný rozzuřenejch degenů. To byla dost slušná Pouštní
bouře, to si umíš představit.

Ale stejně mám dojem, že jsme dopadli o moc líp než kocour v botách.
Když jsme v neděli večer kolem sedmý dorazili s Kyborgem, Fištou a Pampeliškou

zase zpátky do Žilánek, degeni tam před Emilovou hospodou, na Induloně, na čty-
řech liháčích, smažili něco, o čem říkali, že to je králík. Králík. To bych jim věřil, kdy-
bych tam někde viděl jejich kocoura.

(Miroslav Valina, narozen 1963 v Litoměřicích, absolvent FF UK v Praze, žije
v Plzni)
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Ptactvo aragonské

plachtí nad námi
orli
či supi
budou to asi
orlosupi
stačí pohled
a duše
úpí
všechny živé
smysly supí
jsou to
praví
orlosupi
hříchy naše
se k sobě
kupí
svědomí se náhle
ztupí
letí na nás
orlosupi
skráně šedé
a vrásek kupy
vábí bělohlavé supy
a kdo v životě
příliš horlil
na toho mají
zálusk orli
supi
i orli
orlosupi
to aby se
člověk upil

V horách

hrady
na vrších
spatřené
tyčí se jak
na zapřené
stojí tu celé
zteřelé
z té prázdnoty
jak vymřelé
co tvrz to chrám
co chrám to tvrz
kostelů
tvrdý hrubý
vlys
a starý chrám
v té pustině
je sám
jako na mělčině
uvízlý prám
děly se tu
kdys dějiny
kultury se tady
dály sny
to vše je v dáli
zmizelé
zbyly jen hrady
pozastřené
co díti jim
patře na ně
zevnitř i zvně?
zůstaňte si
nespatřené

Evžen Pěnkava

Pyrenejské
rýmů vánky
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Čtvrtek v Hispánii

po poledni
je siesty řád
to by se nemělo
nic stát
také není
co by se stalo
v té výhni
by se leda spalo!
leč i v přítmí domů
v tom dusnu
jak uvěřit
že usnu?
žel v té horské
pustině
vsi jsou celé
vylidněné
v siestě i mimo ni
nikde ni duše
jsou zde lvi
v zášeří místních alkoven
nenajdeme moc knihoven
a není-li tu knihoven
život je v moci alkoven
a k tomu je přec
siesta
že na večer
se seňorou
se cabellero
toť věc jistá
chystá

buena vista

Hotel Andia

jezdíme sem a tam
a žijeme
jak na kometách
a v čase
který se zase
zastavil
zatímco tam
odkud jsme
vyšli či přišli
se let dní
v ničem nezměnil
a proto nám
v tomto poutním
světě
tolik záleží
na každé větě
a pokud ty nezazní
jak bychom chtěli
díme si: kletě!
to jsme neměli
se z času lomit
lámat se v něm
a potom být tak
bezbranní
vůči clivotám
přicházejícím
z milých příbytků
z nichž jsme se
vzdálili
jen bezděčně
na pouhou chvíli
a pryč jsme věčně
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Michaela Pánková

Dvě básně
pro Vladimíra Havlice

Blues bílých lipicánů

Fialové odění
šesti bílých koní
Krvavé chocholy
Rolničky zvoní
Do hlavy vetknuté
umělé peří
pár kroků v manéži
hlavy se kloní
řemeny řezají
šest bílých koní
Manéž je kulatá
koně v ní
životem voní
Piliny piliny
ve hřívách koní
daleko stromy jsou
tráva tu není
Koníčci Koně
život se kloní
Pro radost
Komu
Šest bílých koní

(1976)

Má cesta

Na cestu dám se co je nedozírná
Nadechnu květiny kámen i nebe
Vlasy mi provoní rmen
Vlčí mák do cév si vpletu
do žil zas len
Chodidla zabořím do oblázků

Po cestě k ptákům
jak ze země kmen se dám
a v duši kámen i nebe
děkuji větrům
že našla jsem tebe

(1978)
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Vzpomínka

Když ještě žili strýc a teta,
bydleli v domku pod hradem
a bydleli v něm dlouhá léta.
Zdědili ho i se sadem,

který byl smutný, zdivočelý
a svažoval se k potoku.
Úl, z něhož kdysi prchly včely,
tiše tam tlel rok od roku.

Strýček měl život zlý a těžký
a těžko mu ho bylo nést.
Vstal ve tři a pak chodil pěšky
do práce, aby tam byl v šest.

Když se pak z práce vracel zpátky,
lampy už byly rozžaté.
Než skřípl zahradními vrátky,
ručičky táhly k deváté.

V síni si nabral vody z putny,
pak něco sněd a hned šel spát.
Dnes teprv vím, proč býval smutný
jako ten jeho starý sad.

* * *

Všechny mé lásky, co jich kdy bylo,
na podzim ke mně přilétají zpět.
I ty se připrav na svůj první let,
aby zas ve mně bylo čisto, bílo.

* * *

Víš, co je stesk? Když dýmí nať,
nebo když káně krouží nad topoly.
Když myslíš na toho, kdo odešel,
a když naň myslíš, přestože to bolí.

Když nastavuješ srdce samotě,
samotě, která ze všech koutů míří.
Stesk, to je rudé listí na plotě
a černé myšlenky. A netopýři.

Labutí píseň
(Danutce)

Když do rybníčku světla
ze tmy jak labuť slétla
na vlny klávesnice
bělostná tvoje paže,
píseň, již láskyplně
dávala vlna vlně,
vnímal jsem bez hnutí.
Po tobě nikdo více
zahrát ji nedokáže.
Je labutí…

(Jaroslav Kníže, narozen 1919
v Prostějově, člen činohry DJKT 
v Plzni, kde 1973 zemřel)

Jaroslav KnížeAby zas
ve mně

byločisto
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Zdál se mi sen... Takhle začíná slavná řeč Martina Luthera Kinga, amerického bo-
jovníka proti rasové diskriminaci. Bylo to v roce 1963, kdy přednesl svoji troufalou vizi
rovnoprávné společnosti. Jak to ale souvisí s námi a se začátkem nového školního
roku? Snad to vyplyne. Tak nejdřív ten sen. Bylo 1. září a všichni měli skvělou náladu.
Studenti i kantoři. Po delší pauze se zas sejdou, odpočatí, plni energie, zážitků a po-
znatků a také námětů a plánů. A tak první den ve škole přinesl hlavně radost ze
setkání. Bylo krásné počasí, studenti strávili většinu času se svými studijními koor-
dinátory  (dříve se jim říkalo třídní učitelé) ve venkovním areálu školy. Chodívali tam
rádi – byla to zčásti botanická zahrada, zčásti sportoviště s několika typy hřišť a ba-
zénem. Probrali, co každý prožil, a domluvili se, jak budou dál studovat. Ani se jim
odpoledne nechtělo domů. 

Druhý den už byl pracovní. Měli zeměpis - ale trochu jinak, než jsme zatím zvyklí.
Každý postupně přispěl vlastní prezentací, na které pracoval v průběhu prázdnin.
Čerpali z prostředí, kde byli: každé místo je přece zajímavé a vždy se na něm dá na-
jít něco nového a zvláštního. Byl to užitečný den – nikdo se nenudil, všechny to zají-
malo, vyptávali se, podotýkali a diskutovali. 

A co školní den v pořadí třetí? Ten byl plánovací – studijní koordinátoři se studen-
ty probrali, co je v dalším období čeká. Příštích pár dní měli zkoumat cosi z přírodních
věd. V jiné skupině zas měli naplánovanou literaturu, jinde historii, jinde občanku.
A jak se látka probírala? Zjišťovali si to sami. Se zadaným úkolem šel každý studentík
do příslušné učebny, kde průběžně byli k dispozici odborní lektoři (dříve se jim říkalo
aprobovaní učitelé), a tam s jejich pomocí zpracovali zadané téma. Měli k tomu vše,
co potřebovali, od knih a atlasů přes internet až po laboratoře, ateliéry a dílny. Den-
ně samozřejmě trávili určitou dobu sportem dle vlastního výběru a plánu, se zkuše-
ným trenérem, a denně také každý absolvoval hodinku zvoleného cizího jazyka. Po
týdnu se zas skupina (dříve třída) setkala se svým studijním koordinátorem a opět
nastal den prezentací. Postaru řečeno: co nastudovali, přednesli třídě. Samozřejmě
s pomocí všech moderních technických prostředků. Probral se určitý tematický okruh
a opět se rozdělila zadání. Když si někdo chtěl dát pauzu, bylo k dispozici několik
školních klubů s občerstvením a uvolňující hudbou. Nezvonilo – nebyl důvod. A po-
tom – vždyť by to jenom rušilo. Atmosféra byla denně pohodová a tvůrčí, studenti
zvídaví a pilní, lektoři a koordinátoři ochotní a erudovaní. Vše skvěle fungovalo.
Ideální škola.

Nemožné? Proč ne! Sen M. L. Kinga se přece také stal realitou, i když ne sto-
procentní. Tak proč by můj sen nemohl být jednou skutečností. Alespoň

zčásti.16

Michaela Pánková
Ideální

škola
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Z vančurovské konference

Skromně zahájil svůj prolog
slovy, že není vančurolog.
Pak hřebík na hlavičku trefil,
že není ani vančurofil.
A když byl referátu konec,
prohlásil, že není vančurovec.

I řekl jsem si: když je to tak,
bude to nejspíše vančurák!

Duchovní obroda

Jedna věc je v Čechách jistá,
že každý druhý ateista,
když rozohní se natolik,
jak militantní katolík,
říká si, ať chce nebo nechce
ten náš lítý kritik M. C.,
pro nás je Bůh stejně Putna
- pijem pivo a všem chutná!

Nad sebranými spisy A. J.

Dnes už jen Honza Nebojsa
čte si Jiráska Aloisa.
Kdo U nás jiný – nu ovšem,
dokáže přestát Proti všem?
Ať V cizích službách kdo chce heká,
on má svůj idol – F. L. Věka!
Ne Psohlavce či jiné bloudy –
proplouvá lehce Mezi proudy,
Skály i Skaláky zdolá lehce,
jen do Bratrstva se mu nechce.
Ctná Maryla je jeho láska,
neboť je také od Jiráska.
Proč jít Z Čech až na konec světa,
když má co číst na dlouhá léta?
Lepší je míti klidný kotec,
o drama postará se Otec.
Jirásek je ten pravý Poklad
a četba nesnese už odklad!

Čte a čte, vše splývá mu v jedno,
usíná a v hlavě má Temno.

Václav Malina

Nebo te sejiráska
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Achillova pata
Nedaleko Hazlova, uprostřed lesů, stojí několik obyčejných, panelákových budov,

kolem zahrada, hřiště. Za totality tady sídlila sovětská armáda se svými specialisty –
byly tu byty pro důstojníky. Po jejich odchodu se objekt zrekonstruoval tak, aby vy-
hovoval specifickým požadavkům zařízení pro mentálně a fyzicky postižené dospělé.
Dostal název PATA.

V té době se rušilo několik ústavů pro tyto postižené, i byli postupně převáděni
sem, ženy i muži. To byla novinka, až dosud žili v ústavech oddělených. Pravda, vy-
skytly se určité obavy – ukázaly se liché. Společnost žen byla přínosem především pro
muže – začali na sebe víc dbát, lépe se chovat. Žije tam kolem osmdesáti chovanců,
o které se stará čtyřicetičlenný personál. Čtyřiadvacet hodin denně. Sestry, vycho-
vatelé, kuchařky, uklízečky, topiči.

Postižení některých chovanců je takové, že bez pomoci být absolutně nemohou,
dozor však musí existovat i u těch poměrně bezproblémových. Je tady široká škála
nejrůznějších psychických onemocnění, lidí obvykle trvale závislých na lécích. Někteří
trpí nepředvídatelnými záchvaty, jiní tráví život trvale na lůžku; musel se jim vytvořit
do jisté míry uzavřený systém, ale tak, aby se tu necítili jako ve vězení. 

Pokud nemoc dovolí, navštěvují různé koncerty, chodí se koupat do bazénu v Haz-
lově nebo v Aši, jezdí na zájezdy, dokonce i do ciziny, přijíždí za nimi nejrůznější kul-
turní skupiny, herci, zpěváci, hudebníci. To vše se musí pečlivě zvažovat a vybírat pa-
cienty, kteří se podobných akcí mohou zúčastnit. A připravit jim nejrůznější zájmové
kroužky: výtvarné, modelování, vyřezávání, děvčata drhají a vyšívají – dokonce měli
v ašském muzeu výstavu svých prací. Chodí na procházky, sbírají lesní plody či listy
stromů, v zimě staví sněhuláky, odklízejí sníh, starají se i o několik prasátek, psy, oveč-
ku Cecilku. Na podzim si udělají bramborovou brigádu, každá koruna, která se
takovým způsobem získá, jde na konto jejich příštích zájezdů. Sportují, hrají fotbal,
kuželky, jezdí na koni – sponzorském daru, jednou za rok pořádají vlastní olympijské
hry i se zapálením olympijského ohně, rozdělováním medailí i závěrečnou hymnou.

Dbá se tu na muzikoterapii, je tu pěvecký sbor Radost, který svým zpěvem strhává
ostatní. Zvláště o Vánocích je tu jako doma, vč. taženého štrůdlu, koled a dárečků.
Pamatuje se na každé narozeniny a svátek, vždycky k tomu patří gratulace s dár-
kem. Vzpomenou oni, že i paní ředitelka má někdy narozeniny? Někdy ano. Stalo
se, že od bývalé chovanky obdržela dopis s poděkováním. To bylo nejkrásnější
ocenění. Ano, domov je zde. Na většinu pacientů si nejbližší nevzpomenou. Mají

tu sebe navzájem. A tak se stává, že občas se ona a on do sebe zakoukají.
Vedení ústavu takovou věc pečlivě sleduje, a když vidí,18

Achillova pata – 
V Českém lese mezi knihami

Karla Erbová
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že se jedná o skutečně pěkný vztah, na němž
oběma velice záleží, poskytne jim možnost bydlet společně v poko-

ji. Na některé chovance má taková změna velmi pozitivní vliv. 
A tak tu zavedli v ojedinělých případech i tzv. manželství. Svatbu včetně dor-

tu, fotografování a obyčejných prstýnků. Skutečný obřad to být nemůže, jsou větši-
nou nesvéprávní, ale oni to berou velice vážně. Své pokojíčky si vyzdobují a pečují
o ně skutečně jako doma, v rodině.

To všechno jim zajišťuje a ochraňuje řada lidí, kteří se snaží jim pomoci, chápou je
a mají je rádi, i když se k nim život zachoval macešsky. Když jsem ty obětavé, moudré
ženy viděla, řekla jsem si: Poděkovat? To je málo. Za to by se mělo udílet vyzna-
menání. Aspoň Řád velikého srdce.

V Českém lese mezi knihami
Zazvonila jsem. Otevřela se dřevěná vrata, ocitla jsem se v mázhausu středověkého

domu. Dýchlo to na mne historií nejen ze stěn a starých nádob, ale i z osobnosti
Zdeňka Procházky. Fotografa, amatérského archeologa, vydavatele nakladatelství
Českého lesa. Osobnost zajímavá třeba i tím, že ač domažlický občan – je znám svou
náklonností k Tachovsku. Ta láska je hluboká – tachovské muzeum s ním často
konzultuje některé odborné problémy, s důvěrou se obrací o informace do jeho
soukromého archivu.

V roce 1991 založil nakladatelství, které se specializuje na turisticko-historické
průvodce Západočeského kraje, na pohlednice a vůbec historickou a turistickou lite-
raturu. Jsou to sympatické knížky, právě tak do kapsy, v česko-německé verzi, pro-
tože pan Procházka nezapomíná, že celý kraj je oblastí pomezní, hojně navštěvovaný
i našimi západními sousedy.

V edici už vyšel bezpočet titulů: Stříbrsko, Kdyňsko, Severní Plzeňsko, Tachov, Do-
mažlice, Horšovsko-Týnsko atd. Západočeský kraj je rozsáhlý a zajímavý.

Práce na jednom takovém průvodci, který čtenáře seznamuje s historií oblasti, se
zajímavými lokalitami – a můžete vzít jed na to, že jsou to věci seriozní, ověřené, pří-
padně znovu a znovu prověřované – trvá přibližně rok.

Zdeněk Procházka sice vystudoval obor reprodukční grafik, ale v historii se vyzná.
Spolupracuje s archeology, prolézá archivy, pořádá velice zajímavé přednášky. Čas
od času jej zaujme něco speciálního: drobné kamenné památky v krajině, hrady
a kostely, tvrze, sklářství v Českém lese, židovské památky, historické středověké
náhrobníky... Aby té práce neubylo, účastní se – jako člen party nadšenců, zastře-
šené péčí muzea v Aši – práce v terénu i různých mezinárodních sympozií. Svého ča-
su tento kolektiv vydal knihu Kamenné kříže v Čechách a na Moravě, kde popsali
a lokalizovali na tisíc těchto památek u nás. Po vydání publikace se ozvali čtenáři
a oznámili dalších několik desítek křížů, o nichž se dosud nevědělo.

Asi je to krásný život s historií. Znát každý kámen na cestě, každou ozvěnu ča-
su. Vyfotografovat, popsat, vydat. Těch nekonečných cest! Těch nových a no-

vých poznání! Pro to, abychom my druzí šli najisto a našli.
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Milena Písačková

Už jen dva dny mělo být léto

Houby

Jako lidé nosí houby do houbařské poradny,
pošlete báseň do literárního časopisu.

Redaktoři vám pak dají vědět,
zda je jedovatá nebo jedlá.

Poslední dny na Korsice

Vstanu
za oknem reklama na dnešní den
vyhřáté pobřeží – vějíře palem
zářící kolotoč úsměvů – barev – pohybů – gest – nálady – emocí a nevídaných zvyků

jako loď, co pluje z přístavu
a překypuje nákladem
sladkých mandlí, hroznů, melounů a fíků

To příroda se ponaučila:
i kdyby už jen dva dny mělo být léto
poslední paprsky investuj do reklamy

Trajekt do Livorna

Na lodi byli různý lidi

slečna s nápisem na tričku „návyková“
pán s nápisem na tričku „hádej“
rebelský mladík s useklým keřem, s nápisem „fucking bush“
miminko s nápisem „malý andílek“

Chlap v mezipatře dělal, že spí
přitom však všechno upřeně pozoroval
Jack usnul nad xtým dílem Harryho Pottera
Tavi ochutnávala camembert

Seděli a leželi jsme na lodních schodech
bylo tam sucho, nebyl průvan
loď sebou jemně vrtěla do stran
neb to byl velký trajekt do Livorna
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Všichni tam musíme

Přestože denně házíš tabletu vitamínu C
do sklenice H2O 
a nadšeně  pozoruješ gejzírky malých bublinek,

snídáš ovesné vločky, ovoce, 
celozrnné pečivo a česnekovou pomazánku, 
máš dostatek pohybu, jasnou mysl, 
šťastné manželství, dobré přátele a klidné zaměstnání,

stejně se z jakéhosi nejapného důvodu
nakonec staneš předmětem byznysu 
pohřební služby

Jelikož je to nevyhnutelné 
a všichni tam musíme

A ještě tvým pozůstalým hrozí nebezpečí,
že tě při kremaci zamění s jinou mrtvolou
(to říkali tuhle v rádiu, když mluvili
o etice pohřebáků)

No, ještě štěstí, že se smrti zatím vůbec nebojím
a moje myšlení je veskrze pozitivní...

Dyfenbachie

V čekárně u doktora dlaždičky cení zuby jako pes
protože tě neznají - dlouho jsi tu nebyl

Dyfenbachii v rohu žloutnou listy 
asi taky strádá nějakou nemocí
a tak čeká, až jí doktor předepíše medicínu
možná i hnojivo, ale stačila by voda

Kytkám se mají dávat pozitivní myšlenky
ale tahle poslouchá jen vzdechy pacientů
nikdo ji nevnímá a nestará se o ni 

Líp by jí bylo v ekvádorském pralese

Tam je to rostlina, 
jejíž jed přidávají indiáni 
do hrotů jedovatých šípů curare
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Vítězslav Slíva
Krása je jinde

mílovými kroky nahoru směrem dolů

mílové kroky na neviditelnym poli genetiky
slunce zmenšily do náplasti
na tmu uvnitř

na jehle tančí nemocní andělé 
pod dohledem prášků
a pár chromozomů místo boha rozhodne
jestli budu mít sestřičku
nebo brášku 
rakovinu

konzerváty chutí
koncentráty barev
ale žádné jídlo

vystřelili jsme nepochopitelné věci
aby kroužili nad hlavami
co nic nevnímají

dřevěný mrakodrapy z přesličkový éry
větvema uhýbaj těm ocelovým
ptáci nasátí do turbíny
hlad po rychlosti
a sousta informací 
oči na to umírají

co neuvidíš nabylo na ceně
na cestu zpět už nechceme
ticho je pro uši moc bolavé

syndrom složitosti 
i na symboly máme odborníky
na psychózy dotazníky
na nudu televarieté
na zvířata klece
na vesmír chutě
a neshodnem se na tom co se děje dole
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krása je jinde

vločky migrují k měsíci zimy
hebké chmýří rozsévané dechem do dlaně
přehlížíme střepy z oblačných zrcadel

čas ryje do kůry stromů 
listí naznačuje cestu 
v očích bláto 
od pohledů špatným směrem
z rozpuku stejně skončíme
sypkým dechem

splývání

nebe se slilo s mořem
linky horizontu bývají v podvečer rozmazané
lápis se vkrádá do vln 
klimbáním provozuji splývání 
jen kopíruji předem dané pohyby

večerem vplouvám do mlhy
vlásečnice nebeských tanečnic
podvodně krouží v hlubinách
z potopených zřídel vytékají hvězdy v bublinách
a noří se do oblohy
vzduchem létají mrtvé ryby
hranice se zpily solí

stříbřím zářící chocholy 
trhají vzduch nevím jak vybrat si
ponořit se
nebo vzlétnout
na pomezí skrz vlny z oblak spletená znamení
cesty s okolím splynuly
já se topím vzduchem zmatený

(Vítězslav Slíva, narozen 1986 v Chebu, kde žije a studuje střední školu)
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Olga Pašková

Vraťte
mému srdci

zrak!
Já a on

Přišla.
Povodeň. 
Stoupá. 

Živel živlů 
úprkem nepřemožen… 
Kousek po kousíčku 
mě utápí, 
těsně před bodem smrti 
zastaví se… 

Stojí. 
Klidná. 

Kape kapka za kapkou, 
do tichého moře dopadá. 

Už zdálo se, že vidím člun, 
že ke mně míří, 
že vytáhne mě… 
Fatamorgana. 

Ticho.
Nic. 
Klid před bouří. 

Co bude? 

Buď klesne hladina, 
nebo 
mě utopí.

Nothingness

Odlétají čápi a nikdo je nezastaví. 
Opadává listí, už se nevrátí do korun stromů. 
Vítr odvál poslední teplý den. 
Je podzim. 

JEJÍ PODZIM. 

Melancholicky mě tíží. 
Prší mi úzkost. 
Kolem uší mi fičí smutek. 
Mrak zakryl slunce, budoucnost. 

Vím, že se zítra probudím 
a zas budu na začátku. 

Další nový den. 
Den pro sebe.
Den za dnem dnem pro sebe se stává. 

Nemám cíl… 

Prázdnota mě navštívila 
a na kanapi už si rozestýlá. 

Něco se stane. 
Něco se musí stát. 
Jsem dole. 

Zase! 

TY ZATRACENÁ HOUPAČKO ŽIVOTA
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„Motýlek“

Leť si, motýlku, 
roztáhni svá perleťová křídla,
dovol větru, by Tě nesl krajem
přes palouky, řeky, hory, lesy, 
dál a dál… 

Leť si, motýlku, 
lehkostí pírka, 
volností orlů. 
Leť si… 
miluju Tě 

Dlaň má by hrobem byla 
pro Tvá překrásná křídla, 
proto si leť, 
ať stále jsi
tím krásným perleťovým motýlkem,
který září v mém srdci.

Definice

Dva magnety vzájemně se oddalující 
se po otočení přitahují silou, 
jejíž velikost je přímo úměrná 
pevnosti jejich 
spojení.

Prosba

Vraťte mému srdci zrak! 
PROSÍM. 
Aby přestalo tápat v prázdnu, 
aby přestalo narážet na TY nepravé,
aby vidělo. 

TOHO, 

kdo si je zaslouží. 

PROSÍM.

Vzpomínka

Teplý je kraj 
TAM 
za obzorem. 

Děti slunce 
rozbíhají se po mezi 
a probouzejí život. 
Sametový pocit 
mě hladí 
hebkou rukavicí po duši. 

Klid, ticho, smíření živlů... 
TAM
za obzorem 

TADY 
je smutno. 
Svírají mě kleště úzkosti. 
Každý kousek mého okolí 
je zakletý v Tvou bytost. 

Srdce se zranilo o vzpomínku

a nehojí se.

Lásce

Lásečko… 
Lásko. 
Laso!

Beznaděj

Mé sny 
jsou jako můry 
letící vstříc záři 
a umírající 
v žáru 
pouliční lampy.

(Olga Pašková, narozena 1984 v Plzni, studentka FPE ZČU, 
žije ve Spořilově u Horní Bělé)
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Vojtěch Němec

Já nejsem ideální mozek. Bez otevření úst mi to říká děvče na autobusový zastávce.
Slyším ji - mluví očima. Má žlutý dlouhý výrůstky – ti hadi v milionech splývají v řeku
moči – ta moč je zamrzlej vodopád trčící z temene. Na sobě má růžovou uniformu:
bundičku, kabeličku, lodičinky, kalhotky, kalhotičinky. Rukou ovládá jediného tvora,
kterému je schopná do smrti vládnout: to malý chrámový psík se třese v růžovém
svetříku, od krku je přirostlý dlouhou pupeční šňůrou k prstům děvčete (nejasná pos-
tava v šeru a nad jevištěm pohybuje prsty a strunami: to Loutka za rozevřenou opo-
nou na chvíli ožívá, žije svým nevlastním neživotem), živiny proudí z dívčiných cév žil
tepen, z mízy moku, všechno, nikotin vsáklý před minutou, kokain po ránu, sklenič-
ka po obědě, to vše teď cuká psíkem, jeho ochablými snopy svalů, ona nevěnuje po-
zornost, nikterak: vzhlíží od bleskových zpráv ze sídel manipulace věcností a všed-
ností a s odporem a s nepochopením se dívá na mě. A já se šklebím, podlité oči hlu-
boko v lebce, ruce mi vrůstají do pochev kapes, provokativně mrknu na její umělé,
chemikáliemi vytuněné tělo, pak blýsknu na psa, pak na ni, pak na něj, pak na ni, pak
na něj, odfrknu si a nechávám ji dál číst písmenka, slova, věty, řádky, články, tiskoviny.
Vidím jí do mozku: zástupy vojáků narážejí na hrstku selských bojovníků, ocelové
zbraně lámou, tříští vidle, cepy, kosy na třísky, krev prosakuje šaty rolníků, zbroj se
leskne… Dobře známe ten odvěký boj.

Ale zpět: dočkám se autobusu, vcházím dovnitř, mezi hordy důchodců, ano, uhádli
jste, stojím zachycený o držadla pro mladé, ignoranci pasivitu fobii závist recyklaci
malých lidí z malého města vidím všude kolem; mohu dýchat ten kouř – kašlu dusím
se, mohu ji cítit – žluč mi vniká do citlivého nosu; nestačili se realizovat. Ztratili se
v bludném kruhu a pasti, ve stereotypu stáří. Připomínají mi dobytek tupě čekající na
porážku kladivem… A kladiva čekají všude. I tady, kde ve vedru stísněnosti MHD, bez
kyslíku, selhalo srdce muže: láska se rozlévá po orgánech, pěst se rozevírá, svaly tuh-
nou, tělem, které zažilo první dvě oficiální světové války, projíždí vlna a oblouk
milosrdné křeče. Není to neobvyklé – ani vražda by nebyla neobvyklá. Jenom trocha
prvotního strachu a druhotného zmatení v očích přísedících starců stařen: „Příště to
můžeš být i ty i já…“ Všechen dobytek si vsedě v klidu počkal na konečnou.

Na kladiva.
Jen já jsem unikl – musel jsem utéct revizorům s lesklými odznáčky místo očí.
Stmívalo se a já za sebou nechal ujíždějící autobus plný znuděných, smíře-

ných tváří.26

Vojtěch Němec

Setkání
měkkosti

s tvrdostí
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Naše roční pou po Ústředním hřbitově začíná ob-
hlížet svůj závěr, ač logika i ironie osudu ve své ne-
úprosnosti dávají zapravdu myšlence, že hřbitovy tvo-
ří proscénium věčnosti, kde konce nedohlédneme.
Denně k nim směřují poutníci na cestách bez návratů.
Tyto řádky jsou poznamenány čerstvými vzpomínka-
mi. V květnu se plzeňský výtvarný i kulturní svět roz-
loučil s osobností nad jiné vzdělanou a kultivovanou,
s Bronislavem Losenickým (1933-2006). Figurální
malba charakteristická pro poslední dvacetiletí jeho
tvorby jako by vyvolávala představy nelidskosti, jež
bezcitností, mocí, arogancí, cynismem beztrestně de-
formuje lidské osudy. Tak působí jeho mastodontské
postavy a v tramvaji, čekárně, na úřadě, při kartách
či na schůzi. Sám umělec se musil se stupiditou nor-
malizace vyrovnávat. Poslední patnáctiletí pak ho
veřejnosti představilo jako citlivého uměleckého kriti-
ka, erudovaného kunsthistorika a estetika. Za jeho in-
spirativní i obětavou pomoc mu vděčí redakce za-
niklého měsíčníku Spektrum, redakce výtvarného  ča-
sopisu Pars i výbor Kruhu přátel knižní kultury. V hro-
bu oddělení 71 se sešel se svým zetěm Vladimírem
Vendou (Pax iiscum se o něm zmínilo) i se synem
Bronislavem (1960-1981), dalším z těch, jimž zemře-
lo chlapecké srdce. Posmrtný soubor básní Knoflíky
na duši o mladém talentu svědectví vydal. Dalšímu
učinil přítrž výboj  elektrického proudu. Mylně bylo
řečeno při opravě železničního elektrického vedení,
že proud je vypnut. A voják železničního vojska začal
s opravou…

V kolumbariu je uložena urna Bohumila Polana
(vlastním jménem Bohumil Čuřín, 1887-1971), jed-
noho z našich nejvýznamnějších literárních kritiků

20. století. Patřil do řady ředitelů Knihovny měs-
ta Plzně - spisovatelů. I když své re-

cenze koncipoval v ředitelně, zůstával poctivě věren
svému povolání. Korespondence s Jiřím Mahenem,
ředitelem brněnské knihovny, o odborném zájmu
svědčí. Tuto osobnost, pečlivou v odívání (vždy v ša-
tech s kravatou) i ve formálním vzhledu odevzdáva-
ného rukopisu (nestrpěl jediný překlep), hrdou v pros-
totě, skromnou v uzavřenosti, žádali o literární recen-
ze například S. K. Neumann pro Kmen, J. Vrba pro
Pramen, O. Fischer pro Jeviště, V. Černý pro Kritický
měsíčník, F. Götz pro Literární svět, J. Hájek pro Pla-
men, M. Majerová pro Čin, E. A. Saudek pro Kome-
dii... Mlčel jen F. X. Šalda, s Polanem nepolemizoval,
spolu nekorespondovali. Polan neakceptoval šaldov-
ský sardonický tón ani kritickou přehlíživost. Dvacet
sedm let recenzně sledoval plzeňskou činohru, za re-
cenze ho ctili plzeňští výtvarníci. Neopakovatelná
Osobnost. Ale po jeho skonu nesměl vlát na plzeň-
ském divadle smuteční prapor.

V ředitelském křesle po B. Polanovi usedl jeho
dlouholetý kolega Miloslav Nohejl (1896-1974),
přáteli oslovovaný Mila nebo Myla (tvar Míla neměl
rád). Síla jeho próz tkvěla v meziválečném období.
Psychologický, chladně analytický a v erotice vášnivý
pohled sice F. X. Šalda označil za literaturu druhého
a třetího nálevu, ale mýlil se jako v řadě svých kate-
goricky pronášených soudů. M. Nohejl se musil s ne-
příznivým osudem vyrovnávat i po okupaci. Osočen,
že zpožděně vyřazuje brakovou literaturu, mezi ní
E. Hostovského, že naopak do přírůstkového sezna-
mu zařadil brak od U. B. Sinclaira nebo J. Svátka,
čelil další denunciaci. Byl v roce 1951 zatčen. Téměř
rok strávil ve vyšetřovací vazbě, bez rozsudku byl
propuštěn. To znamenalo konec jeho ředitelské
funkce, invalidní důchod se stal záchranou. Ne-
jen knihy mají své osudy.

Viktor Viktora

Pax iiscum – Plzeň:
Ústřední hřbitov X
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Patří se mnohem spíš, aby staré, do výšek rostlé
topoly sal shůry nebe samým bohem pomazaný
blesk, než aby byly řezány podle zdola (tak nějak to
náhlému nebeskému „osvícení“ sluší víc). A přece je
mi souzeno, abych recenzním pilníkem na nehty, no
považte, piloval bez diskusí ten nejurostlejší topol
plzeňského literárního okolí. 

Přestože Josef Hrubý má za sebou již početnou bás-
nickou produkci, ona příslovečná papírová pyramida
mu nehrozí. Nech v jeho případě na rozdíl od jiných
tvůrců ta pyramida je a zdárně roste. Z titulů posled-
ních let si zaslouží být vyvoláno jeho opus magnum
Osoby, za nějž básník minulý rok získal podruhé Cenu
Bohumila Polana (doufejme, že cena nezůstává pou-
hou cenou kritiky, jak by nezasvěceným jméno zná-
mého plzeňského a právě kritického harcovníka moh-
lo sugerovat).

O novém dílu sveřepě nazvaném jen Krážem, které
se v minulém roce odhodlala vydat Pro libris, je třeba
říct hned v úvodu, že jde o básně cestovní. V časové
následnosti se nám Krážem však jeví pouze jako jiné,
další charakteristiky po Osobách. Včera osoby, dnes
města, zítra stromy. Rozměrem jsou však „dnešní“
básně delší než ty „včerejší“. V Krážem ztvárňovaná
města před námi díky této délce defilují najednou po-
maleji než lidé v Osobách, kteří byli rychle, až překot-
ně črtaní a tahem jinačím, než u žánrově příbuzné
Macourkovy sbírky Rodinné album z poloviny osm-
desátých let. 

S turismem je v Krážem problém. Už z důvodu, že
tento turismus není masový, by některé jeho obecně
žádané prvky spolykaly verše taky; například široké
vyhlídky na město: „Ravenna / od levého oka
k pravému / Levé obočí rozsvěcuje / pravé mrzne“.
I tento obecně oblíbený moment všech zájezdů je
však u básníka, jak vidno, ryze individuální, není

tu žádné zcela běžné „jako na dlani, ten roz-
hled, jaká krása...“ apod. Tento osobitý

turismus vede Hrubého k mnohem niternějšímu
prožitku než k jeho obvyklému malířskému a vizuální-
mu náčrtu, Hrubý je archetypem cesty veden
od prožitku cesty vlastní až k prožitku stáří, kde „kos-
mické ovoce rozsvěcuje zaprášenou hlavu v Getse-
manské zahradě“. V konfrontaci s mnohem starší
městskou tváří tedy vyvěrá i toto básníkovo novum,
které, jak si troufám hnedle kacířsky tvrdit, má větší
naději oslovit širší okruh čtenářů než jeho Osoby.
Z pohledu této noty je nejzajímavější především první
půle sbírky.

Leitmotivem veršů hned vedle umění básníků
a básnířek se stala zejména neodbytně připomínaná
hudba – přirovnejme si ji třeba k půvabné průvodkyni
na cestách. Ta se ozývá nejen na místech s ní no-
toricky spjatých (Salzburg), ale též ze sklepení, z nebe,
ze sněhu... V této hudební souvislosti zaujme napří-
klad postup dělení motivu, známý z práce skladatelů,
by se neobjeví v očekávané melické, nýbrž v logické
podobě: „Na bílém hřbitově / běhala bílá kočka / se
zvonečkem na krku / led na stromech / jemně cinkal
až do žeber“; báseň V Rejkjavíku. Zvuk zvonečku se
nám tady rozděluje mezi kočku a led, chceme-li být
skutečně polopatičtí, a jeho funkce není jako v no-
topisu zklidňující či gradační, ale slouží k našemu
překvapení. A aby pestrost byla strakatá, má v závěru
místo i ojedinělý žert, rozptylující a relativizující úvod-
ní atmosféru samoty a tísně ze stáří. Tak se v básni
Benátky urputně a opakovaně zjevují české motivy
a čeští umělci a hleYme, jak i „Sám Pánbýček na kor-
zu / a za ním Thomas Mann na úprku“, jako bychom
nebyli ani v Benátkách, ale na nějaké božské literární
koridě, přestože „Hemingway hledá / na náměstí
Svatého Marka papouška.“

Jistě není třeba připomínat, že tu poživačný čte-
nář nalezne řadu dalších bravurních veršů, v nichž
„vychloubačné krámy s ovocem / útočí přímo
do prostoru krajiny břišní“.

Milan Šedivý

Křížem



Dagmar Milotová

(Ne)kriticky

29

Kalendář plzeňský 2006, kratochvilné čtení na každý
měsíc (nakladatelství Fraus, 2005), tentokrát z pera Lu-
boše Vinše. Útlá knížečka s úvodním slovem Bohumila
Jiráska začíná slovy: „Dvacet pět let života. Plzeň mi
vždy znovu zavoní vším, co jsem tam prožil…“ 

I mně Plzeň vždy znovu zavoní. Ano, usuzujete
správně: léty studentskými. Sv. Bartoloměj hleděl i na
mé zelené mládí. Koncem sedmdesátých let ostré
jehličky škodováckého popílku bodaly cestou do menzy
snad každého vysokoškoláka… Město údajně autorovi
neimponuje. Čtenáře však se svými bydlišti (a nejen ji-
mi) seznamuje důkladně i poeticky. V kapitole Leden
mluví o organizaci Pionýr a její „zbožně kasárenské at-
mosféře“, v níž se čtrnáctiletí učili pravidlům typicky
české hry na „jako“. Únor (s podtitulem Vejprnická
ulice) je autorovým střetem s brutální panelákovou ar-
chitekturou i s pudem sebezáchovy: nelišit se, nevy-
bočovat. Líčí „naivní touhu po pravdě, bučení budova-
telských písní“. Březen (Lochotínská ulice) zmiňuje
zánik starých domků, zahradnictví, věk konzumu,
v němž „zběsilí nakupovači s vozíky“ pobíhají tam, kde
„po staletí udávala řád životu řeka“. Vetešnice zkou-
mající obsah kontejnerů a její šastný úsměv nad úlov-
kem je sice jen součástí kapitoly březnové, nestali se
však kontejneroví hledači méně více běžným prvkem
naší každodennosti? Duben vítá v ulici Malické pro-
bouzející se javory, autor prožívá nebývalý luxus: má
byt s koupelnou a záchodem uvnitř! Zde se zrodí
filosofující román Iljova dobrodružství i rituální hra
s prodavačkou na koupi vysněného cyklostylu, který
bez povolení za normalizace vlastnit hned tak někdo
nesměl. Květen – nevábná Uxovka, poflakování po re-
fýžích, sběr vajglů, podnapilost pobuřující řádné ob-
čany. Červen je pln autorovy samoty, touhy po lásce
končící „v pasti těla“, ale i setkání s věřícími, náhlé
chuti dát se pokřtít a následného strachu z plíživé ma-
nipulace. Červenec líčí dům s přezdívkou Kafkárna, je-
ho „magicky snovou atmosféru šerých chodeb, ne-
jistých pavlačí a vlhkých bytů, kde žene do výšky
plíseň“. Srpen 1968 („Z deníku školáka“) zachycu-

je známé události jazykem chlapce téměř de-
vítiletého: sen o opravdovém dobro-

družství. Nepřátele „poženeme. Jako husité křižáky,
jako sovětská armáda fašisty!“ Ve škole „soudruh
učitel zase mluvil o Rudé armádě osvoboditelce a že je
Sovětský svaz nejlepší zemí na světě…“ Pobyt na pio-
nýrském táboře, vpád ruských medvědů. „Prohledávali
jim auto, kradli hodinky, tranzistorák a toaletní papír.
Jak můžou vojáci z tak slavný armády krást?“
V Čechách důvěrně známý rituál výměny kabátů.
„Mluví se o kontrarevoluci, čemuž nerozumím. Každej
se teY snaží vypadat, jako že s okupací souhlasí…“
Září (Na věži) – permanentní zoufalství. Úkryt v azylu
bývalého kláštera. V kapitole Říjen (Skvrňanská ulice)
autor vzpomíná na páteční tahy ve „Studni“, na spás-
né razítko v občance dík mytí výloh. Listopad (Kotkova)
a jeho šeY, „žárlivá průměrnost“ střežící svoje vítěz-
ství. Čekání na prince–osvoboditele na bílém koni.
Brožuru se 48 stranami uzavírá Prosinec (Neznámé
kapitoly z plzeňské hudební historie) připomenutím ro-
kenrolového „boje za mír“ a neschopnosti přiblblé de-
chovky ucpat mezeru v hudebním vývoji. Nechybí i au-
torovy glosy vlastních hudebních počinů.

Luboš Vinš s gustem i trpkostí pojmenovává atribu-
ty tehdejší doby (nesocialisticky dlouhé vlasy, povinná
davová modloslužba…). Nad autorovými glosami
právem jedovatými ztuhne čtenáři krev v žilách. Nevě-
říte? Normalizační chléb a hry charakterizuje Vinš tak-
to: Zařvat si na hokeji a sežrat kus vepře u televize.
Tak mu zní smutek „dělňasů“. Co dodat? Dnes to bo-
hužel dělá většina české populace... Bolestně trefný je
i výrok: „V lhostejné, neosobní šedi betonového
bludiště pak starouškové pomalu hynuli steskem.“ 

Soubor zamyšlení, vzpomínek, rozmarných poza-
stavení sešitý drátěnou sponkou sice tu a tam zakop-
ne o gramatickou chybu, jeho četba však rozhodně
není ztrátou času. Kalendář plzeňský vyšel v počtu
500 kusů v jemné grafické úpravě Václava Maliny
a redakci Jany Horákové. Vydalo nakladatelství
Fraus za přispění Města Plzně.

(Dagmar Milotová, narozena 1957 v Hradci
Králové, učitelka – absolventka PF v Plzni, kde
nyní i žije)

Dagmar Milotová

I mně Plzeň zavoněla
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Je vůbec vhodné prozrazovat plzeňské veřejnosti,
a najmě pak mladým či středogeneračním básníř-
kám, že literární historik, kritik a publicista Vladimír
Novotný se 19. srpna dožil významného životního
jubilea? Vždy činorodého šéfredaktora Plže větší
počet završených „křížků“ dosud nijak nepříznivě

nepoznamenal, a tak není ani důvod k uspě-
chanému bilancování. Setrvalá svěžest

jubilantových myšlenek, dobře známá pravidelným
čtenářům Plže, udivuje však právě ve spojení s onou
již zmíněnou činorodostí přesahující chápání a pře-
kračující možnosti běžného smrtelníka. Vybavuje se
i dávná vzpomínka. Když se od konce šedesátých let
minulého století začaly v našich denících a ča-
sopisech objevovat poučené literárněvědné
studie, kritiky či eseje a v mnoha

Jak začít? Nevím. Dostal jsem přetěžký úkol. Tedy
aspoň pro mě – na poli recenzí a kritik nedotčeného
skoroabsolventa pedagogické fakulty. Napsat recenzi
na nově vyšedší knihu Vladimíra Novotného, šéfre-
daktora tohoto literárního časopisu, zkušeného a os-
tříleného literárního kritika a neméně dobře ostříle-
ného pedagoga, je na jednu stranu čest, na druhou
skoro opovážlivost (musím počítat s kritikou této kri-
tiky od zkušeného kritika). Žádosti jsem však vyhověl
(nebo Šalda ji prý kategoricky odmítl, a já tak mám
možnost si vyzkoušet roli recenzenta nebo kritika),
a tak se pokusím napsat několik kloudných slov. 

Vladimíru Novotnému letos vyšla v nakladatelství
CZ Books kniha jeho reflexí nebo chcete-li sloupků,
které se pravidelně a průběžně už přes tři roky obje-
vují na internetových stránkách Reflexu. Vznikl tak za-
jímavý komplex komentovaných událostí z kultury, ale
především ze světa literatury. Pod tímto dojmem by-
chom mohli tuto knihu vnímat jako takovou kroniku
událostí, což potvrzuje ostatně autor ve své předmlu-
vě. A vskutku je tomu tak. Vždy čtenáři a potažmo
literární zasvěcenci se zde mohou dozvědět o ně-
kterých zajímavých a pikantních půtkách v zákulisí
literárních cen, časopisů, nakladatelství a tak podob-
ně. Ušetřeni nejsou ani spisovatelé, více či méně zná-
mí, více či méně komerční, o kterých bylo možno
v průběhu oněch tří let slyšet. Velmi přínosné jsou
i zmínky o odrazu české literatury ve světě a průniku

méně známých literatur do české – najdeme zde při-
pomínku chorvatské literatury, dozvíme se, že i v Pol-
sku mají rádi Hrabala či že Slovinci vědí o naší litera-
tuře a my o jejich. Jednoduše řečeno – v Novotného
knize se zrcadlí všechny důležité, ale i ty méně akcen-
tované události a podněty, které pohnuly literárním
světem a jistým způsobem se v něm zapsaly. Autor
upozorňuje i na nedostatky a potřeby literatury, za-
mýšlí se nad některými fenomény, které by literatuře
mohly, ale i nemusely pomoci. Tím se vlastně snaží
naznačit, že literatura nemá u nás takovou podporu
jako jinde ve světě. Jako zběhlý kritik se na vše dívá
s nadhledem a humorem sobě vlastním, avšak obrat-
ně dokáže do textu protlačit i svůj fundovaný názor,
který však nikomu nevnucuje – jen si jistě v duchu pře-
je, aby se nad ním čtenář zamyslel. Nikoho přímo ne-
napadá, ale také nikoho přehnaně nechválí. Sám dob-
ře ví, že všeho s mírou.

A co této knize vytknout? Snad jen hnidopišsky to,
že u každého sloupku by mohlo být datum jeho vzniku
(tak jako na internetu), aby si čtenář měl možnost
udělat představu, kdy se ona událost stala, a pak
eventuálně srovnat, zda se něco změnilo či ne. 

Na závěr se sluší popřát Vladimíru Novotnému, aby
si zachoval svůj styl a humor i při tvorbě dalších sloup-
ků, k čemuž bude mít snad vždy dostatek podnětů.
A za tři roky by se mohl na trh vyřítit s další knihou re-
flexí z Reflexu.

Vladimír Gardavský  

Vladimír Novotný je jen jeden

Martin Jakubík

Reflexe z Reflexu
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Občanské sdružení Pro libris se při Knihovně města
Plzně ustavilo v roce 1998 za účelem žádoucího
„pozvedání úrovně“ knižní kultury. A hned od po-
čátku bylo nepochybné, že do sličných knižních hávů
budou odíváni především západočeští literáti. Tak se
také děje a do dnešních dnů Pro libris vydalo nebo da-
lo podnět k téměř padesáti vesměs půvabně vy-
praveným publikacím. Přestože i v současné době 
jsou některé svazky publikovány mimo ediční řady,
například nedávno vydaný Slovníček autorů Plže,
podstatná část knižní produkce sdružení je v po-
sledních letech řazena do dvou edic – Ulita a Zrcadlo.

I když téměř všechny svazky obou těchto knižnic
byly již v Plži průběžně reflektovány, nebude na ško-
du si je souhrnně připomenout. V edici Ulita byly do-
sud vydány tyto svazky: Karla Erbová: Dům plný
dopisů (výtvarný doprovod Jiří Poslední), Luboš
Vinš: Zbloudilý Mínótauros (Václav Malina), Josef

Hrubý: Krážem (Dana Raunerová), Vojtěch Ně-
mec: Mozkobouře (Daniela Valešová),

Veronika Švihovcová: Notákovo kouzlení (Anna Mali-
nová), zatímco v dvojjazyčné edici Zrcadlo tituly:
Jean-Louis Bradel: Básně/Obrazy (s ilustracemi Václa-
va Maliny), Josef Hrubý: Básně na pohlednici (Květa
Monhartová), Karla Erbová: V básni se rozední (Jana
Jeremiášová), Richard Wall: Anonymní inventury
(vlastní autorovy ilustrace), Manfred Chobot: Já, Don
Quijote (Václav Benedikt).

Tato díla byla tedy už většinou odborně či čte-
nářsky komentována, ale pokaždé chyběla veledů-
ležitá informace, která by v recenzích vyznívala znač-
ně cizorodě, ale bez níž se vytrácí téměř to nej-
důležitější – čtenářská dostupnost. Je tudíž třeba
upozornit i na skutečnost (a vystavit tak naše pera
výtkám pokusu o neplacenou inzerci), že všechny
výše uvedené spisy, včetně již zmíněného Slovníčku
autorů Plže, jsou k dostání výhradně v Knihkupectví
J. Chmela na Americké tř. 32 v Plzni. Tam je za-
čátkem každého měsíce volně k dispozici i ča-
sopis Plzeňský literární život. 

knihách zasvěcené doslovy podepsané
jubilantovým jménem, mělo se všeobecně, po-

kud se nemýlím, za to, že český literární život ne-
čekaně opanoval jakýsi protežovaný rodinný klan,

a teprve postupně jsme všichni s bázní uvěřili, že Vla-
dimír Novotný je jenom jeden.

Není možné vyjmenovat, čím vším se někdejší ab-
solvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a dok-
torandského studia na Ostravské univerzitě doposud
zaobíral, asi by ani nebylo v lidských silách všechno
dohledat. Nejčastěji je připomínána jeho činnost v na-
kladatelství Odeon, působení v oddělení současné
české literatury v Ústavu pro českou literaturu Aka-
demie věd ČR či přednášková činnost na Fakultě so-
ciálních věd UK. Za zmínku jistě stojí i jeho zatím
sedm vydaných knižních publikací. Nejdůležitější
ovšem je, že oslavenec již sedmým rokem působí jako
bohemista na Pedagogické fakultě Západočeské uni-
verzity v Plzni a toto sedmiletí je doprovázeno, jistě

i jeho zásluhou, vý-
razným oživením plzeňského literár-
ního života. Vladimír Novotný se například 
ujal nové literární přílohy v posledním ročníku
plzeňského Spektra, jež se po zániku časopisu jako
nejživotnější stala (vedle již vydávaných Listů Ason-
klubu) jednou z inspirací pro založení samostatného
literárního měsíčníku, který dodnes pod jeho dohle-
dem čile prospívá. Novotný řídí zároveň i edici Ulita,
kterou v Plzni začalo vydávat občanské sdružení Pro
libris. A samozřejmě neúnavně píše a publikuje. Mís-
to kytičky k narozeninám mu Pro libris uchystalo vý-
běrovou bibliografii z doby jeho sedmiletého plzeň-
ského působení. Čítá téměř tři stovky položek.

Sedm let jsem u vás sloužil, přišla na mě dřímota,
zpívá se v jedné lidové písni. Na Vladimíra Novotného
po jeho sedmileté záslužné plzeňské službě naštěstí
dřímota nepřichází a přejme si, aby tomu tak bylo
i nadále.

Vladimír Gardavský

Knihkupectví J. Chmela
spolupracuje s Pro libris



Kru
h přátel knižní kultury Září 2006

Kruh přátel 
knižní kultury

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.

27. září - 19.00

Hořký kruh
– z korespondence Jiřího Ortena

Příběh, který dal vzniknout Sedmé elegii.
připravili a účinkují Markéta Čekanová a Jan Anderle

Pozvání Knihovny města Plzně:

19. září - 17.00

Alexander Kuprin: Sulamit
láska urozeného krále Šalamouna k mladičké a krásné Sulamit

v parafrázi Písně písní, přeložila Zdeňka Psůtková
účinkují Marie Drahokoupilová, Marie Málková, 

Milan Friedl a Jiří Zapletal 

Připravujeme na říjen:

4. října - 19.00

Plzeňský literární deštník
vyhlášení cen Literární soutěže, uvádí Vladimír Novotný
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Tiráž

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Romana Knížete a Jana Sojky

Prózy Jiřího Č. Ulricha a Davida Hatáka

Autorské rubriky Karly Erbové, Ilony Gruberové,
Vojtěcha Němce...

Rubriku Mladý Západ

Vychází za přispění Města Plzně
a Ministerstva kultury České republiky
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