
Plž
Plzeňský literární život
Pro libris / Ason-klub / Středisko západočeských spisovatelů
Knihovna města Plzně / Kruh přátel knižní kultury
Ročník VIII / 2009 / Číslo 9

9



Obsah

1 Editorial

Laudatio pro Plzeň
2 Eva Válková: Variace na téma Plzeň

Poezie
3 Alena Vávrová: Zatím ještě hodujeme
4 Jan Sojka: Má žízeň je náladová

Próza
6 Ida Sebastiani: Požáry, spáleniště – Odvaha
8 Radka Ketnerová: Ing. Boss

Aforismy
12 Jan Jelínek: Malý slovník odcizených slov (7)

O všem možném
13 Alena Zemančíková: Lekce z globalizace

Listy Ason-klubu

S kopce pod Antidivadlem
15 David Brabec: Léčebná kúra 

Přesahy
16 Ivan Martinovský: Poměr naprosto důvěrný 

a přátelský (1)

Stopy
20 Vlastislav Toman: Plzeňská ohlížení II

Mladý Západ
22 Martin Lang: Na prahu třetího tisíciletí 
23 Karolína Pláničková: Ondřej, Bejk zabejčilej 

neuvěřitelnej

Postludia
24 Vojtěch Němec: Bez rolády

Z českých rovů a hájů
25 Viktor Viktora: Pax iiscum – Lhota pod Radčem,

Mýto u Rokycan, Chýlice

(Ne)kriticky
25 Ivo Fencl: Milióntá Tomanova výprava
26 Ivan Nikl: Cenná publikace

Kom(i)x
27 Vhrsti: Vědec

28 KPKK zve do Polanovy síně



Až začátkem září doputuje k veřejnosti číslo
Plže, které právě čtete, budeme moci na
otázku spjatou s blížícím se podzimem, totiž
co jsme činili na sklonku jara, odpovědět:
přece připravovali deváté číslo Plže! Snažíme
se každé číslo sestavit a seskupit tak, aby
vždy upoutalo něčím novým – a pouze neško-
leným nebo nepoučeným zrakům se může
zdát, že Plž je pořád stejný. Kdeže, není, po-
dobně jako není nikdy stejná literární tvorba,
krásná literatura vůbec: vznikne-li takové zdá-
ní, potom zdání klame.

A tak plžím čtenářům i v září nabízíme
pestrou směsici básnických a prozaických
příspěvků – a jestliže v tomto čísle chybí tzv.
nové autorské jméno, naprosto to nezname-
ná, že by v Plži tiskli stále titíž autoři. Pokud
bychom na toto tvrzení přistoupili, pak s ne-
zbytným upřesněním, že jde o texty z pera
několika set tvůrců spjatých se západočes-
kým regionem – a to je něco, čím se může
pochlubit málokterý regionální časopis srov-
natelného ražení. Ničím se však nechlubíme
ani v nejmenším: jsme rádi, že můžeme uve-
řejnit nové verše Evy Válkové (v rubrice Lau-
datio pro Plzeň, která už na stránkách Plže
zdomácňuje) a laureáta Ceny Bohumila Po-
lana Jana Sojky, po delší době nám své nové
básně zaslala Alena Vávrová. Rubrika Próza

tentokrát patří autorkám, přičemž v obou pří-
padech, v povídkách Radky Ketnerové
i pseudonymní Idy Sebastiani, jde o sžíravé
horrory „ze života“. Jsou to groteskní vize, ale
do určité míry i praktické morality, jak se
bližní chovají ke svým bližním – jako nebližní.

Během podzimu máme v úmyslu postupně
uveřejňovat pozoruhodnou korespondenční
kolekci, kterou vybral a komentářem dopro-
vodil plzeňský emeritní archivář Ivan Marti-
novský: jde o dopisy či o výňatky z dopisů,
které Karlu Klostermannovi zasílal „jeho“
pražský nakladatel J. R. Vilímek – a přesvěd-
číme se, že jejich poměr byl vskutku „napros-
to důvěrný a přátelský“. Další plzeňské za-
stavení sepsal náš červencový jubilant Vlasti-
slav Toman, pokračujeme v uveřejňování afo-
rismů Jana Jelínka – a jaké mohou být „lekce
z globalizace“, dovídáme se z fejetonu Aleny
Zemančíkové. V Mladém Západu by měla
upoutat báseň strašického Martina Langa
i povídka ex-klatovské Karolíny Pláničkové –
a plží čtenáře nechť zaujmou i další rubriky.
Snad to vše budete číst s pohodovým po-
myšlením, že léto bylo pochváleno!

Vladimír Novotný

1Editorial

Při dobrém truňku a dobré kuřbě...

J. R. Vilímek



2Laudatio pro Plzeň

Eva Válková

Variace na téma Plzeň
1

Sváteční
Procházení
Podvečery příslibů
Stromy
Místo hradeb
Knihovny
Místo opevněných bran
A jemně padající popílek
Všedních dnů

2

Přijdeš
Abys složil
Zkoušku odvahy
Být sám
Na hotelu
Obojky sadů
Kolem krku

Věžičky
Podepřou šeď oblohy
Aby se nezřítila

3

Postavit nové město
Nejde
Bez směřování vzhůru
Abys uviděl
Domy bohatých
Útočiště chudých
Ulice k řece
Most

A v dalších dobách
Komíny
Jako věže
Novodobých kostelů

4

Ulice
Ve kterých bloudí
Přízrak oceli
Aby se stal 
Strojem

Tramvaje
Až k cíli potěšení
Na konečnou sklenic
K soutoku řek

5

Andělíček
Ohmataný
Chtivýma rukama přání
A za zdí
Oltář nejvyššího
Dva druhy štěstí
Pro každého něco
Ale kdo se dokáže
Rozhodnout
Jen pro jediné

Kdo dokáže milovat
Bez očekávání
A chodit venku
Před zářivkami výkladů

Kdo dokáže milovat
Bez očekávání a navždy
A není v chrámu
A nejmenuje se
Francesco



3Poezie

Alena Vávrová

Zatím ještě hodujeme
Stojím v lese

V prstenech
se steny ukrývají

Prsa prstům
patří
nepokrytě

Aktivní profil zapnut
Kolostrum nebes dotýká se
Strom strmý jehličnatý
košatý je spíš dokulata
B a u m

Přiznávám se k Citadele
stoje v lese

Magické Kolostrum
Tajemná Živá voda
Pohádková Živá voda 

Moc bílých panterů

Nejprve černí panteři hořícím kruhem 
proskakují

sem a tam tam a sem tam a sem
Já ptám se
Kde jsi mé totemové zvíře?
Jsem v díře - nezoufám
Ve tmě žhnou teplé žluté oči
ze všech stran vyskakují
počínají se točit ve znaku harmonie

černí se v bílé proměňují a naopak
pocit svobody a štěstí mé srdce zaplavuje
černá noc věští bílý den a naopak
Noc bílých panterů
Už nikdy Žádný Strach

* * *

To není procházka
růžovým sadem
cukrová vata

bujarý karneval
rozmařilý ples

KDYŽ NA TEBE MÍŘÍ KOPÍM
NEMYSLI
NA ÚČES

Trofeje

Marně budete hledat
daňčí parohy

protože oni od pradávna
shazují lopatky…

Ještě hodujeme na Hostině
Oplatky rozpouštíme na jazyku
Zkrápíme je rudým vínem

V noci pak psala básně
Ráno krmila koš
na papíry

Vezírek touhy
prázdný zůstal

Běličky se jen mihly
Zůstaly stíny…

Zatím ještě hodujeme
na Hostině
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Plavba

noc je moře
spánek loď
a sny proudy

kam až dopluji?
který přístav mě přijme?

ten ze vzpomínek?
ten z tajných přání
nebo ten z obav?

spánek je loď
s tajemným kapitánem

Žalm

je nám tolik
kolikrát jsme se o někoho báli

máme tolik odvahy
kolikrát jsme samy sebe
usvědčili ze zbabělosti

jsme natolik silní
nakolik nám ublížili jiní
a tak ubozí
jak dokážeme sami ubližovat

přesto všechno
nikdy nám nebude tolik
abychom dokázali odpouštět
aniž by nám bylo odpuštěno

Žízeň

snižuje hloubku
do níž padáš

prodlužuje
dobu pádu

má žízeň je náladová

uraž ji a lokne si
pochval ji a urazí se

má žízeň je jako noc
nevyhnu se jí

Vesmír

má hlava je desátá planeta
čas se jí netýká
stárne po svém

má hlava se otáčí
a uhýbá strmým věcem
zdem, vrcholům, pádům

můj vesmír se nesmršťuje
ani nerozpíná
pouze trvá
je složen z téže pralátky
jako ticho mezi slovy

Jan Sojka  

Má žízeň je náladová



5

Balada spáčova 

jsem ten
který usíná
když se zem probouzí

už s tebou nechci spát!
zaslechl jsem od dveří

jsem ten
který spí
i když nesní

můj strach
byl její páteří

jsem ten
který sní
i když nesmí

její tělo hřeb
má minulost rakev

jsem ten
který se probouzí
když podzim zívá

jeho dech a moje krev
jsou příbuzní 

To řve Ohře 

řve přímo přes jez

nekřič, řeko
a přikryj se
dopřej si spánku

zrána tě přivítám
u přívozu
pramicí ti protáhnu hřbet

Onehdy jsem zavřel oči 

a měl vidění

třináctý Divišův žalm
mě nadnesl
a nechal zřítit
do věcí bez odpovědí

je možné
že fáze měsíce a strach
jedno jsou?

je možné
že noc je past
na nespavce? 

je možné
že říci pravdu je méně odvážné
než čekat
co bude následovat?

onehdy jsem zavřel oči
a zřítil se do bezpaměti

Majetek

mám psa a kudlu
pes je ostrý
kudla věrná

ztratil jsem jehlu
nalezl seno

taky dobře

mám kde spát
a nejsem sám
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Ida Sebastiani

Požáry, spáleniště – Odvaha
Požáry, spáleniště

Strnule hleděla do plamenů, v panto-
flích a noční košili, a v jejích vybledlých
duhovkách se odrážel rozpadající se
dům, který s Antonínem před léty zakou-
pili, vlastnoručně opravili a milovali. Přes
nahé modrající paže a lýtka nevnímala půl-
noční mráz ani kvílení hasičských sirén.

„Toníku,“ pomyslela si, „teprve tohle je
tvůj skutečný konec.“

Kolem se pohybovali sousedé a místní
dobrovolní hasiči; pohyby prvních byly
neuspořádané a zvídavé, těch druhých
i trochu vzrušené, zvlášť pokud neměli
příležitost ukázat v praxi, co se předtím
lopotně naučili. Nepřítomně vnímala
zvláštní tanec s hadicemi jako na přehlíd-
ce a na mladších tvářích možná i naději,
že požár zvládnou. 

Chtěla se odtrhnout od plamenů, které
ji přitahovaly, ale nebyla schopna se po-
hnout.

Napadlo ji, co všechno oheň vzal na
věčnost, jako kdysi dávno Toníkovo tělo,
a k vlastnímu údivu nemyslela na těch pár
zlatých drobností ani vkladní knížku či
ložní prádlo nebo knihy, ale zabolelo ji,
když si vzpomněla na Toníkovy milostné
dopisy z vojny s lisovanou chrpou, album
fotek či starý památník.

„I kdybych měl stát na konci řady Tvých
přátel, přál bych si, aby to bylo co nej-
déle,“ napsal jí tehdy a za rok si ho vzala.

Pocítila nával touhy vrátit se pro ten de-
ník s ohmatanými deskami v červeném
sametu, vstoupit do plamenů a možná
v nich už zůstat. Přinutila se potřást hla-
vou, aby se podobných myšlenek zbavi-
la, a pohyb zapůsobil jako kouzlo, kterým

zrušila své zkamenění. Ucítila deku, kte-
rou jí někdo ze sousedů přehodil přes
ramena, a teprve v tomto okamžiku si
uvědomila mráz i žár sálající z plamenů.

„Už nemám nic,“ povzdechla si, „jako
by Toník znovu umřel.“

Představila si samu sebe jako shrbe-
nou stařenu s rozevlátými bílými vlasy, za-
tímco Toníkovu tvář před sebou viděla
mladou a krásnou.

Z přemýšlení ji vytrhl třeskot padajícího
trámu. 

„Dům umírá,“ pomyslela si. „Jsem po-
slední, kdo tady zbyl.“

Vzpomněla si na bouřlivou debatu
o domě, kterou vedla se synem Markem,
a byla poprvé ráda, že se odstěhoval
o pár domů dál. 

„Měl pravdu,“ napadlo ji, „padal mi na
hlavu a na opravu jsem neměla.“ Možná
byla bláhová, že se tak bránila, a bourat
teď už nebude co…

Nad Štěnovicemi svítalo. Někdo ji vzal
kolem ramen a odváděl pryč. Když se
otočila, uviděla Marka, s ušpiněnou tváří a
proudnicí v ruce. Voda elegantním oblou-
kem dopadala do burácejících plamenů
a mizela, ještě než se jich dotkla. Vytušila,
že má v tu chvíli jediný úkol – zamezit, aby
si oheň našel další potravu v sousedství. 

Než se k němu otočila zády, věnovala
domu poslední pohled. Dobrá, pomyslela
si, je rozhodnuto. Odstěhuje se k Markovi,
on už si se spáleništěm nějak poradí.

Marek koutkem oka sledoval odcháze-
jící matku a byl rád, že plzeňští hasiči při-
jeli o chvilku později než obvykle. Kanystr
s benzínem stačil uklidit do bezpečí. 

A na tak výhodně umístěný pozemek
sežene bez problémů kupce.
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Odvaha

Když vstoupila do vlakového kupé, ve-
šla s ní i lehká příjemná vůně. Poslední
Umberto Eco si vynucoval naprostou po-
zornost, ale vůně ho přinutila zvednout
hlavu a podívat se na ni. Je výrazně star-
ší, uvědomil si a zase se vrátil ke knize.
Vůně ho však vyrušovala ze čtení. Rád
bych věděl, co je to za vůni, pomyslel si.
V knihách někdy vystupují postavy
schopné ji určit, pojmenovat. Rád by tuto
schopnost měl. Letmo pohlédl na no-
sitelku vyrušení. Rovnajíc sukni usadila
se proti němu, na jediné volné místo.

Všimla si ho, když kotníkem vrazila do
jeho nohy při hledání nejvhodnější polohy.
Omluvně se usmála a sklonila hlavu ke
své knize. Oči registrovaly písmenka, ale
mozek ji neposlouchal a namísto nich jí
promítl jeho obraz. Je tak mladý, po-
myslela si. Mohl by být jejím synem… Hle-
díc do knihy periferním viděním pozorova-
la jeho ruce. Hezky tvarované, mužné,
s vystupujícími žílami. Napadlo ji, jak jsou
ruce důležité. Tvar nehtů, jejich délka
a čistota. Vybavila si kolegu z práce, jinak
milého a přátelského, s malýma ručkama,
patřícíma k jinému tělu, s nehezkými kla-
dívkovými nehty. Jen ty ruce samotné v ní
vzbuzovaly odpor tak velký, že se musela
přemáhat, aby se jich při občasném bla-
hopřání vůbec dotkla. I když i takové ruce
by se jí zdály lepší než ty s dokonalou ma-
nikúrou. Jak nespravedlivé a možná z po-
hledu muže nepochopitelné…

Nemohl se soustředit; vůně mu vadila.
Napadlo ho, že by rád věděl, co čte, ne-
boť ve svém okolí registroval minimum
čtenářů kvalitnější literatury, Když obra-
cela stránky, krátce na ni pohlédl. Líbilo
se mu, že péči o svůj zevnějšek nezúžila
na obličej jako jeho matka, jejíž postava
lety roztekla do neforemnosti.

Zvedla hlavu a jejich pohledy se po-
prvé setkaly. Plaše se usmál a uhnul,
sklopil oči. Udivilo ji, že ucítila chvění
pod břichem. Působil jako student, ale
tělo už měl dospělé a v modrých očích
ohníčky. Na prchavý okamžik zatoužila
být paní Robinsonovou z filmu Absolvent.
Sen o mladém milenci byl z těch uta-
jených a nikdy nerealizovaných, k nimž
se občas před usnutím uchylovala.

Náhle si uvědomila, že ho nikdy předtím
neviděla. Jezdila denně vlakem do práce,
s mnoha cestujícími se potkávala pravidel-
ně a některé zdravila. V rychlém sledu si
vybavovala mikropříběhy a osudy lidí, s ni-
miž se za ta léta pustila do řeči. Dívka s ne-
výraznými rysy schopná se za jízdy ve vla-
ku nalíčit a vystupující v Praze s tváří fem-
me fatale. Žena se psem majícím srdeční
vadu, rozvalujícím se na koberci první třídy.
Zanedbaný filosof s knihou v arabštině sva-
čící doma připravenou housku se šunkou.
Vousatý inženýr s notebookem… 

Ucítila na sobě jeho pohled. Na zlo-
mek okamžiku ji napadlo, co všechno by
se mohlo stát, kdyby se s ním setkávala
denně, a ta představa ji zaujala. Zvědavě
zvedla oči.

Když se jejich pohledy opět setkaly,
nevydržel a otočil se k oknu. Nebylo tak
pozdě, ale venku už se setmělo a na
hladině Berounky vinoucí se podél tratě
se stříbrně odrážel měsíc. Zaostřil; pozo-
roval její odraz ve skle a potěšilo ho zjiš-
tění, že se na něj dívá. Napadlo ho, jak
by mohl vypadat sex se starší ženou.

V Berouně vlak vyplivl většinu cestu-
jících a v kupé zůstali sami. Snažila se
soustředit na čtení, ale četla stále znovu
jednu větu, aniž by si zapamatovala její
význam. Kdybych byla odvážnější, mysle-
la si, oslovila bych ho. Vzpomněla si na
kamarádku, běžně navazující kontakty
a bez zábran komunikující s cizími lidmi,
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a přála si mít její schopnosti i odvahu.
Alespoň dnes a pro tuto chvíli… jen tak,
bez plánů do budoucna a současných
závazků, jen aby sobě i jemu vylepšila
páteční večer či zvedla sebevědomí.
Přemýšlela, co by mu řekla:

„Cestovat s vámi bylo moc příjemné.
Dívat se na vás, snít o vás a představovat
si….“ 

Konkrétní slova byla schopna jen velmi
hrubě a nedostatečně zachytit pocit
okouzlení nebo touhy, příliš prodchnuta
tělesnými pocity. Co by si přála mu říct,
zatoužila vyslovit natolik rychle, aby nebyl
schopen nijak reagovat. A pak se otočit
a odejít. Chvíli se bavila tou představou.
Ano, řekne mu to, už kvůli sobě. Přimě-
řeně nezávazné a přitom pochvalné…

Odlesk pouličních světel v říčce ji vy-
trhl ze snění. Rokycany. Vstala a začala
se oblékat.

Udiveně na ni pohlédl. Jako by ho vů-
bec nenapadlo, že může vystoupit, odejít,
ztratit se z jeho života. Přál si umět ji za-
stavit, odvahu vyslovit, aby zůstala. Na-
místo toho němě sledoval, jak si obléká
kabát, a před očima mu defilovaly dívky
ráno v metru upravené, vonící a nalíčené,

zatímco odpoledne už unavené, s povad-
lou pletí a setřeným líčením, s veškerou
starostí na bedrech a se skloněnou hla-
vou. Jak to udělala, že byla i vpodvečer
svěží a vonící? Vstal a pokusil se jí pomo-
ci do kabátu, ale byla rychlejší a jeho ruce
se naprázdno svezly po jejích zádech.

Pomalu se otočila. Na zlomek vteřiny
se na něj zadívala a on měl prchavý po-
cit, že něco řekne. Něco důležitého, zá-
važného, a přitom náležejícího jen jemu.
Něco, co dokáže změnit celý život. Za-
držel dech. Vlak začal brzdit a okamžik
pominul. Jako by dospěla k rozhodnutí,
plaše se na něj usmála a s banálními
slovy „na shledanou“ opustila kupé.

Zůstal sám s pocitem prázdnoty. Po-
díval se z okna, ale už vystoupila a tem-
nota ji pohltila. V kupé po ní zůstala slabá
vůně, kterou teď už plnými doušky
vychutnával. Mrzelo ho, že nic neřekla.
Zavřel oči a čekal, až vzrušení pomine.
Pak zpoza svých zad vyňal peněženku,
kterou se mu podařilo vzít jí z kabelky ve
chvíli, kdy se oblékala. Zadíval se dovnitř
a s uspokojivým úsměvem spočítal ban-
kovky. Odvaha v pravý čas a modré oči
dělají divy.

Radka Ketnerová

Ing. Boss
Leoš se převracel v posteli ze strany na

stranu. Vztekle odkopl prošívanou deku
v saténovém povlaku a ta se zašustěním
sklouzla na zem. Toužil usnout. A sou-
časně toužil definitivně vyřešit svoje pro-
blémy. Jeden už vlastně vyřešený téměř
byl. 

Zadlužená firma se dala docela dobře
prodat konkurenci, která zároveň měla
zájem Leoše i zaměstnat. S trochou štěs-

tí se mu tak podaří pokrýt alespoň část
dluhů, těch největších. Na ostatní finanč-
ní resty měl promyšlený splátkový kalen-
dář. 

Nyní zbývalo už jen propustit zaměst-
nance. Vlastně zaměstnankyni. Poslední,
jedinou pracovní sílu, která u něj ještě
vydržela. Obchodní oddělení rozpustil
před půl rokem. Tedy, rozpustilo se sa-
mo, když všichni čtyři obchodníci odešli



9

na vlastní žádost během jediného mě-
síce. Čekat na imaginární prémie se jim
nechtělo a z vypláceného základu se ta-
ké dlouhodobě žít nedalo.

Lada zůstala. Sekretářka, recepční,
účetní, nákupčí a uklízečka v jedné osobě
s hrdým titulem asistentka generálního
ředitele. Přijal ji někdy před dvěma lety
z čirého zoufalství. Životnost jeho asisten-
tek byla v té době limitována koncem zku-
šební lhůty. S některými se rozloučil sám:
Beáta uměla sice perfektně komunikovat
s klienty, ale ještě více se vykecávala s ka-
marádkami a blokovala služební linku.
Leona zvládala práci na počítači, ale větši-
nu pracovní doby proseděla na internetu,
kde místo obchodních kontaktů hledala
svého budoucího manžela. Jitka páchla
vyčpělým potem, Jana vařila příšernou ká-
vu. Další odešly na vlastní žádost: Bára
odmítala pracovat přesčas, Magda trvala
na pravidelných přestávkách a pevně sta-
novené pracovní době, Štěpánka nechtě-
la umývat špinavé hrnky…

Lada přišla na doporučenku z úřadu
práce. Upravená čtyřicátnice, tichá, se-
bevědomí po několikaměsíční nezaměst-
nanosti na bodu mrazu. Aby se jí co nej-
rychleji zbavil, otráveně při přijímacím
pohovoru nabídl mzdu ve výši životního
minima. K jeho velkému překvapení
ochotně souhlasila a druhý den sku-
tečně nastoupila. S potěšením zjistil, že
kávu vaří vynikající (lehce spařit a pak
dolít), k obchodním partnerům byla milá
a vstřícná, nedělala hrubky. K pracovním
povinnostem si časem přibrala úklid fir-
my, takže mohl vyhodit uklízečku, která
mu pokaždé přeházela věci na stole. La-
da byla důsledná a měla paměť filmové
skriptky, takže všechny předměty pečlivě
vracela na původní místo. 

Po čase jí nabídl tykání. Jen ji požádal,
aby jej oslovovala Leo. Svoje skutečné

jméno nesnášel. Děti ve škole mu snad
již od první třídy přezdívaly lečo. Připadal
si pak upatlaně, slizce, rozbředle. A upří-
mně začal tento zeleninový pokrm ne-
návidět. Jen z pouhé vůně dušených
paprik a rajčat se mu dělalo mdlo. Ne-
náviděl i svoje spolužáky, nevyhledával
jejich společnost, často měl pocit, když
procházel kolem nich, že se mu posmí-
vají, pomlouvají ho. Raději vysedával
v poslední lavici u dveří sám, dokud k ně-
mu učitelka někoho nepřesadila. Za
trest. 

I proto se ke svému personálu choval
odtažitě, podezřívavě. U každého ze
svých zaměstnanců předpokládal, že se
jej snaží okrást, využívá jeho peněz pro
soukromé účely a za jeho zády jen kri-
tizuje.

Ladě ovšem důvěřoval, chovala se ko-
rektně, a přestože odmítla donášet na
ostatní, věděl, že se na ni může spo-
lehnout. 

Jenže právě teď se jí potřeboval zbavit.
Bez výpovědní lhůty, bez odstupného.
Proto měl v aktovce připravenou dohodu
o ukončení pracovního poměru, elegant-
ním rozmáchlým tahem ji sám již signo-
val. Teď zbývalo jediné, přimět k podpisu
i Ladu. Doufal, že to nebude problém. Až
dosud plnila veškeré jeho pokyny ochot-
ně a bez připomínek. Představoval si, jak
mu ráno přinese kávu, on jí nabídne židli,
stručně vysvětlí situaci, jistým pohybem
směrem k ní posune dohodu a ona po-
depíše. Rychle, bez emocí a scén. Pak
si podají ruce, ona si zabalí věci, ode-
vzdá klíče a odejde. Napadlo jej, jestli by
ji neměl třeba na rozloučenou pozvat na
oběd. Pak svůj nápad rychle zavrhl. 

Co kdyby se mu tam rozplakala nebo
začala vyčítat?

Ráno vstal v evidentně lepší náladě.
Na snídani si zašel do svého oblíbeného



mléčného baru, objednal si kakao a křu-
pavý loupák s jahodovým džemem. Po
sladké snídani se vždycky cítil skvěle.
Všechno zvládne a příští měsíc nastoupí
jako poradce konkurenční společnosti.
Jeho zkušenosti a informace pro ně byly
přece jen stále cenné. A Ladu vyřídí
hned dnes! Cestou do firmy se zastavil
ještě v květinářství. Vybral oranžovou
gerberu, nechal ji nazdobit kouskem
asparágusu a svázat velkou textilní mašlí.
Do kanceláře vstoupil několik minut po
deváté hodině.

Asistentka už seděla za svým stolem.
Pozdravil ji kývnutím hlavy a požádal, aby
ihned přišla do jeho pracovny. Zde na ni
jedním dechem vychrlil, že jí děkuje, ale
už její služby nebude potřebovat, protože
jeho firma končí a je tudíž třeba, aby
i ona ihned ukončila pracovní poměr…

Lada si přečetla pečlivě připravený for-
mulář a pak zavrtěla hlavou:

„Tohle nemůžu podepsat.“
Leo vypadl z role: „Jak to, že ne? Je to

po právní stránce naprosto v pořádku.“
„Po právní možná, ale já bych měla do-

stat odstupné a o tom tady není ani slovo.“
„Není tam o odstupném ani slovo, pro-

tože ten pracovní poměr vlastně rozvazu-
ješ ty,“ snažil se o klidný tón Leo.

„Ale já nikam odcházet nechci, jsem tu
spokojená,“ namítla.

„To jsem sice moc rád, ale já budu
tenhle podnik zavírat, a proto nebudu
žádné zaměstnance potřebovat.“

Pokrčila rameny: „Klidně to podepíšu,
ale chci odstupné, jaké mi patří.“

„Žádné ti nedám, nemám ani na zapla-
cení zdravotního pojištění, milá dámo,
a rozhodně do tebe nemíním cpát ně-
jaké další prachy, co bych z toho asi tak
měl, nevíš?“ vytočil se.

Žena pokrčila rameny, pak vstala a pro-
hlásila:

„Pokud je to už všechno, půjdu zase
zvedat telefony.“ A tiše za sebou zavřela
dveře.

Leoš zuřil. Tohle si nepředstavoval ani
v nejhorším případě! Čekal slzy, výčitky,
obviňování, prosby. Chladnou logiku
u Lady nepředpokládal.

Bude třeba vymyslet náhradní plán,
uvědomil si znechuceně.

A dneska se jí teda rozhodně nezba-
vím, došlo mu vzápětí.

Chvatně přemýšlel nad další taktikou.
Vykouřil několik cigaret a snědl tabulku
mléčné čokolády. Vadnoucí gerberu vy-
hodil do koše. Pak ji znovu vyndal
a vztekle přelomil napůl. Zvuk praskají-
cího lýka jej trochu uklidnil a kolem po-
ledne měl celkově jasno. Energicky
a bez zaklepání vstoupil do Ladiny kan-
celáře. Tázavě na něj vzhlédla od moni-
toru počítače.

„Ihned mi odevzdáš klíče od všech
dveří včetně hlavního vchodu,“ oznámil jí
panovačně.

Sáhla do vrchní zásuvky psacího stolu
a položila mu do dlaně svazek klíčů s ba-
revnými plastovými rozlišovači.

„Jak se dostanu do kanceláře?“ namít-
la pak celkem logicky.

„Počkáš před vchodem, až přijdu já
a odemknu ti, ale to není všechno. Kaž-
dé odpoledne mi předložíš seznam pra-
covních úkonů, které jsi za ten den udě-
lala. Počet telefonátů, emailů, dopisů,
prostě všechno, jasný?“

„Ano,“ odpověděla klidně.
„Dobře. Zároveň ti oznamuji, že vzhle-

dem k tomu, že nejsem s tvou prací v po-
slední době vůbec spokojen, snižuji ti
s okamžitou platností osobní hodnocení
a nadále ti bude vyplácena jen základní
mzda.“

Než se otočil, zdálo se mu, že se snad
ušklíbla. Ale třeba to byl jen klam.

10
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V úterý svoji strategii tvrdého postupu
ještě zdokonalil. Ráno přišel záměrně
pozdě. Když hledal místo na zaparko-
vání, viděl, jak Lada zmrzle přechází sem
a tam po chodníku.

Vtrhnul za ní několikrát do hodiny, aby se
přesvědčil, že pracuje. Mezitím stihnul vy-
tknout nezalité kytky, docházející barvu
v tiskárně, nakřivo umístěné razítko v levém
rohu obálky a chybějící čárku v jednom
dopise, který mu předložila k podpisu. Od
mobilního operátora si nechal poslat po-
drobný výpis všech hovorů, které v mi-
nulém období uskutečnila a předal jí ho
s tím, aby k němu doplnila jména obchod-
ních partnerů. Odpoledne strávil tím, že
zkušebně obvolával některá čísla s cílem
přistihnout Ladu při lži a obvinit ji z toho, že
služební mobil využívá pro soukromé účely.

Podobně postupoval i v dalších dvou
dnech. Vynadal jí, že mu nevyřídila ima-
ginární telefonický vzkaz a zakázal vařit si
z firemních zásob čaj. Lada pracovala
nerušeně dál a jej to udivovalo stále víc.

V pátek se již neudržel. Předal jí pí-
semnou důtku, ve které vytýkal několik
dalších drobných prohřešků a zároveň
před ni znovu položil papír s dohodou.
K jeho překvapení si obojí mlčky odnes-
la do kanceláře. 

Začal doufat, že jeho nátlak konečně
přinese požadovaný efekt a ta protivná
paličatá ženská navždy zmizí z jeho firmy.
Rozhodl se, že si dojede na oběd a pak
to „dorazí“ dobře promyšleným tahem.
Obviní ji z krádeže několika tisícovek
z pokladny, klíče od ní sice již pár dní
neměla, ale hmotná odpovědnost podle
něj stále trvala. Pak milostivě navrhne, že
nebude volat policii, když okamžitě a de-
finitivně opustí pracoviště. 

„Ještě bude ráda, že bude moct odejít
dohodou,“ zaradoval se z vlastního nápadu.

Zaparkoval před oblíbenou pivnicí a za-
mířil ke stolu v rohu u okna.

„Knedlo, vepřo, zelo, pivo a koňak,“ ob-
jednal velkopansky u lelkujícího číšníka. 

Cítil, že je třeba odměnit se a po dlou-
hé době překročit zákaz toho úzkost-
ného doktora, kterému v duchu škodoli-
bě přezdíval „Cholesterol“.

Hospoda zela prázdnotou, pohledem
na hodinky zjistil, že je teprve půl je-
denácté. Výmluvným gestem si nechal
přinést znovu jídelní lístek. Nalistoval pří-
slušnou stránku, zlehka klepl hřbetem
ruky do papíru:

„Palačinky s čokoládou a šlehačkou,
kafe a ještě jeden koňak.“

Když číšník odnášel ze stolu prázdný
talíř, se servilní úklonou nadhodil:

„Kdybych mohl doporučit, máme dnes
vynikající též buchtičky se šodó.“

„Tak sem s nimi!“
Leoš nevěděl, že v okamžiku, kdy po-

někud vratce došel k autu, ztěžka dosedl
na sedadlo a nastartoval, přijala Lada
v kanceláři elegantně oblečenou pán-
skou návštěvu.

Muž v šedém obleku rozložil na kole-
nou notebook a opatrně vsunul disketu
do mechaniky. Chvíli cosi soustředěně
pozoroval na monitoru a lehkými jemnými
pohyby se dotýkal kláves. Lada jej mlčky
pozorovala. Konečně přikývl.

„Je to přesně to, co jsme chtěli. Jste
šikovná.“

Usmála se, Leoš nechválil nikdy.
Sáhl do vnitřní kapsy saka a vytáhl po-

dlouhlou obálku.
„Stosedmdesát, tak jak jsme se do-

mluvili, klidně si to přepočítejte.“
Zavrtěla hlavou, že to nebude nutné.
Chlapík se ušklíbl: 
„Ušetřila jste nám mnohem víc. Náš ře-

ditel chtěl toho vašeho šéfíka zaměstnat,
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Aforismy

l

legitimita
Cudně mlčí
v dobré víře
kostrou státu
když jsou mříže

limita funkce
Trůn si drží
proč by ne
Stolici však...
jémine!

logika vývoje
Naruby obrátí
i opaku opak
a pak
i když nit neztratí
s klubkem se nevrátí

loutky pašijových her
Bez procesu visí
v prachu zákulisí

loyalita
Věrně, se ctí mění
šaty, vlasy, odstín pleti
Vzdor však trikolóře
mívá jen dvě děti

m

metodika
1. psí hlava
2. náhubek
3. hůl
4. aport

mimikry
Používá osvědčené zbraně
vypadá vždy angažovaně
Včera však na pláži
dopadl tragicky
nudistkám v panice
pózoval falicky

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (7)

abysme z něj dostali nějaký informace,
a ještě chtěl něco zaplatit navrch, ale
takhle je to mnohem pohodlnější a snad-
nější. Všechno zůstane, pochopitelně,
mezi námi,“ zdůraznil ještě.

„Já vám zase musím poděkovat za
umožnění konzultace s tím odborníkem
na pracovní právo. Nebýt toho, určitě
bych nevěděla, jak reagovat, a podepsa-
la bych mu cokoli.“ 

Muž jen mávl rukou: „Rádo se stalo,
chlubil se při posledním pohovoru, jak si

umí poradit se svými podřízenými, že nikdy
nikomu ještě nedal odstupné, napadlo
nás, že to udělá i s vámi a že bychom si
mohli takhle vzájemně pomoct.“

Když odešel, sáhla po kabelce, pečlivě
uzamkla hlavní dveře klíčem, který jí před
svým odchodem vrátil jeden z obchodníků
a které Leoš v rozčilení zapomněl zabavit.
Pak vhodila do poštovní schránky obálku
s jednou kopií podepsané dohody
o ukončení pracovního poměru s ponděl-
ním datem. Přesně tak, jak si Leoš přál.
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mlčící většina
Že jsme průměr?
Proč z toho mít strach
Úroveň ta na nás stojí
ne na špičkách

mýtus
Proč se Pračeši až k moři nedostali?
Praotce prý pračecháčci
na Řípu ukecali

n

nadčasová konstelace
Stíny bodáků se kříží
se stíny mříží

naturel
Ať se vlk směje
nebo zuby cení
rozdílu v tom
mnoho není

nekonečno
Kde je konec konce?
Po kružnici běží
Konec konců začátek 
tam také někde leží

nemoc z povolání
Křivice korytná
v korytě nezbytná

neznámí mistři
V čem je talent anonymů
z proletářských sfér?
Hrají podle pravidel jen
když to na ně hrají fér

nonsens
Tomu není rovno
že nejde o život
když stojí za hovno

O všem možném

Alena Zemančíková

Lekce z globalizace
Na jaře došlo ke stávce. Zatím všechny

stávky probíhaly tak, že rukojmími stávku-
jících byl stát, to když stávkovali učitelé,
železničáři nebo lékaři. Tentokrát poprvé
to byla stávka jako z Marxova Kapitálu,
stávka, v jejíž moci bylo způsobit škodu
firmě. Spor vedly odbory s mezinárodním
kapitálem, jehož zisky jsou nedozírné: víc
než na autech se dá vydělat snad jen na
mobilních telefonech, a to ještě sotva.
Komentátoři a ekonomičtí odborníci se
vyjádřili jasně: ať si zaměstnanci moc ne-

vyskakují, protože tu jejich továrnu může
firma přestěhovat jinam. 

Kam – no na východ přece, kde je větší
bída, menší nároky, nízké sebevědomí. Ja-
ko by kvalifikace, solidnost, stabilita i jazy-
kové dorozumění byly v dnešním světě prů-
myslové výroby něčím nepodstatným, bez
čeho se klidně obejdeme. Chtělo by se říci
– přece jen neobejdeme, a také proto stáv-
ka skončila dohodou. V Mladé Boleslavi.

V Ašském výběžku jsou ve starých to-
várních budovách po někdejších textil-
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kách umístěny výrobní linky zahraničních
firem. To, co tam vyrábějí, jsou jenom
komponenty, například automobilové fil-
try pro různé značky, možná i pro Škodu.
Továrna má jen několik zaměstnanců
s pracovní smlouvou a stálým platem, asi
pět lidí, kteří jsou v kontaktu se zahra-
ničním vedením. Ostatní – dělníci v pro-
vozu – jsou najímáni přes personálně
otrokářskou agenturu, která je importuje
z východní Evropy, kde je větší bída,
menší nároky, nízké profesní sebevědo-
mí. 

Z toho, co vydělají, si otrokář strhne
provizi, zaplatí zdravotní a sociální pojiš-
tění, daň, ubytování a dopravu. Co zby-
de, je u nás částka menší než životní mi-
nimum, ale jim to stojí za to. Tito lidé ne-
bydlí v tom městě, kde pracují, jen tu pře-
spávají, město z nich nemá moc, ti horší
z nich utratí peníze v hernách a v hospo-
dě, ti lepší neutratí skoro nic, protože šet-
ří. Daně u nás neplatí, vždyť je zaměstná-
vá agentura sídlící bůhvíkde. Sama zahra-
niční firma u nás platí daně jen za těch
pět zaměstnanců, kteří stav místní neza-
městnanosti nevytrhnou. 

Firma tedy na nic nepřispívá, nic ne-
zvelebuje, do žádných místních aktivit se
nevkládá. Ale nikam se nepostěhuje, v tom
nás ekonomičtí komentátoři klamou.
Proč by měli stěhovat své západně ná-
ročné a sebevědomé zaměstnance ně-
kam na divoký Východ, když je mnohem
pohodlnější a bezpečnější přivézt vý-
chodní dělníky do Aše? 

Posledním příspěvkem personálně
otrokářských agentur do průmyslového
života na Ašsku jsou občané nové země
Evropské unie: Bulhaři. Ti mají ještě pro-
blém navíc – píší azbukou a jejich slovan-

ská řeč je od češtiny už hodně daleko.
Mají poněkud turecké zvyky, aby taky ne,
když byli po tolik století pod tureckým
panstvím, a u nich doma je Balkán. 

Mimo jiné se na nich zřetelně ukazuje
i planost výhrůžek ekonomických ko-
mentátorů. Kdyby chtěla firma Volkswa-
gen svoji českou továrnu na automobily
přestěhovat z Mladé Boleslavi do Bulhar-
ska nebo do Rumunska (abychom zůstali
v Evropské unii), postavila by se proti to-
mu naše vláda, i kdyby to měla hnát do
Bruselu – vždyť přece potřebujeme, aby
výkonná Škodovka platila daně u nás. 

Však ani výkonné německé firmy se
k nám na východ nestěhují. Je levnější
převážet komponenty, než platit daně.
Nahradit v Mladé Boleslavi kvalifikované
síly Bulhary, sjednanými přes otrokář-
skou agenturu, by asi nebylo tak snadné.
Dá se také předpokládat, že odbory by to
nedovolily. Ve firmách v Ašském výběžku
ovšem žádné odbory nejsou, vždyť je tam
jen těch pět loajálních zaměstnanců
a zbytek – zvykli jsme si tomu říkat oškli-
vě „levná pracovní síla“. 

S dělníky najatými agenturou se v Aš-
ském výběžku nikdo nebaví – pro jazy-
kovou bariéru to jde těžko, mají své tu-
recké zvyky, a pak – cítíme se být nad
nimi, jsme přece víc než levná pracovní
síla. Ale někdo se s nimi přátelí ve svých
obchodech, otevřených dlouho do veče-
ra, někdo, kdo je tu taky cizí, komu jsou
turecké zvyky stejně vzdálené jako zvyky
české nebo německé a kdo rozumí čes-
ky stejně špatně jako německy nebo bul-
harsky. 

Mohla bych to nechat jako hádanku,
ale byla by moc lehká. Jsou to samozřej-
mě Vietnamci.
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David Brabec  

Léčebná kúra
Tak jsme v Antidivadle ve zdraví přežili

letní prázdniny. Ne že by byly náročnější
než některé předchozí, ale s přibývajícím
věkem (čemuž však absolutně neodpo-
vídá počet nabytých zkušeností) je čím
dál větší zázrak, že nás rozpálené čer-
vencovo-srpnové dny nadobro neskolí.
Léto na všechny ještě dýchá alkoholový-
mi výpary, na místech, která jsme navští-
vili, tráva neroste, a zákoutí, na která se
nedostalo, se již nyní třesou strachy, že
příští rok svému osudu neujdou.

A přitom letošní léto začalo tak nevin-
ně! Jen to zájezdové představení do
Konstantinových Lázní! Výprava za kultu-
rou! Divadelní osvěta v malebném lázeň-
ském městečku!

Už sám fakt, že jsme nasedli do vlaku
na Prahu, předznamenal jedinečnost
našeho seskupení. Ačkoliv jsme se na
nasednutí do spěšného vlaku Plzeň –
Beroun – Praha dohodli, vina padla ne-
právem na mě. Marně jsem se vzpouzel,
že jsme ruku pro rychlík zvedli všichni!
Jan Sojka se vymlouval na Davida Char-
váta, kterému prý ukazoval, kudy zatéká
na nádražní perón, David Charvát přišel
s tezí, dle které vysvětloval Sojkovi, kde
bydlí Ježíšek. Jediný, kdo dlaň zvedl vě-
domě a dobrovolně, jsem prý já, jestli se
mi to nelíbí, mám kdykoliv právo založit si
vlastní soubor, kde se budu moci hlásit,
jak budu chtít. 

Usoudil jsem (na základě vzpomínky na
bájného Svatopluka a jeho tři pruty), že
díru do světa udělám jen coby krasavec
mezi dvěma nýmandy, chlapcům jsem se
omluvil, koupil každému po dvou pře-

pravkách piva a za doprovodu nádražní-
ho specialisty na utahování šroubů ve
výhybkách jsme nasedli do lokálky směr
Konstantinovy Lázně. Na nádraží čekala
klaka: dva místní bezdomovci, opilec,
toulavý pes Sámo a samo sebou celá
rodina Davida Charváta. Vyprahlí jsme
zapadli hned do první putyky a zábava
začala zeširoka. Výčepník nestačil dělat
čárky na účtence, a tak jsme si v mezi-
časech vytahovali zteplalá lahvová piva
z tlumoků.

Jak dopadlo představení, nevíme. Na
jeviště jsme se dostavili v plné polní. Ohla-
sy na naše vystoupení však byly veskrze
příznivé – v místních novinách vyšel člá-
nek s titulkem „Antidivadlo dostálo svému
názvu“, v lázeňských domech si personál
s radostí vybral dovolenou, protože
z městečka se odstěhoval celý turnus a ji-
ní zrušili ubytování.

Také další letní akce, které jsme
s chlapci plánovali, se nesly v radostném
duchu. Nic nám nevadily letní vichřice,
nic jsme si nedělali z infikovaných klíšťat.
Štěstí ze společně strávených chvil nám
nezkalily ani polomy, ani vyprahlá koryta
jindy divokých řek. Co je několik zákazů
vstupu proti ryzímu kamarádství, které
aby dnes jeden hledal s lupou v ruce?
Tento způsob léta je jediný šťastný!
A deset měsíců do dalších prázdnin ute-
če jako voda. Zatím se schováme do útul-
né náruče plzeňských barů, vináren,
kaváren a hospůdek. Příští léto bude vel-
ké. Už nyní plánujeme výlet na Pražský
hrad, kde se chceme hluboce a upřímně
poklonit panu prezidentovi.
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Ivan Martinovský  

Poměr naprosto důvěrný 
a přátelský (1)
Z dopisů nakladatele Josefa Richarda Vilímka
spisovateli Karlu Klostermannovi
1. Pánové se seznamují a hned se
ujišťují, jak jsou skvělí…

S náhledem Vaším, že má panovati me-
zi spisovatelem a nakladatelem poměr
naprosto důvěrný a přátelský, z celé du-
še a srdce souhlasím a jej sdílím. Prosím,
byste přijal ujištění, že se dle něho vždy
říditi budu a vše, co budu míti na srdci,
povím Vám až již ústně či písemně. Pro-
sím jen, byste i Vy tak vždycky činil a pak
nebude poměr náš, z něhož se upřímně
těším, nikdy ničím zkalen.

Za Vaši, rozumí se nezaslouženou po-
klonu, že jste ve mně poznal fešáka,
pěkně děkuji, – mám ale obavu, že Jste
se vzdor svému pozorovatelskému talen-
tu kapitálně zmýlil, neboť má ženuška
říká mi naopak, že jsem „starý mrzutý
bručák“. Komu však věřit mám? Spíše
snad tomu, kdo praví to méně lichotivé!

Je-li kdo fešákem a – odpusťte také
i Vy tohoto výrazu – žoviálním tatíkem,
Jste to bez odporu, milý pane, Vy sám.
Váš humor, vtip, veselá mysl a radostné
pohlížení do budoucnosti tak na člověka
působí, že zrovna pookřeje z těch prob-
lémů a starostí obchodních. Škoda, pře-
škoda, že Jste v Plzni. Na mou duši, kdy-
byste v Praze žil, museli bychom aspoň
jednou týdně se sejít a při dobrém truňku
a dobré kuřbě […] se pobavit a povyrazit.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
13. října 1892 

2. Pomoc v nouzi

Finanční situace středoškolského pro-
fesora a spisovatele byla velmi napjatá
pro nutnost platit dluhy po zemřelém
tchánovi, živit ovdovělou matku v Kašper-
ských Horách (nepobírala žádnou penzi)
a ještě se starat o mladšího bratra Jaku-
ba na studiích v Plzni. Tyto závazky pohl-
covaly veškerý zisk z jeho literární čin-
nosti a nemalou část platu. Musel si při-
vydělávat vyučováním na jiných školách
než na německé reálce, kde měl řádný
úvazek, a kondicemi v rodinách. K literár-
ní tvorbě se obvykle dostával až v noci.
Přesto často neměl na zaplacení nájmu
za byt v Martinské ulici a hrozilo mu vy-
stěhování, ba exekuce. V nouzi se od
začátku obracel na svého nakladatele,
který mu vždy pomohl a měl i slova po-
vzbuzení:

Na milý Váš dopis ze dne
28. min[ulého] m[ěsíce] sděluji Vám, že
jsem ochoten poskytnouti Vám žádanou
zálohu per zl. 250,- na příští práci, již pro
mne chystáte, a poukazuji Vám je také
současně poštovní spořitelnou k výplatě,
takže je v pondělí, doufám, v rukou míti
budete, a tak tísně, o které se zmiňujete,
úplně se zbavíte. To Vám věřím, že tako-
vému tichému, snivému lesnímu duchu,
který jenom s tou svou lesní poezií se
zabývá, takové prozaické starosti velkou
hlavu dělají. Nic si ale z toho nedělejte,



nebude to bohdá dlouho trvati a pak bu-
dete se nakonec Vy smát, až budete ve
svém vlastním hnízdečku, úplně zaplace-
ném seděti.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
2. června 1893

3. O názvech literárních děl

Klostermann měl zvláště v počátcích
své dráhy potíže s redaktory a naklada-
teli, kteří si vynucovali změnu názvu nebo
i úpravy děje jeho prací, ne vždy k lepší-
mu. Pravidelně jim ustupoval, ať z úcty
k jejich jménům (Sv. Čech, J. V. Sládek)
nebo proto, že se jim cítil zavázán. Tak
tomu bylo s Václavem Vlčkem, vydavate-
lem literárního časopisu Osvěta, který ho
získal pro českou literaturu. Ale právě sil-
ně konzervativní Vlček byl ze všech „cen-
zorů“ nejhorší. Navíc byl prudérní mora-
lista. Např. v již zmíněném románu Za
štěstím měla jedna z jeho hrdinek ne-
manželské dítě. „To dítě musí pryč!“ roz-
hodl Vlček. A spisovatel bez řečí po-
slechl… Oč jemněji postupoval v obdob-
ných případech Vilímek: 

Appropos toho titulu na Váš román.
Jste definitivně rozhodnut pro „Skláři“?
Mně – jako nakladateli, zdá se býti ten
titul trochu slabý, nelákavý; dovolil byste,
abych Vám nějaké titulky jiné předložil,
anebo nepřemýšlel byste raději sám
o nějakém vhodnějším? 

Ale teď již dost, končím s přáním co
nejupřímnějším, byste nedal rušiti si na-
stávající svátky pozemskými starostmi
a abyste je strávil co nejveseleji a co nej-
příjemněji.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
20. prosince 1893

Osmělený Klostermann setrval na pů-
vodním názvu a nezmýlil se. Román Sklá-

ři vyšel za jeho života u Vilímka čtyřikrát
(4. vyd. v r. 1922) a do roku 1971 sedm-
krát.

4. Radostná zpráva a zároveň
varování

Milý drahý příteli! Mám pro Vás novinu,
která Vás, doufám, jak náleží potěší a mi-
le překvapí. Věc Vaše1) ve Vídni je vyříze-
na, a sice pro Vás příznivě. Máte vyhráno
úplně. Ale [ne] abyste si myslil, že Vám
k této výhře dopomohl p. Schwarzen-
berk2) nebo někdo jiný, na něhož jste se
obrátil!! Vaše věc byla úplně ztracena
a v poslední chvíli dozvěděl se o této pro
Vás katastrofě jeden šlechetný Vám
dobře známý Váš přítel a zajel kvůli tomu
do Vídně a bitvu Vám tam osobním zakro-
čením vybojoval.3) On ve své skromnosti
se Vám nechce k tomu přiznat. Já ho pro-
zradím,4) abyste věděl, komu máte co dě-
kovat za své zachránění od suspendová-
ní, které bylo již fait accompli!!!! – Pro-
sím, abyste toto sdělení považoval za na-
nejvýše důvěrné a nikomu – pravím niko-
mu – se o tom ani slůvkem ani pohledem
nezmiňoval, byste pochod věcí nijak
nepokazil. Máte mnoho nepřátel v Plzni.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
10. července 1896 

1) Jedná se o odvolání k ministerstvu
kultu a vyučování, které Klostermann po-
dal 12. února 1896 proti přísné důtce
s výstrahou, kterou ho Zemská školní ra-
da pro školy s německým jazykem vy-
učovacím potrestala za román Za štěs-
tím, oceněný předtím cenou České aka-
demie věd a umění, pro údajné podně-
cování národnostní nesnášenlivosti. Spi-
sovatel byl profesorem německé reálky
v Plzni, proto podléhal pravomoci ně-
mecké školní rady.
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2) JUDr. Friedrich princ ze Schwarzen-
berku, na kterého se Klostermann na
radu plzeňského poslance Františka
Schwarze obrátil jakožto na čtenáře ro-
mánu Ze světa lesních samot se žádostí
o podporu. Schwarzenberk mu 6. dubna
1896 sdělil, že o záležitosti mluvil s mi-
nistrem osvěty sv. p. Gautschem, doufá,
že se mu podařilo získat ministrův zájem
„ a že přispěje to k zjednání odpomoci“
(sic!). Nepřispělo.

3) Antonín Rezek, historik, profesor Fi-
lozofické fakulty české univerzity v Pra-
ze. Rezek nejednal s ministrem, ale s pří-
slušným referentem, což bylo mnohem
účinnější.

4) Max Regal, Život a dílo Karla Klos-
termanna, Praha 1926, s. 68, tvrdí, že
k „prozrazení“ došlo, když Vilímek přiložil
k tomuto dopisu Rezkovu navštívenku.
Důkaz, jenž uvádí, není dnes již ověřitel-
ný.

Téměř hektický styl dopisu s častým
podtržením slov, obratů i vět perem, ješ-
tě zdůrazněným dodatečně černou pas-
telkou, svědčí o velkém pohnutí a důra-
zu, s nimiž Vilímek dopis psal.

5. Nechtěný společenský přehmat

Děkuji Vám ze srdce za Vaše vřelé,
srdečné přání. I já navzájem „vinšuji“
Vám z té duše Vás milující vše jen to
nejlepší a nejpříjemnější, zejména pak,
aby choroba Vaší paní co možno nej-
rychleji se zlepšila, ale úplně odešla.
Chápu, že za takových trudných poměrů
doma a při nevděčné dřině, jakou stav
profesorský vůbec skýtá, nebylo by Vám
asi možno oddati se s klidem a láskou
svým pracím.

Však nic si z toho nedělejte, Vaše paní
není sama, která stůně. U nás není

o mnoho lépe. Nový rok nám začal
velice krásně. Hned dopoledne jsem
ulehl a dnes teprve lezu z postele, ač
ještě mi není tak, jak by mělo býti.
Omluvte z důvodu toho, že odpovídám
na Váš dopis teprve dnes.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
5. ledna 1898

Nu, a v čem záleželo Vilímkovo faux
pas v tomto na pohled zcela konvenčním
dopise? V ironii osudu, která zařídila, že
spisovatelova první žena Marie roz. Car-
mine zemřela 6. ledna tr., zrovna v den,
kdy mu byl doručen tento „povzbudivý“
dopis. Křižoval se s jejím úmrtním ozná-
mením.

6. Vzmužte se, vzmužte se!

Buďte mužným, neoddávejte se přes-
příliš bolu svému, těšte se myšlenkou, že
ušla snad větším strázním a bolestem,
jež ji mohly potkati. Jsou nevyzpytatelné
cesty Boží! 

Jak rád bych Vám stiskl Vaši ruku a při-
vinul Vás k srdci svému, kdyby vlastní cho-
roba […] nevázala mne doma. Lékař, kte-
rý právě ode mne odchází a jehož jsem se
tázal, zda bych směl podniknouti cestu do
Plzně, co nejvíce mne od toho zrazuje.
Budu ale zítra po obědě u Vás duchem
svým a pomodlím se lépe, než snad mno-
hý, který v konduktu půjde.1) […]

Drahý příteli, vzmužte se, vzmužte se,
nepoklesejte na mysli a buďte ujištěn, že
celá řada Vašich přátel, mezi něž já
v prvé řadě se čítám, s Vámi cítí a Vás
dvojnásobně bude milovat.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
7. ledna 1898

1) Pohřeb Marie Klostermannové se
konal 8. ledna 1898.
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Soustrast nepotřebuje zvláštního ko-
mentáře; tak jen upozornění, že i zde na-
cházíme „zcela obvyklou“ formulaci, jež
se s obměnou výše částky a data vysky-
tuje v skoro každém dopise: 

Žádosti Vaší o zaslání 200 zl. jsem hned po
obdržení Vašeho dopisu vyhověl. Poslal jsem
je telegraficky, poněvadž předpokládám, 
že budete potřebovat co chvíle peněz…

7. Překvapivá zpráva (alespoň 
pro Vilímka)

V prvé polovině roku 1898 Vilímek opa-
kovaně povzbuzoval Klostermanna, aby
nesl ránu osudu – smrt své ženy – stateč-
ně a nepoddával se jí. Netušil, že truchlící
vdovec se již uchází o Barboru zv. Betty,
majitelku kotlářského a instalatérského
závodu v Plzni, který zdědila roku 1895 po
svém zesnulém manželovi Arnoštu Jurán-
kovi, a činí to s energií a zaujetím, jichž byl
v jiných situacích schopen málokdy. Vzpla-
nul nejpozději 16. března, kdy napsal
Bettyně první milostný dopis, v dalším
z 2. dubna už jí nabídl sňatek, tvrdil, že
bez ní nemůže žít, leda živořit a vypočítá-
val, co může pro ni a její rodinu i při své
špatné finanční situaci udělat. A protože
byl vdovcem sotva čtvrt roku, oba dopisy
psal na smutečním papíře, zcela podle
dobové konvence, že při úmrtí v rodině
mají pozůstalí setrvat nejméně půl roku
v hlubokém smutku. V červnu informoval
přítele Vilímka o úmyslu znovu se oženit.
Ten byl překvapen, ale zachoval dekorum:

Prosím Vás [...] za prominutí, píši-li toto
psaníčko v největším spěchu a roztrži-
tosti a nedopadne-li stylizace jeho, jak by
měla vzhledem ku překvapující zprávě,
jíž jste mi v svém listě učinil.

Uznávám plně vývody a důvody, jež
v listě svém uvádíte ku vysvětlení kroku,
který v letech, v jakých Vy se nalézáte,
bývá přece jen řídkostí! Je vidět, že jste
nezdolné dítě Šumavy, jemuž ta man-
želská vojna ani dost málo neuškodila,
že cítíte se silným nové polní tažení pod-
niknout. Přeji Vám z hloubi své duše, aby
svazek Váš byl co nejšťastnější a aby do-
sáhl jste všeho toho, po čem toužíte a co
si za svou dobrou povahu, své ryzí srdce
ve vrchovaté míře zasluhujete: spokoje-
nosti, štěstí a klid, tak abyste s trojná-
sobnou silou mohl se věnovati své litera-
tuře. Dejž Bůh, abyste se v žádném ohle-
du ve svých nadějích nezklamal!!

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
23. června 1898

Sňatek se konal v kostele sv. Bartolo-
měje v Plzni 19. července 1898, pou-
hých 13 dní po uplynutí „povinného“
smutku. Ženichovi bylo 50 let, nevěstě o
dva roky méně. Bohužel, dopis, v němž
spisovatel sdělil důvěrnému příteli své
„důvody“, je dnes nezvěstný. Škoda,
protože není ani tak důležité, co vyspe-
kulovali editoři Klostermannových Dopi-
sů Bettyně o výhodách, jež přinášel sňa-
tek ženichovi anebo nevěstě, jako vědět,
co od něj očekával sám Klostermann.
Dopis by se měl nacházet v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví
v Praze ve fondu Vilímkova nakladatel-
ství, ale po rozchvácení nakladatelství
roku 1949 (říkalo se tomu znárodnění)
měl i tento fond své osudy, takže dodnes
není zcela uspořádán. Kolegyně z LA
PNP, jež po spisovatelových dopisech
Vilímkovi pátrá, ani já se však ne-
vzdáváme naděje, že se je podaří objevit.

(pokračování příště)
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Vlastislav Toman

Plzeňská ohlížení II
Do Plzně se vracím často. Někdy na-

krátko, na den dva, někdy i jen na pár ho-
din. Důvody jsou různé, příbuzenská ná-
vštěva, setkání s přáteli a bývalými spo-
lužáky, beseda nebo jiné důvody. Když
jsem ještě pracoval v redakci ABC, velice
rád jsem do Plzně vozil naše zahraniční
návštěvy. Kam? Snadno uhádnete: do
Škodovky a do pivovaru. Všude byli ně-
jací kamarádi, ze školy nebo ze Svazu
mládeže. Ani našeho redakčního fotogra-
fa jsem s sebou na reportáže nebral. Sta-
čilo zavolat Pepovi Fidlerovi, známému
fotoreportérovi z plzeňského deníku
Pravda, a ten obvykle zajistil i potřebná
povolení. S focením začínal už v naší
svazácké skupině na Slovanech a zcela
mu propadl až do konce svého života.

Byla však i jiná místa, kam jsem už teh-
dy chodil nebo sem vodil zahraniční kole-
gy. Tak třeba krajský „barák“ čili Dům 
pionýrů a mládeže, dnes Centrum volné-
ho času dětí a mládeže, nebo Stanice
mladých techniků a muzeum s jeho sbír-
kou historických zbraní. Ani procházku
městem s jeho sady a náměstím Repub-
liky, ba i stylovými restauracemi a hospo-
dami, jsem nevynechával – a platí to do-
dnes.

Docela jiné jsou však mé návraty na
Petrohrad a Slovany. Tady jsem prožil své
dětství a klukovské dospívání. Snad nikdy
se ani dnes nezapomenu z tramvaje po-
dívat na rodný dům v ulici Farského. Pro
mne to však je a zůstane Táborská, ulice
mého narození a dětství. Za války ji Něm-
ci přejmenovali na Haufovu. Odtud jsem
začínal pronikat do dalších končin Petro-
hradu a později až na Slovany a ještě dál
za město. To se však do oněch kdysi pro

nás, kluky, divokých míst dnes bohatě
rozrostlo. 

Další ohlédnutí z projíždějící tramvaje
obvykle patří Sokolu V. a za ním se tyčící
Masarykově škole. Vím, že za školou se
skrývá farská zahrada, zato kostelní věž
přece jen převyšuje petrohradské domy.
Celá ta čtvrť okolo Jiráskova náměstí je
pro mne jakýmsi ostrovem dětství obté-
kaným dvěmi tramvajovými dopravními
tepnami, Slovanskou (kdysi Nepomuc-
kou) třídou a řadou ulic, kudy projíždí dru-
há linka ke Světovaru. 

Koterovskou a Táborskou kdysi pro
nás, kluky i děvčata, civilizace jako by
končila v Chvojkových lomech. Co tady
se dalo prožít! Napodobovali jsme Fogla-
rovy Rychlé šípy, když jsme skákali se
starým deštníkem ze „stolové hory“ do
pískové návěje u jejího úpatí. Houpali
jsme se na ojích odstavených povozů,
kterými se písek odvážel, nebo jsme si je
ve své fantazii proměnili v Žižkovy válečné
vozy a sváděli bitvy s kluky z Táborské
o právo být v pískovně.

Na polích, které se kdysi táhly až
k Světovaru, moji starší bráškové jako
skauti organizovali dračí závody a jejich
velký drak, když vítr silně dul, prý mě na
malém žebřiňáčku táhl kus cesty. A já se
tomu smál… 

O dobrých patnáct let později tady vy-
rostly domy a já tu prožíval své první
lásky. I na ty si vzpomínám, když mezi
slovanskými vilkami procházím. Občas
se hůře orientuji, protože všude vyrostlo
mnoho nových domů, ne vždy hezkých,
ale zato vysokých. A také ulice mají lec-
kdy názvy změněné. Což ovšem platí pro
celou Plzeň. 
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Nová výstavba pohltila rovněž pole
u papírenské zahrady, kam jsme podni-
kali dobrodružné výpravy. (Dnes tam
vede Habrová ulice.) Když bylo v zimě
hodně sněhu, a to ve válečných letech
bylo!, tající sníh tu zjara udělal velké jeze-
ro, kam jsme se chodili „cárat“ a pouštět
lodičky. Papírové i vyřezané nebo koupe-
né plachetnice. 

A to už se zase vracím na Slovany, kam
jsme po válce přesídlili, protože náš dům
poškodily bomby při dubnovém náletu na
plzeňské nádraží v roce 1945. Bydleli
jsme v rodinném domku v ulici Pod Há-
jem, kde už žil můj starší bratr Karel s ro-
dinou. Ten nás upozornil, že z domku
utekla německá rodina, která tam byla za
války ubytovaná, a tak jsme byt dostali
přidělený náhradou za Táborskou – a teď
jsem na rozpacích, který název „mé“
ulice mám vlastně napsat. Ale jak jsem už
řekl, pro mne Táborská zůstává Tábor-
skou, i kdyby ji kdoví kolikrát přejmeno-
vali!

Slovany jsem už samozřejmě znal od
dětství, chodili jsme sem s maminkou
na návštěvu k Vřešťálům, kteří měli syna
Zdeňka. Jako kluci jsme si často hráli
u nich na zahradě s vojáčky, ale pak
jsme je vyměnili za kovboje a indiány
a vojáčky na ně (doslova) taky předě-
lali. Za války jsme však přece jen oba
podlehli době a vyráběli si modely vo-
jenských letadel (samozřejmě spoje-
neckých – tehdy ještě z lipového dře-
va). Z pozdějšího pohledu jsme dělali
i nebezpečnou věc – zkoušeli jsme si
vyrobit střelný prach do „bomb“ pro
naše letadla. Byli jsme dost úspěšní
a naštěstí se nic nestalo, ani nám, ani
rodičům. Kdyby to tak někdo oznámil?
Vždyť byla válka a okupace.

Z Motýlí ulice, kde Vřešťálovi bydleli,
jsme se Zdeňkem často vyráželi k řece

Radbuze. Zlézali jsme stráň od vilek Na
Skalce, protože Slovany se tyčí dost vy-
soko nad údolím řeky. Tady dole byly na-
še prérie, země nikoho, kde se dalo pro-
žít nejedno dobrodružství. Pod Skalkou
tehdy bylo jezírko, které zbylo po regulaci
řeky. Koncem zimy v jednačtyřicátém
jsme tu s Vaškem Šteklem, mým petro-
hradským kamarádem, jezdili na krách
a já se do půl těla probořil na tenkém
ledu. Sušil jsem se u ohníčku na břehu
řeky, kam voda vyvrhla velké kry. Zima
tenkrát byla opravdu tuhá a já se bál přijít
domů mokrý.

Nahoře u hradby do Květné ulice býval
opuštěný dřevěný maják. Při „benát-
ských nocích“ dole na řece se odtud
střílel ohňostroj. Slovaňáci o něj vedli boj
s Doudlevečáky, kteří sem podnikali
výpravy z druhého břehu, z Doudlevec.
Jejich Sokol měl dole své loděnice.

Z oken našeho domu Pod hájem jsem
se díval přímo na Homolku. Dnes je to le-
sopark. V Praze bydlím na okraji ďáblic-
kého sídliště a výhled mám podobný, na
ďáblický háj, kterému vévodí hvězdárna
Ládví. Obě místa mají tedy mnoho spo-
lečného, a tak se objevila i v mých ko-
miksových příbězích. Plzeňská Homolka
patří chlapcům z klubu Strážci, o nichž
jsem se zmínil už v prvním plzeňském
ohlížení, pražský ďáblický háj se stal
místem zrodu jejich pražských násled-
níků, Strážců z Bílých domů (viz Velká
kniha komiksů ABC, BBart 2003). Ano,
je mnoho míst v Plzni i okolí, která mi při-
pomínají léta mládí a dospívání, kde jsme
si mohli hrát a prožívat svá malá dobro-
družství. Město nám vše nabízelo. 

Nevím, kde a jak si dneska hrají děti
z Petrohradu a Slovan, ale vím, co asi
řeknete: Sedí u počítače a hrají hry. Mně
se to zdá málo, jak pro dnešek, tak pro
jejich budoucí život.
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Co se to, Panebože, co stalo se s mým městem?
Kam zmizely šeré do magična uličky?
Tam, kde klepaly se koberce a míchalo se těstem,
kde slétali se holubi, co krmily je babičky?

Sem, na tmavé zaprášené dvorky s kamarády
po pěti pivech U Trojek chodili jsme chcát,
na sloupy loubí kolem rynku, na arkády
sprosté piktogramy a další vzkazy šutrem psát:
že Honzovi nechce stát,
že nás Hanka nechce milovat,
že nebudeme pracovat
– to vše jsme ryli do fasády
i v písku cesty u zahrady.

Kampak se poděl markýz Rudla s pleší jak lampa?
Copak se stalo s babkou s okem na tyči?
Rozžínala plyn kolem parku Kampa
a říkala nám, ať jdem domů, anebo taky do piči.

A co je s tím starým bezem nad lavičkou,
co stínem kryl mé erotické spády
i šachovnici s figurkami a s rozehranou partičkou?
A když pak zima ujala se v městě vlády
hodil se pěkně do parády
a smál se nad mojími pády
nad ledovkovou cestičkou,
když jsem tam coural s holčičkou...

Kdy zmizely ty staré knajpy v kouři vajglů
a pitoreskní budky na písek a sůl
a randál ochraptělých opileckých brajglů,
když domovník bral na nás hůl?

Pět a třicet let navíc, plus či mínus, děleno a snad i krát,
tak tedy díky, zralý věku, na mou věru!
Tohle, že jsou místa, jež měl jsem tak rád?
Mám pro tebe, město, mám pro tebe vzkaz: že na tebe seru!

Martin Lang   

Na prahu třetího tisíciletí
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Karolína Pláničková  

Ondřej, Bejk zabejčilej 
neuvěřitelnej

Těžký začínat, brácho. Tvé kousky jsou
prakticky nepopsatelné. Riskuji, že vznik-
ne velmi plochý obraz tvé široké, složité
osobnosti. 

Měl jsi být můj brácha, jako bych tě
znala už dávno, Bejku. Zamilovala jsem si
tě od první chvíle. Od první chvíle jsem
o tebe měla strach. Chrlil jsi ze sebe
chraplavým hlasem všechny ty křivdy,
které na tobě druzí spáchali. Plival jsi ko-
lem sebe nadávky, s každou z nich jako
by se uvolňoval tvůj zahleněný krk. To
všechno jsem znala, také jsem byla plná
bolesti z křivd, a že jich nebylo málo!

Tvé široké statečné srdce! Bojoval jsi
jako Skot William Wallace. Jen jsem se
na to chvílemi nemohla dívat, rvalo mi to
srdce. Nakonec tě nezačali roztahovat na
provazech, ale zavřeli tě do železné kle-
ce. Lomcoval jsi s ní víc jak hodinu, klou-
by celé odřené a omlácené. Nechtěli mě
za tebou pustit. Nevím, z čeho měli 
strach. Vlastně vím. Z toho, že bych před
tebou obstála lépe než oni. Nakonec
jsem k tobě stejně pronikla. Přes mříže jsi
mi prostrčil své dřevěné korálky. Teď je
na krku nosím já. 

Trvalo pár dní, než ses trochu uklidnil.
Rázoval jsi po chodbě a chraplavě pořvá-
val „Sestro! Doktore!“ podle toho, koho
jsi zrovna potřeboval. Většina z nich tě ale

neslyšela. Chtěl sis to vyřídit s celým svě-
tem, a nakonec se ti povedlo srovnat se
sám se sebou. Právě to jsi potřeboval
nejvíc.

Získals místo v mém srdci tak samo-
zřejmě, jako člověk dýchá. Jsi ve mně
přítomnej. Už v sedmnácti jsi opravdovej
chlap. Škoda, že ti není aspoň o deset let
víc. Byl bys moje jasná volba. 

Umíš být tak roztomilej. Humorista
a zároveň nekompromisní chlap. A taky
se umíš tak krásně smát! Mně jsi hned na
začátku řekl, že jsem šíleně smutná prin-
cezna. Tak mi ještě nikdo neřekl, oprav-
du.

Pokaždé pro mě máš nějaký dáreček,
naposledy sváteční ubrus Krušovice. Jsi
fakt číslo, Ondřeji! Co nejdřív si na něm
uděláme piknik, ty Bejku jeden. 

Ach jo, už zase začínám být nostal-
gická... Vzpomněla jsem si na mou zatím
nejdojemnější chvíli s tebou a začíná mi
z toho být trochu úzko. Přišla jsem za
tebou a zastihla tě spícího na zemi, na
podlaze společenské místnosti. Přikryla
jsem tě peřinou, ty ses zavrtěl a ze spaní
mi políbil ruku. Byl jsi tak sweet, sweet,
sweet i s těmi odřenými klouby. 

Stýská se mi po tobě, ty jeden Ondřeji
ležící, spící. Díky, že jsi, mám tě tak
ráda. 
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Bez rolády
V zářijových Postludiích se podíváme na

sbírku „rodinných“ povídek Aleny Zemančíko-
vé nazvanou dvěma rezignujícími slovy Bez
otce (Mladá fronta, Praha, 2008). Zeman-
číková zahajuje soubor apologetickým úvo-
dem, kde objasňuje název a smysl celé knihy.
Reflexí o otci-bohu, který v autorčině životě
chyběl nebo dosud chybí, se pokouší ideově
svázat všech jedenáct zbývajících povídek.
Zda úspěšně, či nikoliv: toť největší úskalí
textu, napsal bych. 

Ze dvanácti textů lze napočítat pouhých
šest, které mají „nadtextovou“ hodnotu – za-
obírají se lidskou, rodinně pospolitou existen-
cí, (ne)smyslem manželství, relací rodič-dítě-
zvíře (ano, zvířata zde hrají velevýznamnou roli:
celý životaběh lidí je rámován jejich nelidským
údělem tvorů žijících uprostřed civilizovaného,
totalitou, revolucí nebo diktátem byznysu zmí-
taného světa. Zvířecí bezstarostnost koloruje
šedošedý život těch, kdož se snaží duševně
neshořet v „normalizovaném“ Českosloven-
sku, především stáří a nemoci domácích zvířat,
ať už psů, koček nebo koní, jsou zdařilou –
v textu ojedinělou – metaforou našeho člověčí-
ho ne/bytí): mám na duši povídky Starý a čer-
ný, Malomocenství, Lukava, Všichni svatí, Za-
hrada zapomnění a Bolehlav. Všechny ostatní
jsou pouhé doplnění mozaiky rodinných osu-
dů, kůstky, které nemusíme mít před sebou,
abychom porozuměli příběhu několika gene-
rací. Jde o čistou osobní potřebu autorky ob-
tisknout svůj život do písma, aby se láskyplně
zavzpomínalo atd. 

Je to ovšem problém, téměř celé století
rodových dějů je látka natolik široká a tvárná,
že by se z tohoto materiálu dal napsat slušný
román. Narážím na toto: povídkám Aleny Ze-
mančíkové cosi chybí. Pokud by si autorka
sedla a zvolila si jiný, dle mého vhodnější žánr,
např. román, byl by výsledek šťastnější a re-
cenzenti, jako kupříkladu já, by byli spoko-
jenější, co to píšu!, radostnější. Takhle jsem
měl po přečtení pocit, že jsem dojedl mou oblí-
benou bezé roládu, avšak: je snědená a za chví-
li si na ni ani nevzpomenu, jsem tedy smuten. 

Možná také forma textu je nejen bez otce-
boha, ale také bez soli a cukru: bohužel jsem
nenarazil na jediný laškovný trop či vybájenou
figuru, nepochutnal jsem si. Vím, že autorčin
záměr byl být co nejvíce minimalistická, jenom-
že ouvej! Takové psaní se neobejde bez lite-
rárních poklesků a neohrabaností. Z textu vybí-
rám např. tuto pasáž: „V haraburdí nenávisti,
neznalosti, předsudků a špatného svědomí,
připomínajícím hromadu haraburdí za stodolou,
se náhle udělal přece jen jakýsi pořádek.“ Nač
se slovo „haraburdí“ opakuje? Nebo: „Snila
o Brémách s přístavem otevřeným do celého
světa, o evropských památkách, galeriích,
o krásném oblečení. Bella byla velmi půvabná
žena a o krásném oblečení snila velice.“ Opa-
kují se slova „snila“ a „krásném“; a do třetice:
neustále se v jedné povídce opakuje Hugova
„starožitná veteš“ – paní Aleno, cožpak bylo tak
těžké ten výraz ozvláštnit? Tato autorská nein-
venčnost nebo nedbalost mě nabádá k úvaze,
že celá kniha nemusela být publikována, že
stačilo text číst na pokračování v rozhlase – po-
sluchači by si těchto nedokonalostí nevšimli... 

Hříchem jsou také Michaelou Nondkovou
odbyté korektury – je zde spousta překlepů
a občas se zdá, že chybí mezery po tečkách
na koncích vět, ale závažnější je například to-
hle (pro bohemisty legrační případ): „Hanna
šla vedle něj a náhle uviděla, že Josef zestár-
nul, ale že mu léta přidala i některé rysy, které
jeho tvář dělají zajímavější, než bývala...“ (pro
ne-bohemisty malé vysvětlení: ke smysluplné
výpovědi chybí slůvko „nejen“, mělo by tedy
být „náhle uviděla, že Josef nejen že zestár-
nul, ale že mu také léta přidala...“) 

Ač se sbírka povídek Aleny Zemančíkové
tváří jako významný text, významným není.
Modernistické střídání poloh vypravěče není
nic nového pod literárněvědným sluncem a
látka, dle mého skromně-soukromého
názoru, nebyla zvládnuta. Milí čtenáři, raději
si posečkejte, až bude celé toto dílo
převyprávěno „tak, jak se recitovat má,
lyricky“ v Českém rozhlase nebo jinde – snad
tehdy posluchač lépe pozná jemnou ironii au-
torčinu bez literárních nemotorností.

Vojtěch Němec
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Pax iiscum – 
Lhota pod Radčem, 
Mýto u Rokycan, Chýlice

Lhotu pod Radčem, obec rozkládající se
šest kilometrů jihozápadně od Zbiroha, znají
především ti odborníci, kteří se zajímají o li-
dovou architekturu. Rozsáhlý soubor zdě-
ných a roubených domů, obklopujících pro-
táhlou a svažitou náves, je zařazen mezi kul-
turní památky. Ani sám Radeč, výběžek Kři-
voklátské vrchoviny, mohutný zalesněný
hřbet dosahující výšky 700 metrů, na němž
se ve středověku temenil stejnojmenný hrad,
není neznám přírodovědcům díky přírodnímu
parku, kterému vévodí. V rodině rolníka a hos-
tinského se zde narodil Antonín Helebrant
(1877-1942). Na příbramském gymnáziu stu-
doval s Karlem Tomanem a Hanušem Jelín-
kem. Raný zájem o literaturu podržel i při stu-
diích na pražském kněžském semináři. Svou
první prózu Lesní růže (1905) vydal jako ka-
plan v Plané nade Mží. Zvolil autorský pseu-
donym Miloslav Javorník. Básněmi přispíval
do katolicky orientovaných časopisů. Další
povídky z venkovského prostředí publikoval
jako profesor náboženství na plzeňském gym-
náziu a pražské novoměstské reálce. Po roce
1910, kdy se dostal na reálné gymnázium
v Roudnici nad Labem, své literární zájmy
utlumil. Zbýval návrat k rodičům do rodného
kraje a rodinný hrob ve Lhotě.

Na svatoštěpánském hřbitově u Mýta jsou
uloženy ostatky manželů Veverkových. Karel
Veverka (1871-1945), operní režisér, pěvec-
basista, dvojnásobný ředitel plzeňského
divadla (1912-1919, 1926-1930), a Anna Ve-
verková-Kettnerová (1869-1960), altistka
s přesahem do dramatického sopránu, nejen
přispěli k proslulosti plzeňské opery, ale pě-
vecké úspěchy sklízeli i na scénách v Norim-
berku, Düsseldorfu, Brémách. Historik Josef
Křivka (1913-1990) začínal jako správce lob-
kovického archívu v Roudnici nad Labem.
Detailní studium racionální a výnosné lobko-

vické hospodářské správy ho přivedlo k celo-
životnímu zájmu o ekonomické dějiny. V nich
se zařadil k předním českým historikům.

Středověká obec Chýlice s prvními zmínka-
mi existence z doby okolo roku 1220 zanikla
během 17. století. Zachoval se jen gotický
kostel sv. Jakuba Většího, kolem něhož se
rozkládá hřbitov. Pro svou polohu mezi Mi-
rošovem a Hrádkem je leckdy přiřazován
k jedné nebo druhé obci. Klid, dech lesů
a jemná pastorální melancholie mu dodává
zvláštní sentimentální atmosféru. Jí zřejmě
podlehli manželé Quadratovi, jejichž rodinné
kořeny jsou spjaty s Rokycanskem, ale celo-
životní působení s Prahou, a zaměřili sem
svou poslední cestu. Profesor Otakar Quadrat
(1886-1963) přednášel anorganickou chemii
a metalurgii, ale sestavil i dějiny své mateřské
Vysoké školy chemicko-technologické. Jeho
manželka Marie (1898-1986) patřila mezi vý-
znamné koncertní pěvkyně. V Chýlicích byl
také pohřben Antonín Uxa (1847-1894), pře-
dák sociální demokracie na Plzeňsku, horník,
který byl vypovězen z Nýřan, když v roce
1882 úspěšně zorganizoval třítýdenní stávku
proti propouštění. Žil pak v Příkosicích. V Mi-
rošově založil Všeobecnědělnický vzdělávací
spolek. Jeho rodnou obec Padrť stihl po roce
1945 týž osud jako Chýlice.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Milióntá Tomanova 
výprava

Nakladatelství Triton loni vydalo knihu Třetí
výprava shrnující sedmnáct sci-fi próz Vlasti-
slava Tomana, v níž kromě nich překvapí i do-
sud nerealizovaný komiksový scénář a ob-
sáhlý autorský doslov a bibliografie. Toman
tedy bilancuje, ale zároveň i pokračuje. A po-
kračuje nekašírovaně, značná část povídek
voní novotou. Současně však tu najdeme
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i prastaré Interview, „kosmonautickou“ povíd-
ku z roku 1957. A jinak?

Držitel Ceny Akademie sci-fi, fantasy a ho-
roru (2008) a Velmistr žánru (2007) uvedený
cenou Muriel (2008) i do tzv. Síně slávy se
jinak představuje v mnoha podobách a faze-
tách. A nejen jako dětský autor (Bordelie,
Adamův ráj)! Jeho Setkání s Johnem Carte-
rem je až fascinující poctou jednomu z nej-
větších klasiků dobrodružného žánru, Edgaru
Rice Burroughsovi, přičemž Tomanovo alter
ego se zde setká s jeho legendárním „hrdi-
nou dvou světů“ (Země – a Marsu). Knihy
o tomto bijci hltal Vlastislav už v dětství, to
nijak nepopírá, a silně na něj zapůsobily. Není
divu, miloval je koneckonců i Ludvík Souček.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
zpracoval Toman několik těchto románů do
podoby komiksových scénářů pro svůj ča-
sopis a dnes navázal i mírně parodickou pró-
zou, ve které si z Cartera trošku střílí. Všimně-
me si ale i něčeho velmi typického. Na rozdíl
od Carterova hrdiny a dnešních dětí-počíta-
čových maniaků ten Tomanův hrdina nezabíjí!

Obdobnou situaci jako Setkání s... nastolu-
je i další apokryfní povídka Třetí výprava, kte-
rá některými prvky připomíná Nesvadbovy
prózy šedesátých let. Tak jako předtím
z Burroughse, těžil tady Toman z Conana
Doyla, což byl stejně vynikající vypravěč. To-
man pro ABC kdysi adaptoval jeho Ztracený
svět. Po letech pak navázal i vlastním kresle-
ným seriálem Druhá výprava a roku 2007 do-
šlo v časopise Pevnost (č. 9) na výpravu Třetí,
která dala jen rok poté jméno také knize. Ta
obsahuje i řadu povídek z prestižního časo-
pisu Ikarie (např. Zabiják: Honem si něco
přej, 2000) a Toman si v některých pasážích
nezadá ani s Ondřejem Neffem. Umí sci-fi
vážnou, až clarkovského střihu, ale umí
i bradburyovskou. A doma je rovněž v humo-
ru (Šroťák, Příliš hlučná planeta...)

Science fiction se Vlastislav Toman jako
komiksový scenárista či prozaik věnuje už
dvaapadesát let a sám přiznává, že již nepíše
tak snadno a rychle. Jistě nelže, podstatné
však je, že „mu to píše“ dál. V efektní obálce
Milana Fibigera jsme sice obdrželi knihu pro

ctitele konkrétního žánru, zároveň však
i sborník plný mladistvé vitality a optimismu,
který české literatuře neškodí. Dnes už vů-
bec ne! Mému synovi je právě deset a Třetí
výpravu mu čtu nejen proto, že mu do ní autor
vepsal věnování. Čtu mu Tomana, jako jsem
četl Verna, Burroughse, Doyla anebo i Fran-
tiška Běhounka a seznamoval ho s Toma-
novými komiksy. A v těch – i dalších jeho
dílech pro kluky – je nashromážděno tolik do-
brodružství, že tahle Třetí výprava je už Toma-
novou výpravou možná milióntou.

Ivo Fencl

Cenná publikace 

Koncem loňského roku byla péčí Jihočeské
vědecké knihovny v Českých Budějovicích vy-
dána kniha Karel Klostermann – soupis díla.
Jádro publikace zpracovaly Tamara Pršínová
s Libuší Strakovou ve spolupráci s odbornými
pracovníky SVK v Plzni a Knihovny města Plz-
ně. Zachycují v něm monografie a odborné
práce, které o spisovateli Šumavy vyšly, sledu-
jí odborné kritiky a studie o Klostermannově
tvorbě vydané v češtině i v němčině. Dále ma-
pují články, které byly publikovány v odborném
tisku a ve sbornících a věnují pozornost i jed-
notlivým dílům Karla Klostermanna. Kniha ob-
sahuje také zajímavý dokument – Klosterman-
novu předmluvu k německému vydání knihy
Šumava, kraj a lid Leopolda M. Zeithammera
z roku 1896. Cenná je i studie Ztracený do-
mov od Anny Jelinek, neteře Karla Klosterman-
na. Poznámku o autorce napsal Gerold Dvo-
rak. Nejen o Klostermannově podvojnosti
zasvěceně pojednává ve své eseji Václav
Maidl. Spisovatelovou písemnou pozůstalostí
uloženou v Archivu města Plzně se zabývá Jan
Weininger. Mnozí badatelé i studenti české
literatury ocení prameny uvedené v závěru
knihy, stejně jako ediční poznámku.

Publikace je důstojnou tečkou za loňským
160. výročím narození Karla Klostermanna
a posunuje vědecké bádání o něm o kus dál.

Ivan Nikl
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Září 2009Kruh přátel knižní kultury

Na pořady KPKK je vstup volný. Do Polanovy síně je bezbariérový přístup.
Programy KPKK jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně a Ministerstva kultury ČR.
Členské příspěvky KPKK na rok 2009 v nezměněné výši 50,- Kč je možno hradit v kanceláři Polanovy síně.

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

16. 9. – 19.00 – Ten svět je k zešílení krásnej
tři povídky Bohumila Hrabala (Měsíčná noc, Na zahrádce a Jumbo)

v podání Josefa Nechutného s výpomocí Ivo Pavelky 

30. 9. – 19.00 – Zmatek nad Zmatek
beseda s Jiřím Stránským o Jiřím Krupičkovi – a nejen o něm

Pozvání Knihovny města Plzně:

22. 9. – 17.00 – Karel Čapek: Krakatit
účinkují: Gabriela Filippi, Máša Málková, Milan Friedl, Jiří Panzner,

Bohumil Švarc st. a Jiří Zapletal, hudební spolupráce Vojtěch Esterle

Připravujeme na říjen:

6. 10. – 17.00 – Rudolf Pellar: Šansony

7. 10. – 19.00 – Božena Němcová: Babička
připravila a uvádí Hana Kofránková



Tiráž

Šéfredaktor: Vladimír Novotný
Zástupce šéfredaktora: Vladimír Gardavský
Redakce: Jana Horáková, Helena Šlesingerová
Redakční rada: Josef Hrubý, Bohumil Jirásek,
Jan Sojka, Dagmar Svatková, Milan Šedivý,
Viktor Viktora

Adresa redakce: 
B. Smetany 13, 305 94 Plzeň
tel.: 378 038 206, 378 038 207 
e-mail: horakovaj@plzen.eu, 
slesingerova@plzen.eu

Vydávají občanská sdružení Pro libris,
Ason-klub, Kruh přátel knižní kultury,
Středisko západočeských spisovatelů
a Knihovna města Plzně

Obálka, zlom sazby, grafická úprava: 
Vhrsti

Vydávání je povoleno Ministerstvem 
kultury ČR. 
Evidenční číslo periodického tisku: 
MK ČR E 13766

© Plž – Plzeňský literární život
ročník VIII, č. 9, září 2009
www.knihovna.plzen.eu

Náklad 500 ks 
ISSN 1213-9890

Tisk: MK-tisk Miroslav Kratochvíl

Vychází za přispění Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Básně Karla Trinkewitze

Povídku Miroslava Sulana

Studii Hany Voisine-Jechové o Bohumilu Polanovi

Příspěvky do rubriky Mladý Západ




