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Ročníky začínají a ročníky končí – a my
právě uzavíráme sedmý (!) ročník našeho mě-
síčníku. Před branami je už první číslo roč-
níku nového čili osmého, co však najdete
v posledním čísle z roku 2008? Předně gra-
tulaci: prozaik, skladatel, překladatel aj. Karel
Pexidr se sice arcikulatého životního jubilea
dožívá až na sklonku příštího roku, již teď mu
však můžeme pogratulovat k prestižní zápa-
dočeské Ceně Bohumila Polana. Získal ji za
svou knihu povídek Přeludy, k níž se vrátíme
v příštím Plži (oceněná kniha se totiž stala
recenzním oříškem k nerozlousknutí) – a lze
podotknout, že ji Pexidr získal tentokrát v ne-
bývale početné knižní konkurenci; čestná
uznání dále obdrželi mladá básnířka Pavla
Přesličková a zkušený prozaik Alex Koenigs-
mark.

Co ale v prosincovém Plži doporučujeme
po této zdravici? Především lyrickou skladbu
Květy Monhartové, erbovní plzeňské výtvarné
umělkyně, jejíž pozoruhodné básnické texty
jsou možná opět fenomenologické, určitě
však také nezaměnitelně monhartovské. Ji-
nou významnou postavou plzeňské kultury je
výtvarník Vladimír Líbal, který se ovšem v Plži
představuje jako citlivý prozaik teprve teď, tj.
až ve vánočním čísle – a nechá se při svém
plžím debutu doprovázet hned dvěma dalšími
prozaičkami, které se stejně jako on objevily

na stránkách Plže až v tomto ročníku – pseu-
donymní Idou Sebastiani (ta má za sebou
i zdařilou knižní prvotinu) a Radkou Ketnero-
vou. A nechybí tu ani texty Aleny Zemančí-
kové, Luboše Vinše a Miroslava Valiny. Lou-
číme se s holomky z Citýře, s autorskou rubri-
kou Jaromíra Komorouse, na jeho nové pří-
spěvky se však už těšíme.

Několikrát se nám do čísla žel nevešla nad-
míru zajímavá studie plzeňské historičky Na-
děždy Morávkové o západočeském polono-
filovi F. A. Horovi: kéž bychom takových studií
měli víc! Stejně jako mladých debutantů a de-
butantek, jejichž plží řady teď v rubrice Mladý
Západ rozhojňuje plzeňská Lenka Navrátilo-
vá. S letošním rokem se sedmý ročník Plže
rozžehnává několika gratulacemi: kromě Věry
Šmídové a Josefa Kejhy si životní výročí do-
přál také klasik Karel Klostermann: rok 2008
byl totiž i Rokem Karla Klostermanna, udála
se řada klostermannovských akcí a Pro libris
přispělo trojjazyčným vydáním autorovy po-
vídky Čaroděj ve Vlčím dole, o němž píše Bo-
humil Jirásek. Přišla na svět i „vánoční“ přílo-
ha časopisu – a to je pro letošek všechno.
Klidné a hezké svátky!

Vladimír Novotný

1Editorial

Vyhublí bílí koně stráží ticho...

Květa Monhartová



2Poezie

Ponořen do sebe najdeš místo, kde vše začíná.

Místo: Nádražní hala
Čas: 9 hodin 35 minut
Stoupáme,
klesáme,
zůstáváme.
Hledáme, usilovně hledáme
drobnou skvrnku,
vzrušení v podpaží, 
odrazy v zrcadlech.

Místo: Kupé 2. třídy rychlíku Jakub Krčín
Čas: 11 hodin 10 minut 
Pole zorané končí někde na obzoru,
kolem výbojné trnky jak povinnosti císařů.
Dvě mašle kolejí, uchované originály.
Nemaří čas, přitahují, utahují.
Vzpínáš se, nechceš přijmout roli hrdiny.
Psi v tobě si jdou po krku.

Hladina rybníka je nepřátelská,
kolem podřízené vrby, 
poslušné jak dvorní malíři.
Nekonečné čáry kolejí přibližují
rozšklebenou zem, převrácené stromy.
Musíš je v sobě udupat, utěsnit,
pro nové nadechnutí.

Nekončící pole melírovaná ozimem.
Vyhublí bílí koně stráží ticho.
Silnice i koleje spřádají pavučinu.
V koutech čekají dokonale připraveni neviditelní.
Jen bažant s peřím zbarveným podle tradice,
který se právě chystá na projekty k zachování druhu,
slibuje, že se přihodí ještě něco neobvyklého.

Bledí hledači, osamělí hledači,
hledači odrazů, hledači výmluv,
zůstanete sami pod sluncem.
Pod sluncem, které zatím nesnese
jak jej dvojice zobají z rukou, ze rtů, ze slov.

Květa Monhartová

Místo času (Fotografie)
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Místo: sudová vína osvětlená měsícem
Čas: pro žlutého psa a čas pro tebe

Před týdnem probíhala tady řež 
na život a na smrt, jen třísky lítaly.
Ještě si líže rány ten můj les
a už zase rozdává, co potřebuji.

Dívám se z okna
v duchu ano ne, ano ne.
Stromy jsou ještě na kost
v duchu ano ne, ano ne.
Připoutány v rozkroku
v duchu ano ne, ano ne.
Nemohou povyskočit
v duchu ano ne, ano ne.
Nebolí je proto kolena
v duchu ano ne, ano ne,
netrháš je na kusy jako mne
ano, ne, ano ne, ne, ne, ne…

Místo: rozostřeno
Čas: libovolný
Vjezd do mého života povolen.
Vjezd do mých myšlenek povolen.
I brána pro tebe je z mých vlasů.

Pohyblivé schodiště obličejů,
včerejší novinky pro každý věk,
na výhru si vsadili neteční.

Místo: kupé 2. třídy
Čas: se nachyluje
Příští zastávka při chroupání oplatky.
Vystupujeme v pásmu strachu a nejistoty.
Prvním krokem zadržujeme výdech svědomí.

Místo: D8
Čas: 19 hodin 15 minut
Oblaka kloužou hladce do tlamy slunce,
celý večírek už oživují jen cílené bludičky.
Barvy plní svou povinnost 
a obklopují nás ze všech stran.
Dojem: vše je pro každého.
Výsledek: šmouhy bezhlavého spěchu.

Čas večera s uřvanými ptáky,
místo s tančícími stromy ve svatebním,
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s vlnícími se psími ocasy
i úzkostí osekanými větvemi.

Rvou se o dvě kosti.
Bílé místo i čas.

Zanechali tě v péči oka slídila.
Šedivé stěny přilézají stále blíž,
už tě osahávají, tisknou, dusí.
Místo: bílá věž neposkvrněnosti
Čas: víry

Operační zóna zavřených možností.
Čas bez odpovědí.
Klepám na růžové dveře, 
zvoním na černé zvonky,
tisknu rudé vypínače,
zelený strach už křičí,
kde je, ksakru, ta bílá.

Uprostřed pole zavěsil jsi zeď
a otočil se k rychlému odchodu,
automat se vysypal na tvé číslo.
Místo: zavěšen v neurčitu
Čas: ptáků

Na konci bílého červa pět prstíků,
pět prstíků cvičí svou sestavu.
Už dokáží štípnout,
zarýt se do masa,
ztrhat nápad.
Tvé tělo je místo i čas.

Pásmo napjatých výrazů,
pásmo zkřížených berel,
pásmo kradmých pohledů a těžkých rukou.
Nehnutě v rohu kabiny optika zírá,
pod ní figura se svíjí a strach ji svírá.

Tři čtyři neklepat,
pět šest posaďte se,
sedm osm vyčkejte,
devět deset určuje pořadí 
nejsmutnějších očí.

Asistenti je rozdělují na bílé anděly a modré anděly,
na anděly padlé, anděly vzpřímené i anděly připoutané,
na anděly zpívající vrzavě, zajíkavě, mumlavě až jímavě.
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Místo: skladiště
Čas: těžkých křídel

Kontrolovat pořadí bílých postelí,
roztažených nohou, skloněných hlav,
zamřížovaných duší je mimo naše možnosti.
Místo: výkřiků
Čas: bez laskavosti

Už ani krok, okamžitě připravit kola s křidélky
a přískokem překonat místo rozzlobených hlav i čas, 
který má podobu lehkého výsměchu.

Evidujeme střih vlasů, jejich barvu, stupeň neumytí,
důležitost parfému v závislosti na hlasitosti projevu,
artikulaci řeči a šíři úsměvu, včetně místa a času.

Obalené ruce,
obalené nohy,
obalený čas
i zafáčované místo.

Mnu si ruce, šoupu nohama,
kroutím hlavou, vyvracím oči,
přesedám z jedné půlky na druhou,
čas se pomalu vleče,
místo je zatraceně nezajímavé
i ti andělé zpívají falešně.

Dostala jsem náhubek - snadno,
jako když hodíš kamenem.
Slova ve mně zůstávají uzamčena.
Tam uvnitř na sebe narážejí, třou se 
a omílají jak rozvrzaná postel.
Místo: stále stejné 
Čas: se nemění

Pásmo našich možností je přesně ohraničeno
a přesto vystřelujeme z bloků předčasně 
a riskujeme diskvalifikaci.
Místo: dráha číslo 6
Čas: běží rychle

Posaďte se a vyčkejte, 
co přijde s okvětními lístky,
s praskáním kostí nebo cvičením v lásce.
Netrpělivost těla nemění čas.
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Ida Sebastiani

Budíček
Sluneční paprsek mu pošimral ucho

a probudil ho. 
Ležel na zádech s pažemi podél těla

a hleděl na duhové elipsy, které se nad
ním pomalu otáčely a měnily barvu. Vě-
děl, že je s maminkou kdysi vyráběli a za-
věšovali na rybářský vlasec, přesto se mu
teď zdálo, že se vznášejí u stropu bez ja-
kékoli pomoci.

Chtěl se protáhnout a stočit do klubíč-
ka jako každé ráno, ale nejasný pocit
něčeho nezvyklého jej zarazil. Koutkem
oka zaznamenal pohyb na polštáři. Pře-
stal sledovat elipsy a oči mu klesly na po-
vlečení. Čekal, že uvidí obrýlený obličej
Harryho Pottera, ale vše, na co dohlédl,
pokrývaly včely. Jedna vedle druhé sedě-
ly na dece, na polštáři i na koberci, vypa-
daly jako žlutočerný trávník, vlnily se, lez-
ly přes sebe a vydávaly temné hučení. 

Vyděsil se tak, že na okamžik nemohl
ani dýchat. Chtěl začít křičet, ale strach
mu nedovolil se pohnout. Cítil, jak mu
vlhnou kalhoty a jedna včela se mu kří-
dlem otřela o ucho. Zalechtalo to a on si
uvědomil, že ho možná neprobudilo jen
slunce.

Napadlo ho, že by mohl prudce od-
hodit pokrývku a přeběhnout koberec,
ale pak si vzpomněl na alergickou reakci
a oteklý kotník loni v létě a rozhodl se
ležet klidně a pomalu dýchat. Nechápal,
jak se sem všechny včely dostaly. Okna
byla zavřená a za nimi se teprve pomalu
probouzelo jaro. 

Trhl sebou, když se rozpípal budík vy-
padající jako truhla z Pirátů z Karibiku.
Včely se rozhučely a zavlnily jako obe-

censtvo na fotbale. Horečnatě přemýšlel,
co všechno o včelách ví. Nebyl si jistý,
jestli nejde o vosy, ale ty považoval za
nebezpečnější, a tak se rozhodl přemýš-
let o nich jako o včelách. Bál se pořád víc
a jeho strach sílil s pocitem nelibosti
vlastním i včelím nad zvukem budíku.

Truhla naštěstí vyčerpala nastavený
počet opakování a zmlkla. Ležel bez hnu-
tí a snažil se dýchat tak klidně, aby jeho
nádechy nepohybovaly pokrývkou. Cítil,
jak si včely klestí cestu záhyby deky,
a nechtělo se mu přemýšlet nad tím, co
nastane, až se dostanou pod ni. Věděl,
že samy nejsou agresivní, ale v případě
ohrožení obětují žihadlo i s polovinou
svého těla. Pozoroval pár nejbližších kou-
sek od obličeje; vzájemně se dotýkaly
nožičkami, jako by si povídaly.

Uvědomoval si, že volání o pomoc mu
nepomůže. Rodiče i sousedé odcházeli
do práce dřív a sestra odjela už včera.
Nechápal, jak se jí ten trik povedl, ani zda
jde o pomstu za snězenou čokoládu, ale
pro všechny případy se rozhodl, že jí už
nikdy nebude ubližovat. Co by za to dal,
kdyby tady teď byla.

Hodiny z Pirátů z Karibiku mu napoví-
daly, že začátek školy už dnes nestihne.
Propocené pyžamo se mu lepilo na kůži,
měl hlad a žízeň, toužil se pohnout
a chtělo se mu brečet. Zavřel oči. Tolik
bych si ještě někdy přál hrát fotbal,
napadlo ho.

Když oči otevřel, včely byly pryč. Budík
se znovu rozpípal a za okny se smálo
jarní slunce. Shodil ze sebe deku, stočil
se do klubíčka a teprve pak se rozplakal.
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Vladimír Líbal

Jitkov nad Labem
Slyšeli jste někdy o městě, které by se

jmenovalo Jitkov? Ne? Tak já vám o tom
něco povím.

Od dětství jsem vyrůstal v sousedství
vlakového nádraží. Ne toho skutečného,
ale jeho modelu, který si v pravidelných
několikaletých cyklech stavěl můj táta.
Umístění modelu se několikrát měnilo,
nejdříve v obývacím pokoji, kde vydrželo
asi jen rok, protože zabralo nejméně půl
místnosti včetně vedení jedné z nejhlav-
nějších tratí po celém obvodu pokoje,
a moje máma, která od počátku nepro-
jevovala žádné nadšení, se posléze ne-
milosrdně zasadila o jeho zrušení. Přitom
většina hlavní tratě vedla tunelem, tudíž
nerušila, citlivě zakomponována do ná-
bytku, problém nastal v okamžiku, kdy
vlak uvnitř tunelu vykolejil, to se pak že-
lezniční četa v podobě mého táty jen
velmi obtížně prokutávala k místu ne-
štěstí. 

V pořadí druhý model táta umístil do
své dílny, kterou si i z těchto důvodů vy-
stavěl na dvorku našeho domu. Také zde
vybudoval obvodový tunel, ale zároveň
tentokráte již větší městečko z domečků,
stromečků, keříků a silnic (které tehdy
vyráběli naši východoněmečtí přátelé),
jež postupně nakoupil či jinak sehnal.
K tomu pečlivě domaloval hory a lesy na
pozadí celého modelu a iluze skutečné
krajiny byla dokonána. Zajímavé bylo, že
největším vzrušením byla tehdy pro tátu
samotná stavba modelu, nikoliv jeho
provozování. Na to již nebyl čas, přinu-
cen mámou musel se táta čím dál více
věnovat výrobě nejrůznějšího vybavení
pro domácnost a opravám stárnoucího
rodinného domu. I počalo nádraží pře-

kážet a netrvalo dlouho a dílna byla za-
svěcena pouze domácímu kutění a ná-
draží se opět stěhovalo do krabic. Máma
opět dosáhla svého. Co také s mužem,
který se vyžívá v přehazování výhybek,
v uvolňování hlavní trati pro rychlík, ve
zdvihání závor, a to všechno v měřítku
1:125 (ale to měřítko bylo možná jiné, už
si nevzpomínám, modeláři prominou)? 

Proběhly smutné srpnové události roku
1968, táta byl vyloučen z KSČ, tedy ko-
nec schůzování a přibylo volného času.
I přistoupil k realizaci dalšího modelu že-
lezničního nádraží tentokráte umístěného
v půdních prostorách rodinného domu.
Pro oslabení očekávaného nesouhlasu
mámy použil jemnou lest – hlavní budovu
nádraží a přilehlý městys nazval po mámě
– Jitkov, tuším, že nad Labem. Pedantic-
ky vykreslil všechna písmenka na cedulky
a slavnostně je umístil na potřebná místa.
A shůry volal: „Jitko, pojď se podívat!“
a máma zdola smířlivě odpovídala: „I di ty
dědku, dyť já vím...“ Po večerech to pak
na půdě bručelo, vrnělo a vrčelo a hou-
kalo, svítily semafory a veřejné osvětlení,
v baráčcích a ve vagoncích svítila okén-
ka, svištěly rychlíky a nákladní doprava,
točna se točila a příležitostné návštěvy ze
sebe vyrážely tiché: „Jéééé...!“

Pak táta umřel, nádraží osiřelo, zhaslo
a ztichlo, nikdo z nás jej neuměl obsluho-
vat. Bylo tudíž rozebráno a nikdo jej už
nedá dohromady.

Na začátku 90. let jsem se poprvé
dostal do bývalého západního Německa
a do Švýcarska. Hlavně v této zemi jsem
si připadal jak v tátovo železničním mode-
lu – všude čisto, natřené a upravené do-
my, prudce zelené trávníky, kde jsem
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Radka Ketnerová  

Šťastně a vesele
„Tak co tomu říkáš?“ zeptal se tchán,

když se mu asi po hodině podařilo umístit
stromeček do zrezlého stojánku; tón jeho
hlasu nepřipouštěl jinou než pochvalnou
odpověď.

„Moc pěkné,“ připustila neochotně,
i když osobně by preferovala stromek
umělý. Mužovi rodiče měli naopak ro-
mantickou představu o živém jehličnanu,
který provoní celou místnost, a rok co rok
přiváželi smrček. 

Ten loňský začal padat už na Štěpána,
vybavila si neradostně, a drobné jehličky

jsme vybírali z koberce ještě na Veliko-
noce.

„Nemáte chuť na snídani?“ zeptala se,
aby zaplašila neveselou perspektivu.

„Jasně, dal bych si vajíčka na slanině.
Teda jestli máš. To víš, máma pořád vy-
křikuje něco o zlatém prasátku a naserví-
rovala mi vánočku.“

Zručně nakrájela maso a na pánev roz-
klepla čtyři vejce.

„Zbyly mi asi dvě role vánočního papí-
ru, nepotřebujete?“ nabídla pak.

Snažila se tak nenápadně předejít dal-

dodnes nepochopil, jak to dělají (že by
je, tak jako táta, natírali?), vše přehledné
a fungující, prostě ordnung, jak má být.
Tož, asi ne náhodou je železniční mo-
delářství v těchto zemích tak oblíbené, je
totiž postavené právě na pedantickém
pořádku, na ideji, jak má správně a hez-
ky vypadat krajina, město či vesnice, jak
má vše fungovat. Je to svým způsobem
zhmotnělá iluze, přetavená do přehled-
ného zdrobnělého měřítka. Až na to, že
každému modelu něco schází, totiž
schází mu život, lidi se svými problémy,
starostmi, ale i radostmi. To v žádném
železničním modelu nenajdete, všechno
sice funguje, vše je hezké, ale nejsou
tam živí lidé. Právě proto je to jen a jen
iluze, snad pohádka, ke které se i do-
spělí lidé uchylují, když je jim těžko,
anebo když chtějí až do někdy fascinující
dokonalosti dovést svět, který je obklo-
puje a mít jej doma (ovšem, to s veške-
rou úctou před lidským umem a trpěli-
vostí, se kterou se modeláři svému ko-
níčku věnují). 

Právě Švýcarsko mně připadalo jako
jeden velký železniční model a nejen pro
svůj vzhled, ale tak trochu i pro ten po-
někud nevzrušivý, ačkoli v mnoha ohle-
dech pro nás snad záviděníhodný způsob
života. Samozřejmě i tam mají lidé své
problémy. Byl to pohled jen velmi letmý,
ale kolikrát slyšíte nebo čtete během roku
o Švýcarsku? Pokud si v něm někdo ne-
právem zbohatnuvší neuloží nějaké peníze
či pokud sem nepřijede zajímavé švý-
carské divadlo Rimini Protokoll se hrou,
založenou právě na železničním modelu,
kterou jsme měli možnost shlédnout u nás
v Plzni. To byl první železniční model, který
jsem viděl oživený, nejenom pomocí tech-
niky, ale i zajímavou konfrontací se skuteč-
ným životem a jeho problémy. 

A vlastně až teď si uvědomuji, že byl až
druhý, ten první bylo nádraží mého táty,
které bylo též neustále konfrontováno...
s mou mámou, až po jeho název, kterým
dal táta tichounce najevo, že měl mámu rád. 

A i já někdy odjíždím do dětství, právě
směrem na Jitkov nad Labem.



šímu tradičnímu štědrovečernímu hektic-
kému předávání dárků, které mužovi ro-
diče s sebou dnes přivezou a ona je
bude na poslední chvíli potajmu balit
v ložnici. A při odchodu tchýně jen tak
mimochodem podotkne, že ona by
jednotlivé balíčky ještě nějak ozdobila
lesklou mašlí a doplnila vhodnou jmenov-
kou. 

Jen odmítavě mávnul rukou:
„A kde je vlastně Miloš?“
„Zjistil, že nám pár věcí chybí, tak je jel

koupit do krámu.“

Miloš do hypermarketu nedojel. Večer
si ve vaně otráveně představil davové
šílenství, které tam dnes nastane,
a všechny opozdilce brázdící s obřími
vozíky a zoufalstvím ve tváři obchoďák
jen kvůli tomu, aby urvali nějaký poslední
přijatelný dárek. Zavolal tedy tajně mat-
ce, o které věděl, že ráno půjde určitě
nakoupit, ale do místního smíšeného
zboží a s nákupem mu ráda vypomůže.
A navíc si ho nenechá zaplatit, takže
z domácí kasy vyinkasovaných pětset
mu zůstane jako příjemný sváteční dopl-
něk ke kapesnému.

Pohodlně se teď rozvaloval v otcově
oblíbeném ušáku, na kolenou talíř s mí-
chanými vejci a slaninou. 

„Ten hemenex se ti, mami, moc po-
ved,“ zahuhlal s plnou pusou a natáhl se
po televizním ovladači.

Potěšeně se usmála: „Hlavně to neří-
kej tátovi, víš, jak je na tom s choleste-
rolem, tak jsem mu dneska řekla, že se
musí postit a dostal štědrovku.“

„Salát přineseme s sebou, už ho mám
od včera na balkoně, aby se rozležel, ale
mohl bys nějak, prosím tě, dohlídnout na
Ivušku, aby zase nepřipálila ty řízky jako
vloni a předloni?“ pokračovala potom na-
léhavě.

Znechuceně přepnul program s dětmi
zpívajícími koledy, nezaujaly jej ani Tři
oříšky pro Popelku, nakonec se rozhodl
pro modrozelené chobotničky.

„Jo, jo,“ odkýval s pohledem soustře-
děně upřeným na obrazovku, kde právě
klavír hlučně dopadl na hladinu Čertovky.

„Mami, myslíš, že dostanu tu empétroj-
ku?“ zahájil výzvědnou činnost po dědo-
vě odchodu Honza.

Pokrčila rameny, ještě před pár lety by
ho odbyla, že si musí počkat na nadílku,
ale dvanáctiletý syn na Ježíška už dávno
nevěřil a výběr dárků neponechával ná-
hodě.

„Víš přece, že od nás už dostaneš vý-
bavu na lyže, říkala jsem babi, aby ti to
koupila, slíbila, že jo, tak večer uvidíš,“
dodala neurčitě.

Kluk nakrčil nos: „Hm, anebo taky uvi-
dím další vodovky a fixky.“

Krátce se zasmála, ale pak si před-
stavila případný rodinný konflikt přímo
u vánočního stromku, když vnuk nepro-
jeví dostatečnou radost a rozhodla se vý-
chovně zasáhnout:

„Už jsme ti vysvětlovali, že babička
chtěla mít z táty umělce, ale protože na
to neměl vlohy, tak všechny naděje vklá-
dá do tebe. Takže, za VŠECHNO, co ve-
čer dostaneš, pěkně poděkuješ a zdržíš
se všech komentářů, jasný?“

„Počkej, já ti s tím, Ivuško, pomůžu,“
tchýně ochotně vyskočila a začala sklízet
ze stolu.

„Moc jste toho nesnědla,“ všimla si Iva-
na, když shrnovala zbytky večeře do od-
padkového koše, „nepřipálila jsem toho
kapra moc?“

„Ale prosím tě, toho si nikdo ani ne-
všimnul a zase byl alespoň krásně pro-
pečený… Ale musím ti pochválit to tvoje
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linecké cukroví. Já jsem ti už vloni říkala,
že není dobré ho kupovat někde v krá-
mu, domácí je domácí. No, a vidíš, letos
je jen se na jazyku rozsypat. Ještě tak,
kdybys příště i tu marmeládu dělala do-
mácí, to už by ti mužský ruce utrhali a bu-
deš muset rovnou zadělat v díži!“

Ivana se nadechla, aby uvedla proble-
matiku pečení cukroví na pravou míru,
ale mužova matka pokračovala dál:

„Jo, a mám k tobě prosbičku, určitě ti
zbyl nějaký papír, viď? Já jsem dárečky
pro vás už nestihla zabalit, to víš, ten úklid,
pečení, salát, to už mi dává zabrat…“

Nečekala na odpověď a z předsíně či-
perně přinesla igelitku. 

„Kdybys to, prosím, nějak hezky zaba-
lila, stužku, jmenovku, však víš, já je za-
tím zabavím a donesu jim tady ten tác
s chlebíčky.“

Ivana přešla do ložnice. Když rozsvítila
lampu, zapípal na jejím nočním stolku
mobil. 

„KRASNE VANOCE, LASKO.“

Usmála se, nezapomněl. 
Energicky vysypala obsah šustící tašky

na postel.
Pro Miloše tradiční pěna na holení,

ponožky a kniha, kterou stejně nebude
nikdy číst, pro ni sprchový gel a pun-
čocháče, Honzovi profesionální malířská
paleta a skicák.

S povzdechem vytáhla z komody malý
balíček ukrývající MP3 přehrávač. Byla
ráda, že jim letos vyplatili vánoční prémie
o měsíc dřív, syn by byl asi hodně zkla-
maný.

Znovu zapípala esemeska: „UZ SE NA

TEBE POZITRI MOC TESIM, MILACKU,
VEZMI SI NA SEBE TO NOVE PRA-
DELKO OD MIKULASE, PROSIM. D.“

Zčervenala, když si představila sexy
soupravičku, kterou jí nadělil na tradiční
firemní vánoční besídce kolega z PR
oddělení. Křídová krabička s průsvitným
víčkem a krajkovým obsahem teď ležela
zahrabaná pod nevyžehleným ložním
prádlem. Druhý dárek od Davida, fran-
couzský, luxusní a příslušně drahý par-
fém si naopak vystavila na noční stolek.
Miloše její kosmetika absolutně nezají-
mala, existenci skleněného flakonu s ne-
zvykle broušeným uzávěrem ani nevzal
na vědomí. 

Znovu si vybavila poslední večer s Da-
videm, dvě hodiny vymezené na chvatné
milování v hotelovém pokoji. I to, jak když
se šel ještě zadýchaný osprchovat do
koupelny, zakopl v šeru o její nákup, kte-
rý postavila do předsíňky. 

„Sakra, co v tom máš? Urazil jsem si
palec!“ zahromoval vztekle než za sebou
zabouchl dveře. 

Když uslyšela šumění sprchy, vyskoči-
la, aby se přesvědčila, že linecké koláč-
ky, které koupila v pekárně dole na rohu,
zůstaly neporušeny.

Naházela dárky zpátky do tašky, pak
několika jistými tahy nanesla pár kapek
nového parfému na zápěstí a za ušní
boltce a rychle přešla do haly, kde trůnil
nazdobený stromek. Nešetrně vysypala
obsah igelitky na zem, zapálila prskavky
a rozsvítila elektrická světýlka. 

„Neslyšeli jste? Mně se zdálo, že už ta-
dy byl?“ oznámila, když vstoupila do
obýváku.
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11Plž smajlík

Probuzení

Pan František Bouše
přiletěl na mouše.

Vývrtkou mě probudil
zíval jsem jak krokodýl.

Hned mne taky napadlo,
že to není letadlo.

Zasloužím si lepší sen,
snad uprostřed krásných žen.

Láska

V podzimním jaru
potkal jsem ji v baru.

Štíhlé tělo v rudém šatu
zachvátila láska v chvatu.
Chladný stisk i trocha něhy
vylily se slzí břehy.

Nebylo to snadné vskutku
vyléčit se ze zármutku.

Pryč jsou chmury, smutek, zmary!
Teď je se mnou Bloudy Mary

Poslanec

Poslanecký mandát vykonávám dobře.
Je tam levné pití, koláče i kuře.
Taky bůček s knedlíky,
někdy spletu čudlíky.

Kafíčko a rohlíčky,
dva humrové chlebíčky.
Už nás zase volají,
pokoje nám nedají.

Buchtičky se šodó, nadívaný krocan.
„Ježíšmarjá, co to kecám!“
Sněmovní tisk dvacet tři.
Čudlík mačkám raz, dva, tři.

Své voliče nezklamu,
pro novely hlasuju.
Ty vše rychle napraví,
zákon dobře opraví.

Poslanecký klub
není žádný hňup.
Strategii promýšlí,
taky hodně přemýšlí.

Za  poslední léta
hospodářství vzkvétá.
Voliči nás znovu zvolí
nejsme přece žádní…

Jiří Fanta   

Zasloužím si lepší sen
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Nedávno se mi přihodilo, co jistě všichni
znáte: jedu v tramvaji a proti mně, ne bez-
prostředně, ale šikmo přes uličku, sedí
a čte knížku člověk, kterého znám, jen
jsem ho velmi dlouho neviděla. Je si stále
podobný, ale nemám jistotu, je-li to on,
protože jsme se dlouho neviděli, nevím, co
poslední dobou nosí na sobě, ani třeba
jaké má proti tamtěm časům brýle, ostatně
nepamatuji si už ani, jaké brýle měl ten-
krát, a tak hledám důkaz: podle toho, co
čte.

Čte malou knížku koupenou v levných
knihách – podle ní to může být on, ale
nemusí. Kouká po mně? – nepoznám to,
stejně asi jako on nepozná, že já koukám
po něm. Vysílám mentální energii, myslím
usilovně na toho, za koho ho mám, ale nic,
muž nevzhlédne od své knížky. Co když
i on mě zkoumá podle toho, co čtu, a pro-
tože čtu hroznou pitomost, něco, co bych,
nejet v tramvaji, nikdy nečetla, něco, co
jsem jenom tak popadla na stole, abych
v noční tramvaji zaměstnala unavenou
mysl na cestě domů, tedy protože čtu ně-
co, co se ke mně vůbec nehodí, nemůže
mě dotyčný identifikovat. A vypadám jinak
– jen já sama vím nejlíp, jak stále stejná
jsem ve své mysli a jak velmi jinak při tom
vypadám. Hlas mi zůstal stejný, a to jistě
i jemu, jenže nemáme žádný slušný důvod
spolu mluvit, a jsme si přece jenom dost
vzdáleni, člověk by musel vstát, pár kroků
přejít, a teprve potom něco říci. To by
ovšem znamenalo připoutat k sobě pozor-
nost spolucestujících v noční hodině, která
všechno zvětšuje, a co když to není on
a trapas bude o to větší?

Nedá se nic dělat, jestli se ten muž na
mě přímo nepodívá, vystoupím a nechám

to být – ale mrzí mě to, vídali jsme se rádi,
rádi jsme si povídali, zajímaly nás stejné
věci. Stýkali jsme se pracovně, ale s ním to
nikdy nebylo tak úplně pracovní, s ním bylo
všechno hra. Hrajeme teď hru na to, že se
nepoznáváme, ačkoliv se poznáváme veli-
ce dobře? Asi takovou hru, jakou kdysi do
telefonu, kam se místo názvu své redakce
tento muž hlásil vždy nějakým bizarním
heslem, jako třeba Za lepší život hlodavců
nebo Ústav pro srozumitelnou Čínu?

Nepodívá se, tak to se nedá nic dělat,
vstávám, protože vystupuji. Muž ovšem
vstává taky, jenže jde k jiným dveřím. Vy-
stupuji. On taky. Moje cesta vede podcho-
dem s pohyblivými schody, říkám si, že na
těch ho dostihnu a uvidím zblízka. A sku-
tečně, dostihnu ho, on se tváří pořád stej-
ně netečně, ale já už vím, že je to on: má
totiž v ruce igelitku s názvem antikvariátu.
Jak vím, že v té tašce si nenese jenom
knížky? Protože v tom antikvariátě pracoval
už tehdy a protože se o něm ví, že tam je
stále. Jenomže jede o několik schodú na-
de mnou, nahoře se mi pravděpodobně
ztratí.

A neztratil, stojí na zastávce autobusu
a čeká, dokonce musím přejít kolem něj,
i kdybych nechtěla. Zastavím se, podívám
se, on se usměje, ale samozřejmě, že se
známe, i on mě poznává, proč jsme se v té
tramvaji nedokázali k sobě příhlásit? 

Dobrý večer, říkám a napřahuji ruku
k přátelskému podání. Celou dobu si ří-
kám, jestli to jste vy?

A on odpoví: Celou dobu si říkám, že vy
to jste. Ale jsem to já? Kdybyste mě přešla,
poznal bych, že já už to nejsem.

A pak mu přijel autobus a rozloučili jsme
se. 

Alena Zemančíková

Jste to vy?
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Do ulic měly přistávat sněhové vločky.
Celé letky paní Zimy. Holomek si pama-
toval, že v této době dokonce i mrzlo.
Jediný, kdo se nepokrytě radoval, byl
Ota Heller, kapelník velkého tanečního
orchestru a teď hlavně trubačů, fouka-
jících každý Štědrý den z ochozu plzeň-
ské věže.

„Rozumíš, to není prča,“ vysvětloval
zákonitosti dneska už skoro dospělého
zvyku. „Mně se to líbí. Trumpety neza-
mrznou, chlapi se nemusejí zahřívat a i já
se cestou do schodů raději orosím, než
abych měl hubu jak rampouch.“ Letos to
zatím nehrozí. 

Holomci, bez rozdílu věku a nábožen-
ství, si užívali svou předvánoční besídku.
Ze svařáků se linula pára a od huby se
jim prášilo. Božský čas. Ti hoši, trpící
zřejmě grafomanií, tak to psavci někdy
mají, tvořili zrovna dosti hlučnou společ-
nost. Náš holomek nikdy nebyl žádný
tichý nalezeneček, a tak se zúčastnil de-
baty s elánem bonvivána sklepních set-
kání a byl ochoten odpustit obsluze, že
právě překousl klacek skořice, vplující
mu mezi zuby. Celý říčný přehlížel své
mladší druhy a těšil se z rozkvétajících
řečí. Přihodil si, vždyť se to čekalo.

* * *
dubová vrata se otvírají
jak půlnoční skála na Velký pátek
za nimi poklady netušené
z dívčího těla tam sjíždí šátek

Nějaký mlaďoch, pragmatik jakýsi, se
ho suše zeptal, zda myslel někdy jinak.

„A proč?“ odpověděl a uzavřel se na
chvíli do sebe. Promítal si letošní epizody

ze svého města. Šťastně vymyšleného,
usmál se pro sebe. Jen takové dovede
na jednom konci pochytat do škamen
studentky a na druhém stáčet do sudů
elixír družnosti, jemuž vzdává hold půlka
světa, nevyjímaje dneska už i ty student-
ky.

Někdo mu vrazil pod bradu prázdný
stakan, odhozený kdesi a kdysi na čes-
kou zem nějakým donským kozákem,
vrazili mu jej z hecu jako mikrofon a jeho
generační kunčofti se chechtali do vou-
sů.

„Hele, dědku, máš někde něco, na co
bys chtěl fungl novou muziku? Víš, co
myslím. Nějaký tajný šuplíček.“

„Nemám šuplíčky,“ hrál tedy tu hru.
„Nemám šuplíčky, všechno je k mání.
Ale pokud to budu chtít slyšet, puntíky si
k tomu budu muset napsat sám. Znáš to,
holomci jsou strašně líná svoloč.“

„Tak mi to teda nandey,“ začali hulákat
vůkol podle Wanastovek.

„Chytej, bejby.“

Naděje

Zašláp jsem včelu
Trpěla ve sněhu
Nožičky při těle!
A křídla z oběhu!
Někdo mi řekne
že se nic neděje
Jiný už vříská
křídla jsou z naděje

Ref: Ta umírá poslední
i když je půlnoc roku
i když je půlnoc národa
a v kapse pár floků

Jaromír Komorous 

Citýř 09
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O putování

Luboš Vinš

Czenstochowa
Dostat se někam z československé va-

rianty vězení reálného socialismu nebylo
snadné. Vždyť dokonce ani všechny ze-
mě tzv. socialistického tábora nebyly
dost socialistické na to, aby nás tam do-
zorci pustili. 

Asi v polovině osmdesátých let vymys-
lel kamarád výlet na tradiční setkání mlá-
deže do Czenstochowé, kde se měl uká-
zat i sám papež. V Polsku hnutí Solidarita
usilovalo o změnu režimu. U nás ono slo-
vo používala média pouze jako synony-
mum zlotřilých imperialistů, kteří se ve-
třeli v přízeň nebohého pracujícího lidu.
Tradiční překrucování fakt. Do země se-
verních sousedů se tehdy kupodivu ještě
smělo. 

Moc jsem se těšil. Vidina, že na chvíli
snad uniknu bdělé pozornosti inkvizitora,
lákala. Zbývalo vzít si v knihovně dovole-
nou a jedem! Aby soudruzi měli přehled,
kde jejich poddaný tráví svůj čas, na žá-
dosti o dovolenou vymysleli kolonku:
Místo pobytu o dovolené. 

Tenkrát nám to vlastně připadalo nor-
mální. V mojí kolonce se skvělo: Polská
lidová republika, tedy země spřátelená.
A tak mne poněkud překvapilo, když si
mě „soudružka“ ředitelka SVK zavolala
na pohovor. Nabádala mne, jak se mám
v cizině chovat, a že se nemám stýkat
s žádnými protisocialistickými živly. Že
mám naši instituci vzorně reprezentovat
v duchu marxismu-leninismu. Nezbylo
než zkoprněle přikývnout, abych dovole-
nou vůbec dostal. 

Cesta probíhala poklidně. Ve vlaku se
k nám přidal sympatický mladík, který si
neustále četl v bibli. Ale pohoda vzala za
své na hraničním přechodu, na přestup-
ní stanici. Vystupujeme z vlaku ČSD a nic
netušíce se blížíme k nádražní budově,
kde hodláme vyčkat spoje do Czensto-
chowé. Za okny čekárny se zjevují podiv-
ně gestikulující kluci a holky. Vypadá to,
že nám chtějí něco sdělit. Ukazují: Pryč,
pryč, a jak se blížíme, nabývá jejich ges-
tikulace na intenzitě. Tísnivá atmosféra. 

Naděje létá s cedulí
i když je po výprasku
na krku má přátelství
a divte se, i lásku

Najít svou včelu
Myslet si na něhu
Otevřít celu
Lehnout si do sněhu

Zvednout si křídla
vítr je ofouká
a plachty na stožár
naděje vysouká 

Naději, tu holku poslední instance, ra-
ději posadíme do kouta. Zbytečné ticho
zastrašilo i v počátečním stádiu večírku
srdnaté pinglice. Hej, šenkovní andělé!
Vyměním bohatýrský stakan za pohár se
čtyřmi bochánky zmrzky a čokoládovou
rýží. A pišingr!
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Přistupujeme až k oknu, abychom sly-
šeli. Utíkejte, zmizte, slyšíte! Křičí na
nás. Do vlaku se nedostanete. Policajti
nás tady zamkli, zmizte! Nechápu sice,
ale ten zadumaný mladík se zřejmě vy-
zná. Bere nás oba pod paží a šeptá,
pojďte, zkusíme to na pěším přechodu.
První léčce tedy ve zdraví unikáme. Ale
na pěším přechodu také o setkání mlá-
deže vědí. 

Pohraničník ani jednoho nepustil
a s úšklebkem nás všechny tři vede do
kanceláře. Tam už čekají. Kam jedete!
Vyštěkne první. Nemyslete si, že nevíme,
co jste zač! Štěká druhý. Ostatní mu při-
zvukují. Následuje prohlídka. A to pro-
hlídka donaha. Myslím, že bible nám tro-
chu přitížila. Snad poprvé přemýšlím
o slově „věřící“. Jak tam stojíme v rouše
Adamově, znovu na nás udeřili: Kde má-
te letáky? Nechápavě zíráme. 

Bezpohlavní příslušnice nás tedy po
jednom bere za plentu, roztahuje stydlivé
půlky a strká nám prst do zadku. Tohle asi
její libido nepřežije, říkám si v duchu, ale
do smíchu mi není. Tušíme, že nás odve-
zou rovnou na Bory. Co může člověk
očekávat od diktatury? Instrukce zatím
asi nejsou tak vyhrocené. Tedy nám
dovolí obléci se a nenávistně řvou: Jděte,
vypadněte! Jen tak tak, že nás nenakopli.
Pomalu, nevěřícně, procházíme kolem
samopalníka a ocitáme se v Polsku. 

Nikdo nemluví. Chabě mávneme na
projíždějící náklaďák. Vysmátý řidič za-
stavuje a zaťatou pěstí nám sděluje: So-
lidárnošč! Nervózně se ohlížíme po hra-
ničním přechodu, ale to již jedeme. Cosi
vykládá, gestikuluje, každé druhé slovo
zní: Solidárnošč! Jaká změna po šibe-
niční atmosféře v „naší“ zemi, kde zdo-
mácněli okupanti. Jak dlouho nám po-
trvá, než se vzpamatujeme a začneme
svobodně dýchat?

V noci na stopu se nám polský lékař
omlouvá za osmašedesátý rok. To víte,
vojna, zastřelili by mne! Ale kdyby chtěli
Rusáci obsadit nás, tak by byla válka! 

Na to, že v Polsku povane tak svobod-
ný duch, nebyl ani jeden z nás připraven.
Ale pomalu si zvykáme, uvolňujeme se.
Setkání mládeže v Czenstochowé ničím
nepřipomíná podobná setkání u nás. Ja-
ko by se náhle, snad odněkud z nebes,
snesla svoboda. Chvílemi mi připadá až
nevázaná. Potkávám tady i svoje oblíbe-
né hipíky, kteří mne ovšem poněkud zne-
chutili. Zfetovaní a vožralí se beze smys-
lu válí po sobě a po zemi. Sbohem, krás-
né ideály! Sbohem, naděje, že se svět
na základě pochopení podstaty lásky
a volnosti vzdá nesmyslných ideologií.

Hygiena celkově strašná, aby si člověk
mohl dojít na záchod, musí na mísu
stoupnout, výkaly přetékají ven. Všude
fronty. V obchodech nic, prázdné regály.
Jen nahoře leží u nás nedostatkový ple-
chovkový čaj. U pultu chleba, slanečky
a jakýsi sýr. Tak takhle to asi vypadá
v Rusku, myslím si. Nacházíme ale sou-
kromou vývařovnu, kde jíme za slušný
peníz.

V místním klášteře navštěvujeme Czen-
stochowskou Panenku Marii. Na levé
tváři má šrámy od dobývání kláštera, prý
husity. Je zázračná. Každý si něco přeje.
Já také. Ale nevzpomínám již co. Vlastně
se účastníme katolické pouti! Nábožen-
ství mi sice nic neříká, ale mezi těmi lidmi
pociťuji cosi opravdového. Modlí se a já
se asi také modlím. A že i pobožné ba-
bičky v kostele vykřikují: Solidárnošč!, mi
připadá nadmíru zábavné. 

S cennou trofejí, krabičkou čaje, na-
plněni duchem volnosti, vracíme se do-
mů. Ale jak překročíme hranice, přichází
stará známá tíseň. Sedíme na lavičce
a pojídáme chléb. Přisedá nenápadný
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pán. Dosud nabiti volností, příslibem svo-
body, bez zábran mu vyprávíme o Pol-
sku. Prozatím netušíme nic o jeho zálibě
v nahrávání. 

Po návratu opět předvolán k paní ředi-
telce podávám raport, že jsem nic nepro-
vedl a protisocialistické živly nepotkal.
Nazítří mi přichází do knihovny návštěva.
Dva pánové. Na první pohled je pozná-
vám, všichni vypadají stejně. Stejně uhý-
bavý pohled, stejně nepříjemný odér.
A že prý nesou předvolání. Nakonec mi
důvěrně sdělují, že jistě vím proč. Nevím,
ale přiblble přikyvuji. A kdybych prý dělal
problémy, podají si mne. Ještě varují, že
nikomu nic. 

Na StB mne čekají oba známí pánové.
Jeden se usmívá, druhý mračí. Tahají ze
mne rozumy o návštěvě spřátelené země,
pak plynule přecházejí na zaměstnance
knihovny. Nevím nic. Dávají mi další před-
volání, tentokrát rovnou na zítřek, opět
s varováním, že nikomu nic. Hned po pří-
chodu domů volám kamarádovi. 

Druhý den hned na úvod brunátní pá-
nové hromují: Do Polska už nepojedeš,
jinak si tě podáme a z knihovny tě vy-
hodí! K tomu jim naivně přiznávám hovor
s kamarádem. Soudruzi estébáci běsní.

Jak to, žes mu volal, přeces dostal zá-
kaz, ne!? Asi mám zase na krku Bory,
říkám si. Když nebudeš sekat dobrotu,
tak uvidíš, rozezleně se překřikují. Nako-
nec, a dají si záležet, aby to vypadalo
jako veliká milost, mne pánové přece jen
propouštějí domů. 

Při odchodu mi jeden z nich, jen jako-
by mimochodem, strká do ruky kartičku
s telefonním číslem. Kdybys něco věděl,
tak zavolej, vyhrožuje. Ano, ano, přikyvu-
ji již s jednou nohou venku. Telefonní čís-
lo s gustem házím doma do záchodu.
A ještě za ním plivnu!

Na novém raportu u ředitelky opět stvr-
zuji nezávadnost svých přátel, známých,
vůbec všech kolemjdoucích. Stejně mi
to nepomohlo. Za čas mě „na vlastní žá-
dost“ vylučují jako nežádoucího ze všech
knihoven v tehdejším Československu
a snad po celém světě. Prý proto, že
o přestávkách na jídlo cvičím. Měním
tedy zaměstnání a stávám se myčem
oken a výloh.

Pár dnů po našem návratu z Polska vy-
hlašuje generál Jaruzelski stanné právo
a zavírají se hranice. Další země, kam
nemůžeme, komentuje kamarád. Mají
strach sami ze sebe!
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Bylo nebylo – ve sněhu, na lesní cestě
zastavilo auto. Motor zhasnul, na sníh do-
sedal kouř. Ticho. Stromy nehlučně, zvě-
davě obstoupily velkou červenou plechov-
ku s černými gumovými koly a mráz pře-
mýšlel, jaké ornamenty jí bude malovat po
sklech.

V tichu hlasitě zakřupal sníh, když se od
auta odlepily dvě postavy, spojené prova-
zem. Člověk a pes. Šli. Dál od cesty, do
zamlklého davu dřevěných obrů. Tam člo-
věk uvázal svůj konec provazu ke kmeni
jednoho ze stromů, obtěžkaných sněhem.
Zapálil si cigaretu a vykročil zpátky v čer-
stvě vyšlapaných stopách.

Pes se rozběhnul za ním, ale hned zůstal
stát, jako by narazil do skleněné stěny.
Mezi krkem a stromem se napínal provaz.

Pes po něm chňapal, škubal sebou.
Provaz povolil. Konečně! Pes dobíhal
k autu, právě když do něj člověk nastupoval.

Jejich pohledy se srazily.
Pes provinile stáhnul uši.
Člověk poklepával křehnoucími prsty na

otevřených dvířkách. Pak se naklonil do-
vnitř a z velké červené plechovky vyndal
malou plechovku. Červenou. Bez kol.

Znova odešli mezi stromy. Ke kmeni, na
kterém visel druhý konec přetrženého
provazu.

Člověk hodil malou červenou plechovku
do sněhu pod stromem.

„Hlídej.“
Pes plechovku očichal a posadil se ve-

dle ní.
„Zůstaň. Hlídej.“
Pes seděl u plechovky a díval se za od-

cházejícím člověkem. Zakňučel, aby na
sebe upozornil. Jenže velká červená ple-
chovka se už dala do pohybu. Hrnula se

sněhem. Nechávala za sebou oblaka šedi-
vého dýmu.

Pes byl sám pod tichou klenbou z bílých
větví. Vedle něj byla na sněhu malá čer-
vená plechovka.

Ještě jednou ji očichal. Cítil v ní vůni
sladké hnědé vody, kterou člověk často
pil. Prázdná malá plechovka ve tvaru vá-
lečku. Nic neobvyklého. Pes tyhle ple-
chovky znal. Znal jejich vůni. Rozpačitě
natáhnul přední tlapy před sebe a položil
se na zem.

Stmívalo se. Zima. Větší a větší zima.
Začal výt. Nejdřív potichu, pak hlasitěji
a hlasitěji…

Ráno zavětřil pach člověka. Cizího člově-
ka. Za chvíli už i viděl, že po cestě přichází
muž v dlouhém plstnatém kabátě a s dlou-
hou černou holí pověšenou přes rameno.
Muž si ho všimnul a odbočil z cesty přímo
k němu. Něco povídal. Neznělo to nepřá-
telsky. Ale blížil se. Pes vycenil zuby a po-
stavil se před prázdnou plechovku. Muž
váhavě přešlápnul z nohy na nohu. Oběma
rukama držel tu dlouhou černou hůl. Váha-
vě udělal ještě pár kroků směrem ke psovi.

Nebo k plechovce?
Pes zavrčel.
Muž zase něco povídal. Zase to neznělo

nepřátelsky. Plstnatý kabát voněl slaninou
a spáleným dřevem. Černá hůl voněla ně-
čím, co pes neznal. Muž nemluvil nepřá-
telsky, ale byl pořád blíž. Blíž k plechovce.

K plechovce.
Pes po něm rafnul. Muž uskočil. Zas

něco povídal. To už nepřátelsky znělo. Pes
stál před prázdnou plechovkou a vrčel.
Muž na něj namířil tou holí. Pak – pak v holi
zahřmělo – a pak nebylo nic.

Miroslav Valina

Pohádka pro psa
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Letos uplynulo 180 let od narození
jedné z významných osobností plzeňské
kulturní a osvětové scény 19. století –
Františka Aloise Hory (1838-1916). Ne-
zasvěcený čtenář bude zajisté nemálo
překvapený rozsahem a významem pilné
práce tohoto profesora plzeňské reálky.
Svou činností překladatelskou, jazyko-
vědnou i osvětovou se může směle rov-
nat známému českému polonistovi
Eduardu Jelínkovi, jemuž byl ostatně pří-
telem a spolupracovníkem. 

Je s podivem, jak málo dosud tato
osobnost inspirovala plzeňské badatele
k monografii, již by si ji jistě zasloužila.
Nevyužita zatím zůstala i detailní, rukou
psaná Horova autobiografie, která přímo
vybízí k odbornému vytěžení. Tato drob-
ná stať se k zmíněnému materiálu hlásí
coby k hlavnímu zdroji informací a hodlá
přispět k připomenutí životních peripetií
a obdivuhodných aktivit pozapomenuté-
ho buditele, jenž s neuvěřitelnou pílí před-
kládal českému čtenáři jedno polské dílo
za druhým, představoval mu jejich autory
v tisku i na veřejných přednáškách, ba
co více – vybavil ho slovníkem a přehled-
nou mluvnicí polštiny. Pro zájemce
dokonce pořádal bezplatné kurzy pol-
ského jazyka. Zatímco mnozí vlivní poli-
tikové 19. století vzývali slovanskou vzá-
jemnost a bratrství na táborech lidu a na
stránkách novin, nenápadný Hora ji neú-
navně tvořil, naplňoval konkrétními činy a
odměnou mu byl „jen“ pocit zadostiuči-
nění ze smysluplné práce.

František Alois Hora se narodil
1. srpna 1838 ve Svinařově u Smečna.

Zde také hledejme původ jednoho
z pseudonymů F. A. Hory – Horymír
Vinařovský, neboť původní jméno obce
zní Vinařov. (Dalšími pseudonymy
a zkratkami jsou: Samuel Šídlo, Ticho-
slav Sklenička, K. Turek, F. A. H. a F. H.)

Chlapci záhy zemřel otec – živitel rodi-
ny, matka přesto nadaného hocha posílá
na studia do Prahy, kde se již vzdělává
jeho starší bratr Josef. Hora navštěvuje
nejprve školu hlavní, pak německou
reálku. Bydlí spolu s bratrem v prona-
jatém pokojíčku a vzájemně si pomáhají.
Prostředky, které jim může matka posky-
tovat, pochopitelně nestačí, studenti si
musí přivydělávat soukromým doučová-
ním a překlady, zejména z německé lite-
ratury. Své první literární a publikační
zkušenosti získávají díky profesoru vyšší
reálky J. V. Rozumovi, který rediguje pe-
riodikum pro mládež Zlaté klasy a který
chlapce podněcuje k příspěvkům. Od-
měnou za převážně anekdoty a překlady
je jim ročník časopisu zdarma. 

Od roku 1857 přispívá F. A. Hora také
do Štěpnice, přílohy pedagogického
časopisu Škola a život, do Humoristických
listů a do Pražských novin. Pokouší se 
i o vlastní básnickou tvorbu a s doporuče-
ním Gustava Pflegera Moravského, s nímž
se seznámil prostřednictvím přítele po jed-
nom ochotnickém představení, vydává
v Pospíšilově nakladatelství v Praze sbírku
„nápisů do pamětní knihy“ Album. Pospíši-
lovo nakladatelství vstoupilo mladému lite-
rátovi do života ještě významněji, neboť
zde poznává svého nejbližšího přítele,
s nímž ho pojily stejné zájmy a ideály –

Naděžda Morávková

(Ne)zapomenutý plzeňský
polonofil František Alois Hora
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Gustava Herrmanna, bratra slavnějšího
Ignáta Herrmanna, českého prozaika
rodícího se realismu. Gustav Herrmann
působil v Pospíšilově podniku nějaký čas
jako praktikant. 

Přestože tento věrný druh Horův záhy
umírá, jeho památka z Horovy mysli
nikdy nevymizela a korespondenci mezi
oběma mladíky z dob Herrmannovy dů-
stojnické služby v letech 1859-1860 mů-
žeme ještě dnes najít uspořádanou peč-
livě v Horově pozůstalosti. Lze z ní snad-
no vyčíst vzájemné souznění a vlaste-
necký a slovanský zápal obou korespon-
dentů. 

Vyšší odborné studium začíná Hora na
pražské polytechnické škole, dokončuje
je však ve Vídni. Navzdory letům tuhého
Bachova absolutismu poznává společen-
ský mladík aktivní studentský život, hraje
ochotnické divadlo, je obklopen spolu-
žáky, mezi nimiž nechybí ani mladí Po-
láci. Je možné, že už tady má kořeny
Horova celoživotní náklonnost k polské-
mu národu a jeho kultuře, stejně jako
Horova upřímná víra v ideje slovanské
vzájemnosti. Mladou inteligenci v Če-
chách i Polsku spojovaly kromě slovan-
ského bratrství také podobné národní
osudy, osudy národů porobených a pod
cizí nadvládou marně volajících po spra-
vedlivé emancipaci. Roku 1860 je Hora
dokonce kvůli svému „slovanství“ zatčen
a trestán čtyřiadvacetihodinovou inter-
nací s následnou „dohlídkou“ za účast na
tzv. hřbitovní slavnosti, která je policií
charakterizována jako akce organizova-
ná „protistátními elementy“.

Po studiích krátce působí (v letech
1863 a 1864) jako pedagog výchovné-
ho ústavu Petra Bílky ve Vídni, brzy však
získává místo suplujícího a poté řádného
profesora na reálce v Plzni, kam také
počátkem školního roku 1864-1865

nastupuje. Vyučuje matematiku, deskrip-
tivní geometrii, rýsování a krasopis.
Přírodovědnou a technickou orientaci
svých předmětů kompenzuje literární
činností, zejména básnickou a drama-
tickou, ponejvíce tvoří příležitostné a de-
klamační verše či nenáročné frašky,
často adaptace.

Roku 1866 byl Hora vyzván plzeňským
nakladatelem a vydavatelem Ignácem
Schieblem, aby převzal redakční činnost
v místním časopisu Radbuza: list pro
poučení a zábavu. Hora se se zápalem
pouští do práce a periodikum naplňuje
příspěvky s rozličným, převážně osvě-
tovým a populárně naučným laděním. 

Časopis se však neujal, získal jen asi
kolem stovky předplatitelů a Schiebl,
který už kromě Radbuzy vydává další dvě
periodika – Pilsner Bote a Plzeňské no-
viny, jeho vydávání zastavuje. Horu coby
schopného redaktora využije následně
v Plzeňských novinách. Jejich vztahy
však projdou tvrdou zkouškou, když
Schiebl nešetří kritikou vůči Horovým
dramatickým pokusům, jež uvádí plzeň-
ská divadelní scéna. 

V roce 1867 vychází Horovi další sbír-
ka básní pod názvem Randály. Věnuje se
také tvorbě pro mládež (Všehochuť, Malý
svět v pěkných obrázkách, Všelicos), pí-
še užitečné učebnice, ať už původní (Po-
čátkové ornamentiky pro nižší reálky
a školy průmyslové, Vzorky k měřičské-
mu kreslení, Stručná nauka o barvách),
či překlady (zejména populární učebnice
F. Močníka Aritmetika i algebra pro vyšší
ročníky středních škol). V roce 1873 pu-
blikuje další sbírku deklamací Besední
kytice a poté pro plzeňské divadlo „vzdě-
lal dle starších rukopisů“ Štěpánkovu hru
Obležení Prahy od Švédů.

Následujícího roku 1874 přistupuje
Hora k Jednotě českých spisovatelů



a stává se jednatelem pro Plzeň. Čím dál
více ho znepokojuje stav překladatelství,
své pohoršení nad nepečlivostí někte-
rých překladatelů publikuje ve stati
O špatných překladech v literatuře čes-
ké (Plzeňské listy 1878) a svou vlastní
neúnavnou a pilnou překladatelskou čin-
ností se snaží sám situaci napravovat.
Jako přesvědčený vlastenec a propagá-
tor slovanské vzájemnosti se zaměřil na
polskou literaturu. S akribií sobě vlastní
se pokoušel o překlady přesné až do-
slovné. Pokud si nebyl jistý slovem či
celou formulací, nelenil se písemně do-
tazovat autorů. 

Právě zde můžeme najít počátky Ho-
rových dlouholetých a plodných přátel-
ství s polskými literáty a vzdělanci. Jeho
korespondence je pak bohatou doku-
mentací zajímavých vztahů. Počet pol-
ských autorů, které Hora překládal, pře-
sahuje podle zjištění odborníků číslo
padesát. Najdeme mezi nimi především
tato jména: Bronisław Grabowski, výz-
namný slavista, jenž byl evidentně i Ho-
rovým blízkým osobním přítelem, dále
Józef Ignacy Kraszewski, jehož Hora
překládal asi nejvíce, Stanisław Grudziń-
ski, Adam Plug, Eliza Orzeszková, lite-
rární kritik Wladysław Boguslawski,
Wilhelmina Zydram Kościalkowská, He-
lena Janina Boguská alias Hajota, Josefa
Sawická alias Ostoja, Zygmunt Milkow-
ski alias Teodor Tomáš Jež, ale také kla-
sikové Bolesław Prus či Henryk Sienkie-
wicz.

Třetího března 1879 přednášel F. A.
Hora v plzeňském Literárním spolku
o Kraszewském a jeho díle. Spisovatelo-
vi pak zaslal výstřižky z Plzeňských listů
a Pilsner Reform s kladnými ohlasy na
přednášku. Kraszewski posílá na oplátku
svou podobiznu a své nejnovější texty.
Poté začíná Hora na pokračování uveřej-

ňovat v Plzeňských listech svůj překlad
Kraszewského románu Milujeme se,
jeho životopis pak rozesílá do časopisů
Koleda, Vlast a do Plzeňského kalendáře
na rok 1880. Zde uveřejnil i překlad
autorovy povídky Soběradská. Kraszew-
ski posílá z Drážďan dojaté poděkování.
Hory coby propagátora polské literatury
a překladatele Kraszewského si brzy po-
všiml i zmíněný Bronisław Grabowski,
sám propagátor polsko-českých vztahů,
a uveřejnil počátkem roku 1880 o Horo-
vi a jeho činnosti zprávu v polských ča-
sopisech Klosy a Kuryer Poranny. Hora
je potěšen a s nevídanou pílí shání, pře-
kládá a publikuje další polské texty. 

Polština Horu zcela pohlcuje. Pro rok
1881 se dokonce vzdává jednatelství
v Literárním spolku, aby se mohl plně vě-
novat překladu rozsáhlého románu Elizy
Orzeszkové Meir Ezofowicz, v němž
autorka reaguje na téma tehdy aktuální
v obou prostředích, českém i polském,
totiž na střetávání tradiční a konzervativní
židovské kultury s nezadržitelnými změ-
nami, jež si vynucovala moderní doba.
Vykorespondoval si s autorkou právo na
překlad i na fototypické reprodukce, ne-
mohl však najít pro přeložené dílo nakla-
datele. Zamítavá odpověď přišla postup-
ně od nakladatelství J. Otto, Brožík
a spol. i od V. Steinhausera, nepodařilo
se přesvědčit ani periodika Světozor či
Plzeňské listy. Meira Ezofowicze nako-
nec po všech peripetiích vydal Alois
Hynek, mezitím však již připravil neauto-
rizovaný, konkurenční překlad literát
Václav Pok.

Od roku 1883 posílá Hora většinu
svých překladů z polštiny do Jelínkova
Slovanského sborníku. Zmiňme v této
souvislosti z množství titulů alespoň
Kraszewského Typy a charaktery. Roku
1884 František Alois Hora konečně

20
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zavítá také do Polska. Využije zájezdu
tělovýchovné jednoty Sokol a navštíví
Krakovsko. Zájezd pak vytěží v podobě
publikace Průvodce po Krakově, Věličce
a okolí, pro niž najde sponzora v kolínské
organizaci Sokola.

Přelom v Horově tvorbě však nastane
roku 1886. Tehdy využije své učitelské
zkušenosti a sestaví velmi zdařilou a pře-
hlednou Rukověť konverzace česko-pol-
ské. Obdobné dílo v české i polské lite-
ratuře doposud dosti chybělo. Publikace
vznikla na výzvu pražského nakladatele
A. Storcha, který byl patrně dobře obe-
známen s tržní poptávkou, dílo má
úspěch a velmi pochvalnou odezvu v tis-
ku a je brzy rozebráno. Potěšený Hora
se pouští do dalšího lingvistického po-
činu, totiž slovníku. Ještě roku 1887 vy-
chází první sešit Kapesního slovníku pol-
sko-českého, taktéž u Storcha. 

Slovník česko-polský, který na něj na-
vazuje, má ovšem osudy daleko spleti-
tější. Hora pro něj nepochopitelně dlou-
ho nemohl najít nakladatele. Rozesílal
žádosti a inzerci do všech stran, nevyne-
chal ani Vídeň či např. Lipsko, inzeroval
nabídku publikování díla v Moravské orli-
ci, Hlasu, zprávy o díle vycházejí v Politik,
Hlasu národa, petrohradském Kraji,
v Gazetě warszawskiej, snad ve všech
haličských listech. Hora jej pak již nabízí
k vydání zdarma, např. Janu Ottovi či Ši-
máčkovi, avšak bez úspěchu. 

Známý polský folklorista Jan Karlo-
wicz, který se odborně na slovníku
podílel korekcemi a vysvětlivkami k ně-
kterým výrazům, posléze vyhlásí ve
varšavském Glosu kampaň na podporu
slovníku a sám přispěje částkou 100
rublů. Kampaně se účastní i významný
polský přírodovědec Erazm Majewski,
jenž přispívá osobně částkou 300 rublů
a propaguje podporu slovníku mezi

svými četnými a vlivnými přáteli a zná-
mými. Dokonce shání polské předpla-
titele a přesvědčí polského knihkupce
Wendeho ve Varšavě, aby poskytl bu-
doucímu slovníku sklad. Díky této účinné
Majewského pomoci může Hora nako-
nec slovník vydat vlastním nákladem.
Distribuce se ujal pražský nakladatel Řiv-
náč. 

První sešit vychází 5. února 1900, edi-
ce je ukončena v roce 1902. Slovník je
hodnocen velmi kladně, jako moderní,
praktický, přehledný, v neposlední řadě
také levný, čili dobře dostupný. Téhož ro-
ku, kdy slovník konečně po deseti letech
od svého vzniku začíná vycházet, jej Ho-
ra ještě doplňuje o Praktickou mluvnici
polskou s čítankou, kterou vydává roku
1901 Jan Houser, majitel Slovanského
knihkupectví v Plzni. Hora dílo z velké
vděčnosti dedikuje Erazmu Majewské-
mu. Ten mu na oplátku zasílá zdarma ča-
sopis Wisla a pro „účely polské“ zakupu-
je dvacet výtisků mluvnice a dalších pa-
desát věnuje školním knihovnám a spol-
kům v Čechách.

Peripetie se slovníkem sice omezily Ho-
rovu překladatelskou píli, na dobré polské
přátele však nezapomíná. Obzvláště na
přítele nejmilejšího, Bronisława Grabow-
ského. Ten byl také jediným z polských
přátel, který několikrát navštívil Horu v Plz-
ni, našel si zde i další spřízněné duše
a stal se doslova plzeňským patriotem.
Jeho tvorba, obzvláště dramatická, byla
v Plzni dobře známá díky Horovým pře-
kladům. 

Také Plzeň si Grabowského považovala
a 16. prosince 1899 uspořádala, po-
chopitelně zejména díky Horově aktivitě,
na počest Grabowského slavnostní večer
v městské Sokolovně, za účasti nejvý-
znamnějších osobností Plzně v čele se
starostou Petákem. Slavnostní projev
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přednesl František Alois Hora. Polský spi-
sovatel se večera nemohl zúčastnit ze
zdravotních důvodů, chtěl však svým mi-
lým Plzeňským z vděčnosti věnovat hru
z jejich dějin, nejspíše o osudech loupe-
živého rytíře Bavůrka ze Švamberka.
Předčasná smrt mu v tom bohužel za-
bránila.

F. A. Hora následně uveřejnil svou
slavnostní přednášku o životě Grabow-
ského v Zábavné příloze Plzeňských listů
a v rozšířené verzi v samostatné brožuře
o padesáti stránkách v nakladatelství Ná-
rodní knihtiskárna v Plzni. Po Grabow-
ského smrti zprostředkuje Hora také
publikaci textu Vzpomínky na Bronisława
Grabowského od Ksawery Krokowské,
spisovatelovy švagrové. 

Roku 1899 odchází Hora na zaslou-
žený odpočinek, nabytého času ovšem
plně využívá k pravidelnému přednášení
o česko-polských kulturních otázkách
a vztazích v plzeňské Měšťanské besedě
a posléze k propagaci česko-polských
vztahů na půdě městského zastupitel-
stva, kam byl jako vážený občan města
zvolen roku 1906. Velmi záslužným po-
činem pak je organizace a provozování
bezplatných kurzů polského jazyka. 

Horova praktická mluvnice se roku
1909 dočkala druhého vydání. Jeho
kurzy polštiny jsou oblíbené a hojně

navštěvované. Hora neváhá kurzy popu-
larizovat i v Polsku, odměnou mu je roku
1910 dar Towarzystwa szkoly ludowej
v Krakově v podobě sbírky polských lite-
rárních děl.

Hora zůstal svému nadšení pro česko-
polskou vzájemnost věrný až do konce
svých dní. Prožil plodný a užitečný život
nejen jako pedagog, ale také jako literát,
překladatel, jazykovědec a nadšený
organizátor a šiřitel česko-polské vzá-
jemnosti, člen obecního zastupitelstva
a městské rady, okresní školní rady,
kuratoria muzea, tajemník Spolku přátel
vědy a literatury české, kde přednášel
o polské literatuře, čestný občan města
a čestný člen Národního polského mu-
zea v Rapperswylu. Náš polonofil zemřel
30. října 1916 ve věku 78 let, pochován
je na Ústředním hřbitově v Plzni.

Dílo Františka Aloise Hory je rozsáhlé,
neboť psal a publikoval již od student-
ských let. Původní Horova beletristická
tvorba nepatřila k dílům, jež svou hloub-
kou přežijí generace, byla výrazně „do-
bová“ a zaměřená na tehdejšího „literár-
ního konzumenta“, zato dílo související
s autorovým zanícením pro polštinu a pol-
skou kulturu je hodno nemalého ocenění. 

František Alois Hora patří k osob-
nostem, na které by Plzeň neměla za-
pomínat.
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David Brabec

Byla na chvíli moje
Večeru

ještě se donutit

ještě prázdný papír
lahvičku s inkoustem
a plnicí pero

ještě se usadit

ještě se beze studu
poddat hlasům
které mlčky
našeptávají
slova

ještě nechat ruku
ať na melodii slov zatančí
rozevlátý tanec

ještě vzít papír
roztrhat
zmuchlat
a zahodit

Odešel jsem

a věnoval klid barové stoličce 
než na ni usedne někdo jiný

odešel jsem 
a pohladil kliku
– byla na chvíli moje

odešel jsem 
a opustil sklenici 
byla beztak poloprázdná

odešel jsem 
a tma pod světly lamp
viděla kolony aut mířící na hranice

Mapa domu

Okenice s oprýskanou barvou,
skleněné tabulky vzala voda.

Hlasitě oddechující okapy. 

A dveře s kvílejícími panty 
a chybějící vizitkou
se kloní pod náporem 
prachu.

Ztrouchnivělé podlahy,
zastřené vzdechy armatur,
vyluštěné křížovky.

Tři patra.
Pod propadlou střechou...
sklep

Mapa pole

Tažení drátů
- struny pole.
Nahrbené sloupy
krčí rameny...

A pod nimi,
ve spálených kopřivách,
střepy ulit
a křemenů,
šupiny slídy,
pláty starých pneumatik, 
oceloví hadi.

K čemu?

V rozorané hlíně
polámané
žaludové 
eso.
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Nehtem do zad

Tančíš
si po prvních květech,
ztrácíš
se v mých malých světech...
...Nehtem do zad
ti vyryju slovo
PANNA,
abys nezapomněl,
jak voní růže.

Trháš mé
tenké pavučinky,
líbáš mě
na okraj mé sukénky...
Nehtem do zad
ti vyryju slovo
PANNA,
abys nezapomněl,
jak chutná nevinnost.

Půlnoc
bys vrátil k poledni,
ty víš,
že nejsi poslední...
...Nehtem do zad
ti vyryju slovo
PANNA
...anebo radši orel,
venku zběsile svítá...

Káva

Nechat se polévat
tou vodou vařicí,
tím horkem omdlévat
umírat v konvici.

S kávovou lžičkou valčík tančit,
o stěny hrnečku se třít
rozpouštět se a trochu jančit
zkoušet se třeba vypařit.

Provonět celou místnost
svou vlastní přítomností,
zahánět ranní spavost,
být lidem povinností.

Ten doušek jediný,
co každému tak dává,
jednou bych chtěla být
rozpustná černá káva.

Láska přes internet

Dobrý den, slečno, sedm tři šest,
jak svěží jsou dnes vaše fonty!
To je přec od vás nemalá lest,
řadí mě do ctitelů fronty.

Jak se vám dnes, slečno, surfuje?
Kolik jste prošla e-shopů?
Můj google celý den pracuje,
chce vám přijíti na stopu.

Já mám dnes špatný den,
nic se mi nedaří,
já myslím na vás jen
komp se mi zavaří.

Tak zkouším aspoň přemoct stud
a přeji vám přenádherné snění,
všem těm hnusným virům napopud
posílám virtuální políbení.

Lenka Navrátilová

Tak prudce zavři oči
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Hledám se

Hledám se v kouři z ranních cigaret
Ztrácím se v chutích večerního vína.

Umírám po doušcích řvoucího ticha,
kde víly nestačily bdít.

A pak
ve ztrátách bez nálezů
počítám vlastní slzy
co voní
tak trochu hlínou
a hledám,
kde je můj konec
a kde začátek.

a každý ráno znova…

Potahy luxusních kaváren

Roztěkaně hořící cigareta
a neklidná vůně kávy.
Monstrózní ticho
rozbilo okenní tabulky.
Obvinění
těch velkých tmavých očí,
jež nepláčou, jež mlčí.

„promiň...“

Opuštěný hrnek od kávy
a štiplavý popel z cigarety.
Bolavý křik,
neslyšně polknutý v hrdle.
A nehty,
zaryté do potahů
luxusních kaváren.

„Neprominu!“

Soud velkých smutných očí

Ztemnělé noční tajemství,
hnus a pach dětských šílenství.
A slzy, slzy, slzy
a krev
a tolik cizí
strašná tvář.

Tak prudce zavři oči...

Ztemnělé noční tajemství,
hnus a pach dětských šílenství.
Bolavé slovo „doma“
...a křik
a povědomá
zvláštní tvář.

Tak dolij si další rum...

Ztemnělé noční tajemství,
hnus a pach dětských šílenství.
a předem mrtvá „dáma“
...a pot
A tolik známá
krásná tvář.

Tak stiskni chladnou spoušť...

Jak jsi to mohl udělat, tati?
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Pax iiscum – 
Domažlice IV

Ještě se na zpáteční cestě z Chodska za-
stavme v Domažlicích a připomeňme si dvě
osobnosti humanistického období naší lite-
ratury. Obě byly pohřbeny v kostelních kryp-
tách, ale podrobnější průzkum tu zatím neza-
čal, takže je možno se opřít jen o historické
zprávy. Nejde přitom o nevýznamné literáty.

Ze slovenské Borové se na Domažlicko do-
stal Jan Sylván z Tejna Horšovského (1493-
1573). Byl utrakvistickým kazatelem v Ivanči-
cích a několika moravských obcích. Po roce
1539 ho do svých služeb přijal majitel Hor-
šovského Týna Jan Popel z Lobkovic, který
se ve dvorské kariéře dobral funkce nejvyš-
šího komorníka. Byl to nesmiřitelný katolík,
jeho veřejné agresivní vystupování vnášelo
neklid na politickou i náboženskou scénu.
Svěřil-li úřad písaře (tj. tajemníka, archiváře
a správce knihovny) utrakvistovi Sylvánovi, lze
uvažovat buď o Sylvánově konfesijní oheb-
nosti, nebo také o tom, že Lobkovicova věro-
učná rigoróznost nebyla v soukromí tak ne-
ústupná. 

V roce 1551 přesídlil J. Sylván z Horšov-
ského Týna do Domažlic, dočkal se zde no-
bilitace, dvojího manželství a stal se členem
městské rady. Byl pohřben v nynějším augus-
tiniánském klášterním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. V Domažlicích vydal Písně nové
na sedm žalmů kajících a jiné žalmy. Toto dílo
se zařadilo mezi důležité utrakvistické kan-
cionály.

Roku 1569 přijal funkci městského písaře
(opět šlo o významnou funkci, dala by se při-
podobnit k tajemníku magistrátu) Prokop Lu-
páč z Hlaváčova (po 1530-1587). Může se
nám zdát nezvyklý přechod k této funkci –
vždyť Lupáč byl profesorem Karlovy univerzi-
ty, děkanem artistické (filozofické) fakulty,
mezi jeho studenty patřil například Daniel
Adam z Veleslavína. Byl také přijat do družiny
humanistických básníků soustředěných oko-
lo mecenáše Jana Hodějovského z Hodějova
a nic nebránilo jeho další kariéře. 

Jenže ať šlo o univerzitního profesora nebo
o učitele městské školy, závisela jejich exis-
tence na ekonomické situaci univerzity, která
žila z příjmů svých statků a mecenášských od-
kazů, nebo v případě učitele městské školy na
libovůli městské rady. Podobnost trochu vzdá-
lená a čistě náhodná vzhledem k dnešní době.
Proto učitelé všech stupňů hledali zajištění ve
sňatcích, jež pomohly k získání měšťanství
i majetku. Cestu nejlépe otevřel sňatek se zá-
možnou vdovou, po jejíž smrti nic nebránilo
sňatku dalšímu, tentokrát s mnohem mladší
nevěstou. Někteří učitelé volili poslání kaza-
telů, presbyterů, kde kariéra směřovala k dě-
kanskému nebo vyššímu církevnímu úřadu,
opět slušně zajištěnému.

Prokop Lupáč se v Domažlicích také oženil
a do smrti zasedal v městské radě i ve svém
úřadu. Pochován byl v děkanském chrámu
(nyní Narození Panny Marie). Po roce 1708
náhrobek zřejmě podlehl konfesijní likvidaci.
Lupáč se řadí mezi významné historiky své
doby dvěma zásadními spisy: Rerum Bohemi-
carum Ephemeris sive Kalendarium histori-
cum (Zaznamenání událostí v Čechách aneb
Historický kalendář). Jde o kalendář, který
zaznamenával historické události podle po-
sloupnosti dní v roce. Dále to byla Historia
o císaři Karlovi, toho jména Čtvrtém, která
monograficky zpracovala panovníkův život
včetně obsáhlého hodnotícího pohledu a sta-
la se příznačnou ukázkou české humanistic-
ké historiografie.

Doplnění k Pax iiscum – Klenčí pod Čer-
chovem II (Plž č. 10)
Opravený text Baarova epitafu:

„Čtenáři! 
Též tvá cesta k hrobu běží, 
tož se netaž, kdo zde leží, 
které bylo naše jméno, 
jaká práce – žití věno. 
I své kvítí i své hloží 
odnesli jsme na soud Boží, 
pokoj máme v tomto hrobě, 
Bůh ho jednou dej i tobě. 
Pane, smiluj se nad námi!“

Viktor Viktora
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„Ne, není pozdě!“

– rezolutně jsem odvětil po přečtení básně
ze strany 22 poslední knížečky veršů Hany
Gerzanicové Hrozny okamžiků (Plzeň 2008,
FS Publishing). Sbírka dýchá ozvěnou časů,
ve kterých byly její vzpomínky na kraj a čas
jejího mládí jediným poutem, a dovolím si
tvrdit, že jediným záchranným pásem v moři
přetěžkého osudu, kterému obětovala básníř-
ka převážnou část svého aktivního života.
Kdesi hluboko v jejím srdci zůstalo vždy zakó-
dováno heslo domova, heslo, které jsme my
tady doma prznili, kterému jsme se vysmívali
ve jménu sbratření národů a ras, až jsme se
vzdalovali vlastním otcům, vlastnímu kraji,
vlastnímu domovu. Přitom kdesi vysoko nad
námi všemi visely „hrozny okamžiků“, po kte-
rých sáhla Hana Gerzanicová, a v těchto
dnech nám je nabízí s omluvným, skromným
úsměvem, s podtextem... Promiňte, nemohu
v tomto čase jinak. Pokud se někomu budou
zdát její verše příliš prosté, až naivní, až příliš
zahleděné do časů, které mnozí už bohužel
pohřbili, buď ze studu anebo ze zpupnosti,
a pohrdavě nad nimi mávnou rukou, pak se
nedivme, že naši potomci už nad námi činí
teď totéž, pokud nás vůbec berou na vědomí.
Rád proto uzavírám svou kratičkou úvahu její-
mi verši: „Šedivo, temno, chladno, prázdno,
/ silueta zimy – a jaro ještě není / Ve vzduchu
přece něco dýchá / – čekání na něžné pro-
buzení...“

Díky, paní Gerzanicová!  
František Juřička

Rodí se v Plzni budoucí
hitmaker?

Osvědčený plzeňský „povídkář“ Lubomír
Mikisek (nar. 1950), jenž své krátké prózy
publikoval od osmdesátých let minulého sto-
letí v tuzemských i zahraničních časopisech
a také knižně v souborech Přání (2005)
a Duhová kulička (2006), debutuje letos jako
romanopisec. V brumovickém nakladatelství

Carpe diem vydal svůj první román Když tančí
vážky.

Když hrdinka jeho románu Jana Králová
„prochází“ v novinách rubriku s knižními no-
vinkami, povzdechne si: „Kdyby nabídli něco
pro ženy, to bych možná zvažovala…“ Kdyby
se jí dostal do rukou Mikiskův románový de-
but, tak ten by nepochybně „brala“. Román
kultivovaně naplňuje tento žánr a v mnohém
ho i přesahuje, takže si v něm bezpochyby
s chutí „počte“ i značná část mužské popu-
lace. Poeticky rozverný (a poněkud laciný)
název knihy je zavádějící, vyprávění se ves-
měs odvíjí ve vážném tónu a dotýká se řady
závažných témat. Mikisek mimo jiné zazna-
menává, jak bez ohledu na věk mají lidské
bytosti stejnou potřebu citového života, pou-
ze těm dříve narozeným se už nenabízí tolik
možností.

Třiapadesátiletá Jana pět let po ovdovění
se přes inzerát seznámí se sympatickým re-
cepčním Pavlem Hartmanem, jinak též příle-
žitostným básníkem, zájemcem o meditační
techniky a sběratelem propisovacích tužek,
a záhy se mezi nimi začne rodit hodnotný
hlubší vztah. Autor od prvních stránek zaujme
nápaditou drobnokresbou různých prostředí
(například zelené stínidlo lampičky má barvu
prozářeného kopřivového šampónu) i věro-
hodným přiblížením nejrůznějších hnutí mysli
jednajících osob, jen zcela výjimečně až příliš
doslovným (Jana se například při vzpomínce
zachvěje a pocítí zvláštní, až příjemné mra-
venčení). Próza v drobných detailech odráží
i problémy současné doby (majitelé prodali
podnik a vyměnilo se jeho oblíbené vedení).
Hlavní hrdinka je v románu přesvědčivě
ukotvena retrospektivními kapitolami nazvaný-
mi Kroky času, zachycujícími její dosavadní
nelehké osudy. Četba získává na dramatič-
nosti v okamžiku, kdy se objevuje závažné
onemocnění a veškeré dění se náhle ocitá
v mezním světle. Přestože autor v podtitulu
uvádí, že příběh byl napsán podle skutečné
události, a v textu připravuje čtenáře na to, že
zázraky se někdy dějí, závěrečné rozuzlení
příběhu ne zcela koresponduje s dokumen-
tárně laděným vyprávěním. Kniha je nicméně
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čtenářsky atraktivní, má nosné téma a lze si ji
i dobře představit jako základ televizní insce-
nace či minisérie. Plzeň by se tak mohla do-
čkat zrodu svého literárního hitmakera.

Vladimír Gardavský 

Povídka Karla Klostermanna
o francouzském čaroději

V roce 2008 vydalo nakladatelství Cherm
spolu s Pro libris povídku Karla Klostermanna
Čaroděj ve Vlčím dole s paralelním překla-
dem do němčiny a francouzštiny. Povídka je
ozvukem Klostermannovy cesty do Francie
a je tedy jedním z několika odbočení od běž-
ně zastoupené tematiky šumavské. Poprvé
byla uveřejněna roku 1895 v časopise Osvě-
ta, knižně vyšla až v roce 1910 v souboru po-
vídek Odyssea soudního sluhy. 

V časopiseckém otištění Klostermann při-
pomíná, že tato krátká próza vznikla na zákla-
dě vzpomínky na cestu po Francii před dva-
ceti lety. Francii navštívil v roce 1874, opako-
vaně pak i v osmdesátých letech. 

Příběh je čerpán z prostředí střední Fran-
cie a přibližuje nám osud Gilberta Pontilise,
lovce zmijí, které loví pro lékařské účely. Žije
samotářským životem v pusté krajině a po-
věrčiví lidé jej mají nejen za podivína, ale i za
nebezpečného čaroděje, který sice umí léčit
různé nemoci lidí i zvířat, ale také by mohl
svou čarovnou mocí uškodit. Proto je shle-
dáván vinným za epidemií moru králíků, slepic
a za choroby jiných domácích zvířat. 

Karel Klostermann odsuzuje pověry a zlo-
bu lidí a zastává se dobrého člověka. „Dvacet
let zapadlo v klima věčnosti, dvacet dlouhých
let. Přinesl mi čas dobré i zlé, ale víru v lidi mi
nevzal.“

I v této povídce se Klostermann projevuje
jako mistr v líčení přírodní scenérie, močá-
lovité a pusté krajiny. Stejně tak dovede vy-
kreslit svérázné postavy a jejich osudy, vedle
Pontilise je to např. postava hostinské aj. 

Může nás překvapit, že Klostermannova
povídka z konce 19. století působí dodnes
živě a moderně. Autor využívá i reportážních
prvků, udržuje kontakt se čtenářem jeho
častým oslovováním („Znáš mě, milý čtenáři,
z mých šumavských potulek...“ – „Já se
přiznám, milý čtenáři, že jsem ho měl upřím-
ně rád.“), ale od vnějškové reportážní popis-
nosti směřuje k nitru člověka, k postižení
jeho charakteru. Při své zálibě v cestování
projevoval zájem o osobitost krajiny, přírody,
ale především lidí tímto prostředím povahově
dotvářených. Směřuje tedy k poznání krajiny
i lidí. V povídkovém žánru však více než ve
svých románech pracuje s náznakem, napo-
vězením, tajemstvím a záhadou. 

U Klostermanna je motiv čaroděje-léčitele
často zastoupen. Už i autorova babička prý
měla schopnosti léčitelky. „Měl bych se zardít
studem, ale milým čtenářům nesmím zamlčeti
ničeho a třeba jim tedy pověděti, že i moje
vlastní bába za adeptku černého umění po-
kládána bývala.“ K motivu čaroděje se vrací
i v povídce z českého prostředí Čaroděj (hrdi-
na povídky se vrací z Brazílie domů, ale oby-
vatelé obávající se zlých sil se raději složí na
jeho cestu zpět do ciziny, jen aby rychle zmi-
zel), dále v povídce Zmizela aj. 

Lze říci, že povídky Karla Klostermanna bý-
vají neprávem ve stínu jeho románů. Proto no-
vé vydání povídky Čaroděj ve Vlčím dole je
nejen spravedlivým doceněním jeho rané po-
vídkové tvorby, ale i připomenutím, že je pro
nás Karel Klostermann sice nejvíce autorem
Šumavy, ale námětově překračuje tuto oblast.
Trojjazyčné vydání Klostermannovy povídky je
záslužným činem a rozšiřuje vžitý pohled na
spisovatele, jehož dílo bylo podnětné při hle-
dání nových uměleckých postupů i etických
hodnot v soudobé společenské a přírodní rea-
litě před více než sto lety. Text do němčiny
přeložila Jana Hrbotická, do francouzštiny
Anne Pougnard a medailonem autora knihu
doprovodil Viktor Viktora. Vznikla půvabná
knížka, která jistě zaujme české i cizí čtenáře. 

Bohumil Jirásek 
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Životní jubileum 
Věry Šmídové

Paní Věra Šmídová, rozená Procházková
(1923), je zasloužilá plzeňská občanka,
která svůj aktivní věk zasvětila jako pová-
lečná absolventka FF UK v Praze vzdělávání
mladé generace v západních Čechách,
nejdéle v samotné Plzni. Ač se stala v roce
1968 nositelkou titulu Vzorná učitelka, byla
v roce 1974 pro své občanské postoje ze
školství propuštěna. Po obtížném hledání
zaměstnání se existenčně uchytila jako po-
kladní na jednom plzeňském nádraží. Po ro-
ce 1989 začala spolupracovat s Českým
rozhlasem a s plzeňským tiskem. Musela se
vypořádat s nepřízni osudu i z důvodů zdra-
votních a rodinných. V tomto roce se dožívá
významného životního jubilea.

V roce 2004 překvapila a potěšila všechny
čepology (rozuměj obdivovatele slovesného
umění Jana Čepa) v naší zemi tím, že dala
souhlas s vydáním své soukromé korespon-
dence, kterou vedla jako zvídavá a rozdych-
těná mladá čtenářka, pokoušející se o lite-
raturu, s Janem Čepem v letech okupačních
a válečných, kdy po maturitě pracovala na
poště. Opatřila toto vydání v prestižním nakla-
datelství Torst úvodem a zvolila pro útlý sou-
bor třiadvaceti veřejnosti neznámých dopisů
výmluvný název Před námi tma a mráz. Vysti-
hující název, odvozený z citace jednoho ze
zachovaných dopisů z 21. října 1942, částeč-
ně předjímal i životní osudy paní Šmídové.
O knížce jsme v Plži referovali v roce 2004.

Přejeme Věře Šmídové pevné zdraví a vy-
slovujeme i tajné přání, aby připravila (nebo
dala svolení) k zveřejnění třeba jen části své
diplomové práce o Čepovi, kterou zřejmě
jako vůbec první psala pod vedením Alberta
Pražáka, jak uvádí ve svém úvodu ke zmiňo-
vané korespondenci. Bylo by to zajímavé
obohacení literatury o Janu Čepovi. 

Pavel Studnička

Nenápadný půvab Kejhova
„pygmalion efektu“

„Byl to zvláštní den, otec ráno nesnídal, za-
býval se jen svou lékárnou, večer chtěl být
o kus dál,“ zpíval vousatý pětatřicátník song
z doby, kdy se většina publika teprve narodi-
la. „Renata Náglová, oběť mé puberty…“ Zpí-
val a adolescentní publikum se snažilo od-
hadnout, co s Renatou kdy měl, když se tak
významně usmíval. Psal se rok 1982 a večí-
rek po vyhlášení vítězů soutěže Literární Fran-
tiškovy Lázně byl téměř u konce.

Soutěž byla společným počinem několika
kamarádů, kteří se nám, účastníkům, jevili ja-
ko staří literární pardi, „co fakt umí“. Berková,
Pánková, Huptych, Spurný a – Kejha. Dodnes
je mi záhadou, co je vedlo k tomu, hledat
dorost, který zkouší své první literární pokusy,
udělat pro ně soutěž a – to hlavně! – pomáhat
udělat samostatné kroky potenciální konku-
renci. Byla to touha  potkávat se, chuť dělat
něco jinak, potřeba kontaktu s novou gene-
rací? Nebo jen mít vlastní akci, kde se všichni
jednou za rok sejdou? Sami přitom byli mno-
hem dál – někteří měli vydané publikace. Ne-
dá se jim upřít jistý „pygmalion-efekt“ – pocti-
vě probírali naše prvotiny vyťukané na stroji
a snažili se ukázat chyby, klišé, možné směřo-
vání postav, nové formy a metody psaní. Před-
čítali z našich i svých prací na literárních ve-
čerech ve františkolázeňském divadle a dali
nám zažít pocit výjimečnosti i pokory před tě-
mi, jejichž díla působila mrazení na kůži.

Onen vousatý  pětatřicátník s kytarou byl
Josef Kejha, ale jinak než „Pida“ mu nikdo
neřekl. Měl zvláštní dar být nenápadně pří-
tomen tam, kde se něco dělo. Vždy s úsmě-
vem, ochotou naslouchat a pomoci. A tak při-
stupoval i k mladým při rozborech jejich textů. 

Srdce až v krku, obcházeli jsme stolky kri-
tiků a čekali ortel. Zatímco jiní tepali chování
postav či neposlušně napsané věty, Pida se
ptal – jak jsi na tohle přišel? Proč právě tak-
hle? Nešlo by to? Co kdyby? Mluvil potichu,
přerušovaně, bral vážně i názor nezkušené-
ho, pochyboval o všeobecných pravdách při
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psaní a usmíval se. Dovedl autorem nakous-
nutou myšlenku ad absurdum a nechal ho,
aby si sám přišel na nesmyslnost chování
postavy. Svým nasloucháním a opatrným na-
šlapováním kolem zranitelného ega mladého
autora dokázal často víc než renomovaný kri-
tik. Aniž studoval psychologii či pedagogiku,
svou empatií nás formoval účinněji než ti, kteří
(určitě měli pravdu!) ostrým slovem ohraničo-
vali vymezený mantinel. Dokázal odhadnout
potenciál autora a nešetřil svůj čas, když šlo
o čtení a rozbory našich prvotin i mimo vlast-
ní soutěž. Stejně jako Sokrates měl svou
„maieutickou metodu“, jak dostat z autora to
nejlepší. Byl redaktorem, už tehdy se psaním
živil – a dobře znal ono známé „škrtat-škrtat-
škrtat“. Ale zkuste říct mladému autorovi, aby
vyškrtnul pár odstavců! Po rozhovoru s Pidou
jsme to udělali sami.

Pida Kejha je autorem čtivých knih a her.
Ale u pánaboha bude mít ještě jedno plus –
povedlo se mu v několika autorských duších
zasít chuť psát dál. Z většiny z nás se nestali
spisovatelé. Přesto v nás zůstal otisk „literár-
na“, dotek v jiné dimenzi. Pido, díky za to, že
jsi pomáhal rozdmýchat ta malá světýlka
kreativity – a za pokoru a tichý údiv nad tím,
co nově vzniká.

Jana Brabcová

P. S. Svět se podivně zrychlil. Dívám se do
kalendáře a nemůžu uvěřit: 31. 12. 2008 se
Josef Kejha dožívá šedesátky. No a? Těším
se, že si zas zazpíváme Renatu Náglovou!

S kopce pod Antidivadlem

Zpráva o večírku 
Sečteno a podtrženo, povedlo se. Avšak

cesta k úspěchu vedla trny a bodláčím. Když
na hospodský sraz zavítala paní Erbová, změ-
řila přísným pohledem osazenstvo stolu a stro-
ze pronesla: „Už jsem byla v horší společnos-
ti.“ Mě a kolegů Charváta a Brabce se po-
známka nedotkla, ostatně jsme na ně zvyklí.

To ovšem nešlo tvrdit o dalších přísedících.
Vladimír Novotný si prokousl ret a drobně
hýkl, zatímco Milan Čechura se rovnou zve-
dal, že rád přenechá židli i pivo paní Erbové
a že klidně může jít jinam, třeba tam. Zdálo
se, že předehra k již sedmému literárnímu
večírku povážlivě zaskřípala, ale chyba lávky.
Paní Karla na mě spiklenecky mrkla, voňavým
kapesníčkem ošetřila zkoprnělého Vladimíra
Novotného a David Brabec něžně, leč důraz-
ně svou masitou dlaní tlakem na temeno usa-
dil Čechuru zpět na místo. Opětovné navázá-
ní přátelství bylo stvrzeno společným přípit-
kem a společným zvoláním: „Bez urážky kaž-
dý vůl pozná, kde jest jeho stůl!“

Nyní již k samotnému čtení (18. září 2008,
divadlo Dialog). Na pět účinkujících bylo zvěda-
vo třicet diváků. Úvod jsem obstaral s Davidem
Charvátem, jako již tradičně jsme přečetli něko-
lik svých textů. Jako vadu na kráse lze považo-
vat jen to, že během produkce přistál na Da-
vidově hlavě zmatený holub domácí (columba
livia f. domestica) a já jej, chtě napodobit bájné
vrhače boly, o několik centimetrů netrefil mikro-
fonem. Básníka vzkřísil až Milan Čechura, který
svým Rodinčením pleskl Davida přes obě tváře,
načež dotyčný vstal a počal se klanět do všech
světových stran. Pan Čechura získal za tento
hrdinský čin příslib, že jedním z hostů příštího
literárního večírku bude právě on.

Poté všechny přítomné obšťastnil svou
hudbou Jakub Kydlíček a nebyl by to jeden
z mála šlechticů české poezie, sám Kníže
Roman, aby po každé skladbě nezvolal zvuč-
né a obdivné: „Bravo!“ 

Druhá polovina večírku patřila výhradně že-
nám. Nejprve Kateřině Sachrové. Kvůli své
výšce a nízkému stropu musela číst vkleče,
což umělecký a estetický dojem výrazně
umocnilo a hluboce zasáhlo city posluchačů.
Následoval vrchol celého večera, vystoupení
Karly Erbové. Její verše se vznášely diva-
dlem, čas na pár chvil přestal platit a slzičku
o sváteční, nepromokavou košili Davida Brab-
ce otřel i Milan Čechura. Ti dva si padli do
oka, což je nejlepší pozvánka na zimní lite-
rární večírek, kde se oba představí.

Jan Sojka
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Prosinec 2008Kruh přátel knižní kultury

Na pořady KPKK je vstup volný. Do Polanovy síně je bezbariérový přístup.
Programy KPKK jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně.

Kruh přátel knižní kultury
vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13 – 2. patro)
na své pravidelné večerní pořady

3. 12. – 19.00 – křest básnické sbírky edice Ulita

Roman Kníže: Zvolání do mlhy
autora a ilustrátora Petra Jindru uvádí Vladimír Gardavský, 

hudební spolupráce Ivo Hucl

10. 12. – 18.00 – Výroční shromáždění členů KPKK

10. 12. – 19.00 – A světlo bude veliké
osudy Jana Jakuba Ryby v dramatickém zpracování členů DJKT

účinkují: Josef Nechutný, Antonín Kaška a Ivo Pavelka

17. 12. – 19.00 – Vánoční večer Jiřího Hlobila 
a jeho hostů

Pozvání Knihovny města Plzně:

9. 12. – 17.00 – Michal Černík: 
Kniha lidských přání

účinkují Gabriela Filippi, Milan Friedl a Vojtěch Esterle (varhany)

Připravujeme na leden:

7. 1. – 19.00 – Hrady a zámky IV – Zbiroh
účinkují Karel Drhovský a Viktor Viktora 
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Noví autoři Plže:

Jana Brabcová – narozena 1965 v Klatovech,
absolvovala FPe ZČU v Plzni (český jazyk 
a literatura, občanská výchova, je ředitelkou 
agentury a nakladatelství Grafia, žije v Plzni

Jiří Fanta – narozen 1938 v Plzni, ing. ekonom,
autor odborných prací a beletrie, působil i jako
vysokoškolský učitel (FF UK), žije v Praze

Lenka Navrátilová – narozena 1991 v Plané
u Mariánských Lázní, studuje Církevní gymnázium v Plzni, žije v Horní Bříze

Vladimír Líbal – narozen 1954 v Mělníce, propagační výtvarník, ilustrátor, autor
kresleného humoru, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče
Plzeňského kraje, žije v Klabavě

Naděžda Morávková – narozena 1961 v Plzni, kde žije. Absolvovala PF ZČU
v Plzni, obor český jazyk –  dějepis a na FF ZČU obor Teorie a dějiny vědy 
a techniky. Působí na katedře historie FPE ZČU v Plzni

V příštím Plži mj. čtěte:

Verše Romana Knížete

Povídky Václava Grubera a Jana Sojky

Aforismy Jana Jelínka

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


