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Vánoce se blíží a spolu s nimi již zvolna na
dohled kvačí i nový, devátý ročník plzeňského
literárního měsíčníku Plž. Nechť je to ročník
probíhající ve šťastných znameních, nejprve
však musíme uzavřít nynější ročník osmý, což
právě činíme tímto prosincovým číslem.
A začneme gratulací – komu jinému než bás-
nířce Haně Gerzanicové, která se kdysi nad-
míru zasloužila o vznik našeho časopisu
a které letos předseda Senátu parlamentu
České republiky udělil ocenění „významná
česká žena ve světě“ s přípisem „za mimo-
řádný přínos pro náš svět“! K iniciátorům
tohoto ocenění patří i Mezinárodní koordi-
nační výbor zahraničních Čechů. Za Plže
upřímně a srdečně gratulujeme – a podob-
nou cenu by si zasloužila i další Plzeňačka,
v Kalifornii se dějinami českého exilu zabýva-
jící básnířka Jiřina Fuchsová. Tak jí také
držme palce!

Básněmi Hany Gerzanicové v rubrice Lau-
datio pro Plzeň shodou okolností zahajujeme
i poslední letošní číslo Plže. A dvojicí nevel-
kých básní si připomínáme předčasně ze-
snulého Jindřicha Konečného, básníka, afo-
ristu a dobrého člověka, který nemálo schází
všem, kdo ho poznali zblízka. Poezii dále za-
stupují Zuzana Dorogiová a Milan Šedivý. Dal-
ší prosincová plží gratulace náleží tentokrát
Milanu Čechurovi, prozaikovi, který umí bra-
vurně napsat kdeco – o rodinných tajnos-
tech, horrory jaksepatří a k tomu třeba i Ka-
lendář plzeňský – a který v roce svého život-

ního jubilea zřetelně omládl, neboť se co
kumštýř spolčil s plzeňským Antidivadlem.
A tak není divu, že některému čtenáři může
tento Plž připadat jako Plž čechurovský –
a proč také ne? Šedesátka není žádný věk,
i když do nestorských let vstoupivší Milan
Kundera nedávno kroutil hlavou nad tím, jaké
ho v šedesáti soužily deprese. To Čechurovi
nehrozí, čte totiž rád Plže! A může si i teď
s gustem počíst v sarkastických aforismech
Jana Jelínka: nepodařilo se nám je otisknout
všechny během nynějšího ročníku, nevadí!

Nepodařilo, poněvadž kromě podobných
zdravic jsme museli zařazovat i truchlivější
příspěvky. Nyní například takto vzpomínáme
Josefa Grubera, pozoruhodné osobnosti
plzeňské humanitní kultury – a v souvislosti
s jeho nedávným skonem přetiskujeme jeden
z pisatelových starších textů. Po č. 12 na-
krátko přerušíme cyklus dopisů nakladatele
J. R. Vilímka Karlu Klostermannovi, jejž edič-
ně pečlivě připravuje znalec nad jiné povo-
laný – Ivan Martinovský. Autoři/rky Mladého
Západu se museli/y trochu uskrovnit, jejich
čas však přijde v novém ročníku Plže! Kéž by
byl příznivý – ale v této předvánoční a před-
silvestrovské době si navzájem, autoři, čtená-
ři, redakce, popřejme klidné a družné svátky.
A všechno nejlepší v roce 2010!

Vladimír Novotný

1Editorial

Znáte to.

Milan Čechura



2Laudatio pro Plzeň

Hana Gerzanicová  

Protože jsi moje
Vidím Tě stále
protože jsi moje –
díváš se na mne
oknem do pokoje

Slyším Tvé hlasy
pláč i smích
i dech Tvých oken
v ulicích

Přišla jsi ke mně
za svítání –
na ty první chvíle
se nepamatuji ani

Dotkla jsi se mne
v houfu dětí –
navždy se otiskla
do paměti

Viděla jsem Tě
v cizích zdech –
navštěvovala Tě
v těžkých snech

Tvou tvář jsem tušila
v závoji času –

staletí kreslila
Tvoji krásu

Opět jsem u Tebe
protože jsi moje
díváš se na mne
oknem do pokoje

Žiji Tvé vteřiny
naděje v nich
vrůstají do barev
v ulicích

Přišla jsem k Tobě
za večera –
zapomenout i vzkřísit
co bylo včera

Mých předků odkaz
jejich dech
zachytila jsi
na svých rtech

Hladíš mne jejich
očima –
proto jsem Tvoje
a Ty má PLZEŇ

Poezie

Jindřich Konečný  

Jedině ty jsi nesmrtelná
Čas

Zabiji čas
a položím jej
k tvým nohám

Lásko
jedině ty
jsi nesmrtelná
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Milan Šedivý 

V mrtvém pableskujícím městě
kdy se věcí chvějí a explodují 
blízko Dantova devátého nebe

Bylo to ve dvě za deštivé noci
ze spánku náhle trhnutím jsem procit
a do ticha které plavalo po flámu
vešel jsem do hvězdných vigvamů

Obrovské homole smělých topolů
dva zikkuraty tyčily se pospolu
plochy krůpějí na kamenných kapotách 
žhnuly do snů o výpravách, o botách

Tajemná kočka kupila se pod balkony
rozpadala se v dešti na talony
tajemství své předla do asfaltu
kvetla jak broskvoň na popředí kobaltu

Továrna prašné věci vyráběla
praskajíc ve svém smotku těla
ve vlhku se krylo první skupenství
duch s hmotou v účastenství

A v tom spatřil jsem ji s kyticí
v té režnou nití tkané kytlici
s vyvrácenou hlavou kokrhala spánek
ona černokrká matka Hanek

Žvýkala hroudu děrovaného sýru
odložila starou temnočudnou lyru
šla naproti Odysseu v skelné dálce
a bídně zašla v trojské válce

Vtom procitl jsem v chladu do citu
hledaje pozitivum linorytu
do spleti propletených čar
vdechl jsem bdělost do svých kapilár

Jako bych došel k zemi Mú
a zašel až k významu
dopátral se kde jsem doma
kde spala v starém slunci oma

A přece jsem šel nocí ostře čpící
klopýtaje vlhké po silnici
jako déšť jsem skápnul do světa
vypařuju se a hraju robota

Tam cvrček v sklence kostky míchá
proráží bodcem plátna ticha
a štkaní psa se v barvách rozlilo
jako by ve skle ani nebylo

Hvězdy prosvítaly z mračen nor
když ježek běžel ambasador
údery tlapek našel noty k baladě
a zděšen zmizel na ambasádě

Když mraky točidla v hůře ukryly
bozi na nebesích trávu zkosili
a všecko všecičko se zastřelo
jako by v rozkoši mé ani nebylo

Zpěv

Když jsem zpíval tu píseň
tak jsem slyšel jak ji zpívají
se mnou i hvězdy - celý vesmír

Zeptal jsem se hvězd
jak dlouho mám zpívat
Řekly
Jak dlouho budeš zpívat
tak dlouho budeme žít
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Zuzana Dorogiová   

Před Vánoci mé postavy ožívají
* * *

Straky mi prozradily
že jsi můj milý,

milý…
Rozumíš řeči ptáků
nasloucháš za soumraků 
hovorům rybím
s buřňákem v lanoví
je větší legrace…
Teprve po roce
veselé Vánoce
poznávám
jak mi chybíš…

* * *

A v rytmu fabulací
jak herci před Vánoci
mé postavy ožívají
vlastním životem
Nespěchají
V sněhové závěji
přihlížím
mrznoucí prsty mění se v krystalky ledu
Nic víc než žasnout
nedovedu…

* * *

Proč ne ty
můj milý, proč ne ty?
Proč jenom Ferlinghetti
se svými básněmi
připomíná mi
že může být
nebe na zemi…

* * *

Osmičku obrátím
naležato
vítám se s Prahou
stověžatou
špitální postel
nesvoboda
pramenem poznání
čistá voda
A hvězdy Orionu
rozbuší srdce zvonů
nekonečnou písní…

* * *

Umírá rok
umírá naděje
umírá láska, když se nic neděje
kdo sklidil bolest
víru zaseje…
Umírá země po staletí
Démétér odchází
do podsvětí

* * *

Buditel visí nad polední ulicí
ve středu
první v měsíci
milenci hlavy vzhůru
zvracejí
píseň o naději
sirény a zvony 

na dvě minuty
zaznějí…



* * *

Pomocí meditace
daří se nenavracet
Netřeba hlavu ztrácet
když se chce nad vším zvracet

Zas padá lístek z výše
podzimním perem příběh smrti píše
o jaru, které ve své pýše
těhotné bylo nadějí
Na list se vločky tiše snášejí
Z paláce v plamenech zbylo spáleniště
v troskách zní koledy

příště
příště

Ježíšek bude se Marie ptát
co to je, matko

slunovrat

* * *

Úplněk v únoru
nad orlím hnízdem
mezi vločkami sněhu
rozestřel do noci
bezbřehou něhu

Jablka z tvých rukou 
chutnají sladce
kdybys mě obejmul
nestála bych na nohou 
tak vratce…

* * *

Ledovec taje
na souvrati
šelma sedlák
který neobrátí…

* * *

Jmelí obrací svou sílu v plameni
polibkem ohnivým
procitá světlo
k znovuzrození

Karmínová stužka devětkrát upevní
štěstí
dříve než vybuchne ohňostroj hvězd
nad rozcestím

Pod stromem vánočním
z ostrovů uprostřed oceánu
varhany půlnoční
otevřou srdce
z obsidiánu 

* * *

Dikobraz v podbřišku
na dosah katedrálu
svět plný Ježíšků
a nových svatých grálů
Podivné šílenství
zmocňuje se davu
kterému Křtiteli
dnes uříznou hlavu…

* * *

Hořící voda
tekoucí oheň
Ó, běžče maratónský
na mne si vzpomeň…

Na mne
nezapomeň…

5



6Próza

Milan Čechura

Prarodinčení
Začínáme

Znáte to. Ne asi všichni, ale určitě ti,
kteří se narodili v minulém století. Někde
okolo jeho poloviny. To, čemu se říká
život, uteklo tak rychle, že jste si toho
možná ani nestačili všimnout. Ne že
bych si stěžoval. To by mě ani nenapad-
lo. Jednak jsem od přírody optimista
a jednak by mi to bylo houby platný.
Najednou ale zjistíte, že děti, pro které
jste vlastně dělali to nejlepší, co jste
mohli, už nejsou děti, ale dospělí jedin-
ci, kteří mají vlastní rozum. Samozřejmě
dělají stejné voloviny, jako jste dělali vy,
když jste si užívali bujarého mládí.
Scházejí se, rozcházejí se a… žení se.
Nebo vdávají. To podle pohlaví. Váš roz-
tomilý chlapeček si přivede naprosto ne-
možnou hydru, o kterou byste si neopře-
li ani kolo. A nezůstane u jedné. A na
všechny zírá s takovým zvláštním pohle-
dem, který naprosto jasně signalizuje to,
jaký je do nich blázen. Až se s některou
z nich ožení. Vaše holčička vám jednoho
dne oznámí, že se vdala. Za hašišáka.
A podaří-li se vám z ní vypáčit, jak se
jmenuje, dodá, že je to její rozhodnutí
a nenechá si do něj od nikoho krafňat.
Máte-li dětí víc, jistě mi dáte za pravdu,
že je o zábavu postaráno na několik let.
Je to prostě život.

Nicméně po nějakém čase se situace
uklidní. Hydra začne vypadat poněkud
normálněji a hašišák si ostříhá vlasy a při
návštěvách vaší domácnosti občas pro-
hodí i jiné slovo než „vopruz“. Zkrátka
začínají pomalu, ale jistě stárnout. Také
jejich názory na fungování rodiny se
dostávají do normálu. Takové jednání

ovšem nezůstane bez následků. Takže
se můžete klidně začít připravovat na roli,
které se nevyhnete a vlastně se jí ani vy-
hnout nechcete. Na roli… prarodičů.

To slovo zní tak hrozně, že snad bude
lepší, když ho vůbec nebudeme použí-
vat. Určitě bude vhodnější říkat babička
a dědeček. Což tedy není o mnoho lep-
ší, uvědomíte-li si, že vám ještě nebylo
padesát, a to nemluvím vůbec o tom, že
nevíte, co vás čeká.

Ani já to nevěděl. Teď už to vím. A chci
o tom napsat knížku. Ne proto, abych
vám krafňal do toho, jak to máte dělat.
Vidíte, od koho mají ty děti ta hrozná
slova? Nebo abych vám vyprávěl, jak
jsem to já dělal skvěle a vy ne. To bych
tomu dal. Ono se to vlastně skvěle dělat
nedá. Jen tak nějak… normálně. Posaď-
te se tedy se mnou a já vám zkusím po-
psat, jak takové prarodinčení vypadá. Je
jako ten život. Někdy hořký a někdy slad-
ký. Ale představím-li si ty svoje vnuky
a vnučky, musím říct, že převážně slad-
ký.

Když jsem přemýšlel nad tím, jak se
s vámi o svoje zážitky podělit, dospěl
jsem k názoru, že nebudu nic přikrášlo-
vat a řeknu to prostě tak, jak to je. Ne-
budu se skrývat za cizí postavy a cizí
jména, jak to občas coby spisovatel dě-
lám. Budou to zážitky z mého, dědečkov-
ského pohledu.

Á propos. Určitě jste si všimli, že
o dědečcích toho nikdo moc nenapsal.
Babička – to je jiný kalibr. Jistě znáte tu
nejslavnější, která nabádá své ženské
okolí ke skoku přes plot kvůlivá pírku
a o níž je dostatečně dobře známo, že
je to šťastná žena. Takže, dědové, děd-
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kové, dědoušci, přítomní a hlavně bu-
doucí, tohle je psáno v první řadě pro
vás. Ale doufám, že se nebudete zlobit,
když si to přečtou i ty vaše babky, ba-
bušky, babulinky. Bez nich by to samo-
zřejmě nebylo ono. Jejich role je také
důležitá. A nezastupitelná. Obzvláště při
přebalování.

A ještě bych vás rád na samém za-
čátku seznámil s těmi, bez nichž bych
nebyl tím, čím jsem. A to dědečkem.

Zde tedy jsou. V pořadí, jak přicházela
na svět. Moje vnoučata: Janička, Matý-
sek, Pepa a Nelinka. Doufám, že až bu-
dou velká, si tuhle knížku přečtou. Aby
nezapomněla. Ačkoli doufám, že by neza-
pomněla stejně. Protože je mám rád.

Zapíjení

Jestli by bylo možné označit vaši nej-
důležitější činnost při narození vnoučete,
je to oslava. To se tedy nedá nic dělat.
Tohle si prostě musíte pamatovat a ne-
snažit se tomu vyhnout. I kdyby vám měl
žlučník upadnout. A neděste se. Já to
absolvoval čtyřikrát. Intenzita přípitků by-
la sice různá, ale v každém případě byly
myšleny upřímně.

„Narodil se nám Pepíček. Jmenuje se
Pepíček,“ šeptal jsem poněkud nelo-
gicky do ucha německého ovčáka, kte-
rému jsem se za normálních okolností
vyhýbal půlkilometrovým obloukem. Kle-
čel jsem před jeho mordou, plnou děsivě
špičatých zubů a objímal ho okolo krku.
Ubohé zvíře nevědělo, zda mě má zadá-
vit úplně, anebo jen uhryznout půl obli-
čeje, proto nervózně vrtělo ocasem. „Je
taaakhle maličkej,“ ukazoval jsem čtyři-
cetikilové šelmě délku svého třetího
vnoučete. To už bylo na chudáka sko-
rovlka moc a s vytím utekl do tmavé noci.

Nedivte se mi, že jsem si ke konverzaci
vybral zástupce z říše zvířat. Se zástupci
z říše lidí nebyla v té chvíli už žádná řeč.

Musím konstatovat, že Pepa je mým
nejvíc zapitým vnoučetem a v dospělosti
bude buď měřit dva metry deset, nebo
ho čeká děsnej úspěch u ženskejch.
Anebo obojí.

S tématy připíjení je to už léta pořád
stejné. Proto nikomu nedoporučuji na tom
něco měnit. Děvčatům je vhodné připíjet
na co největší hruď a chlapcům na co
největší vzrůst, jak celkově, tak tam dole.
Patří to k dobrým mravům, a pokud byste
na to zapomněli, budete považováni za
podivíny. Tyto přípitky většinou vzbuzují
nevázané veselí a ostatní účastníci oslavy
se k tomu radostně připojují, přičemž není
nouze o objímání, a to ani s osobami
opačného pohlaví, které jsou podstatně
mladší než vy. Radím všem: Využijte toho.
Těch příležitostí, kdy vám to bude babička
tolerovat, zase tolik není. No schválně.
Zkuste ocicmat asi tak patnáct osob
s dlouhými vlasy a lepými tvary na náměs-
tí. Dostanete do držky jak Napoleon
u Waterloo. Od těch osob, i od babičky.

Nesmíte samozřejmě zapomenout na
to, že hlavní je v takových chvílích vaše
vnouče. Co říkám hlavní. Nejhlavnější!
Proto je naprosto nutné, abyste po ná-
vratu z oslavy domů zhodnotili, jaké to
bylo krásné. A že se zcela určitě bude
svým životem protloukat snadněji, když
jste mu s jeho startem tak hezky po-
mohli. Projevte také radost nad tím,
jestliže vám někdo z účastníků oslavy
příští den zavolá.

„Ahoj.“
„Ahoj.“ Bylo to hrozné, ale absolutně

jsem nevěděl, kde jsem, co je za den
a proč držím sluchátko telefonního pří-
stroje. O tom, kdo je na druhé straně
drátu, jsem neměl ani zdání.
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„Tak jak se ti to líbilo?“
„Ano.“ To bylo jediné, na co jsem se

zmohl, aniž bych věděl, s kým mluvím.
Ostatně, nevím to do dneška. Manželka
stála vedle mě (to ona mi do ruky vrazila
sluchátko) a hihňala se. Asi měla radost,
že jí není tak blbě jako mně. Pak mi
vyškubla telefon z ruky.

„Prosím tě, ten byl včera jako brok,“
říkala neznámému na druhém konci a já
i přes svůj stav slyšel určitou pýchu
v jejím hlase. Pak mně pohladila po tváři
a řekla: „Tak já jdu.“

Šla se podívat na svého dalšího vnuka
v doprovodu otce a druhé babičky. Dru-
hý dědeček byl na tom stejně jako já,
z čehož vyplývá, že je to slušný chlap
a ví, co se sluší a patří.

Nenabádám vás, jak by se mohlo zdát,
k tomu, abyste začali holdovat alkoholu.
Ovšem, jak jsem již sdělil na začátku této
kapitoly, každé takové narození je natolik
slavná událost, že to bez toho zapíjení
prostě nejde. Tak ať vám rostou.

Oťukávání

Je nabíledni, že při vašich vycházkách
s kočárkem budete objektem zájmu
různých osob. Většinou to budou čaro-
dějnice, které budou cpát svůj nos, na
jehož konci je chlup, na chlupu blecha
a na bleše DDT, do boudičky. Nechcete-
li, aby vaše vnouče trpělo celý život oškli-
vými sny, je třeba se jich co nejrychleji
zbavit. Nejlepší je mít připravený seznam
nakažlivých nemocí, kterými nebožátko
trpí a umět je nazpaměť i s latinským pře-
kladem. Babizny mají většinou o sebe
a o blechu takový strach, že zmizí z bou-
dičky i z dohledu, než byste řekli švec.

Je také velmi pravděpodobné, že
potkáte některé své známé. Tato setkání

nejsou na závadu, neboť vám umožní
plně poukázat na přednosti vašeho dro-
bečka.

„Jé, dobrý den.“ Paní bylo asi padesát
a také tlačila kočárek.

„Dobrý den.“ Horečně jsem přemýšlel,
kdo to tak může být. Určitě jsem ji už
někde viděl. Ale kde?

„Tak jak se vede?“ nedala pokoj ne-
známá. Tedy pro mě byla neznámá urči-
tě. „Copak, copak, to je snad vaše? I vy
jeden,“ zahrozila šelmovsky křivým prs-
tem a narvala frňák do kukaně. „No ty jsi
ny ny, viď?“ 

Matýsek propukl v pláč. Ani jsem se
mu nedivil. V babě se nejspíš probudila
soudnost a narovnala se.

„Naší Julince bylo předevčírem půl ro-
ku,“ řekla pyšně a strčila svoji skobu do
vlastního hnízda. „A kolik je tomu vaše-
mu, nebo té vaší…“ 

Bylo zřejmé, že touží po konfrontaci.
Samozřejmě jsem pořád nevěděl, o ko-
ho se jedná. Seznámil jsem ji tedy s po-
hlavím a se jménem vnuka. Kompliment,
jestli není rodičkou Julinky, jsem jí ne-
vrátil. Bylo to jasné na první pohled.

„To je ale náhoda,“ ujelo mi a slovo
předstihlo myšlenku. „Našemu Matýsko-
vi bylo půl roku včera.“ Byla to blbost.
Matesovi už táhlo na desátý měsíc a do-
vedl se postavit na vlastní nohy. Akorát
dneska byl línej jako prase, určitě po
mně, a líbilo se mu válet se v kočáru.
Tímhle falešným údajem o věku jsem
získal zbraň, kterou jsem v případě nou-
ze chtěl použít.

Baba vystřelila první projektil. „Naše
Julinka se už umí obrátit sama na zádíč-
ka a zpátky na bříško. Už jí s tím ani
nemusím pomáhat, stačí, když jí to uká-
žu.“

Představil jsem si ji na zádíčkách
a udělalo se mi nevolno. Přestalo mi
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vadit, že si nemohu vzpomenout, odkud
a zda se vůbec známe. Dokonce jsem
byl i radši, protože začínalo jít o čest
našeho rodu. Přezíravě jsem se pousmál
a utrousil. „To náš Matýsek umí taky,
a třikrát za sebou.“ Bodejť by ne, v de-
seti měsících, uchechtl jsem se v duchu.
Podíval jsem se na ni a zvětšil kalibr.
„A má deset zubů.“ Vlastně jsem vůbec
nelhal.

Osoba, stojící naproti mně, zesinala
a pevně uchopila držadlo kočárku.
Vypadalo to, že se nehodlá vzdát bez
boje. „Naše Julinka váží sedm kilo,“
zakrákorala pyšně a dívala se, co já na
to.

Neměla šanci. „To náš Matýsek vážil už
před dvěma měsíci.“ Všechno bylo do
puntíku pravda. 

Zdálo se, že to s ní sekne. Přesto však
učinila ještě jeden pokus. „Julinka…

Julinka…“ z hlavy se jí začalo skoro kou-
řit, „už mluví.“ 

Bylo naprosto jasné, že lže.
„Julinto, pověz něco pánovi,“ šišlala.

Zázrak se však nedostavil. Julinka spala
spánkem spravedlivých a naše šarvátka
jí byla ukradená.

Nadešel čas, zasadit rozhodující úder.
„Tak my už budeme muset jít,“ řekl jsem
a snažil se tvářit neutrálně. „Tak pojď,
Matýsku,“ naklonil jsem se a vyndal spo-
jence ven. To se mu asi líbilo, protože
mně zapíchl prsty do očí a vyrážel jediné,
co uměl. „Deda, deda.“ Opatrně jsem se
sklonil a zlehýnka ho postavil na zem.
Matýsek se uchopil za držadlo a já
pomaloučku posunul kočár o deset cen-
timetrů dopředu. Ten krok byl naprosto
zřetelný. V bitvě jsme jednoznačně
zvítězili.

(úryvek z větší prózy)

Kapky deště

Josef Gruber  

Drobečky z mé cesty
do Polanovy síně

„Těch kamenů je dvě a čtvrt kila,“ řekla
maminka, když je vyndala z kapes mého
manšestrového saka. To se terciánovi za-
čal objevovat svět přírody. Lesní cesta
posetá růženíny byla tak lákavá, vedla
k opuštěnému zatopenému živcovému
lomu, kde se daly najít pěkné bílé kousky
toho nerostu se zarostlými hranolky čes-
kého turmalínu. Tak se začala naplňovat
číška mého zájmu.

Ale pak mi bylo také patnáct, šestnáct
let, kdy duše nabývala na citlivosti, a já

jsem začal mít problémy sám se sebou.
Svět zajímavých nerostů se začal ztrácet
v mlhách. V hodinách češtiny jsme zkou-
mali, proč je vejce a vajec, kuře a kuřat.
Jenže v hodinách tehdy převládající něm-
činy jsme měli profesora, také češtináře,
jenž nás učil počátkům české literatury
a národnímu obrození německy! Sám
vzdělaný hudebník nám zpřístupňoval tře-
ba tvorbu Bedřicha Smetany a dodnes
vím, co je sekvence, když ji vidím napsa-
nou v notách. Byl osobností až charisma-
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tickou. Číška zájmů se začala naplňovat
jiným obsahem, uměleckým slovem.

Hned po válce jsme dostali na češtinu
jiného profesora. Ten byl osobností mú-
zickou. Rozuměl divadlu, režíroval,
i v Hronově přednášel. Recitoval básně
s námi i veřejně. Dokázal nám, že mnohá
báseň umí na chvilku zastavit čas a řekne
za nás to, co mládí jen tuší. V hodinách li-
teratury měl po válce práce nad hlavu.
Ale přece ve mně vzbudil pocit krásy nad
drobnými básněmi Vrchlického, na úkor
třeba mohutného Bar Kochby. Až přišel
Karel Toman se svou starou alegorií pod-
zimu. „Rozmarný zlatník listy vytepal ze
zlata, bronzu, ze zamžené mědi...“
Úchvatná počáteční metafora a barevné
básníkovo vidění byly kapkou, jíž byla číše
završena.

Zamiloval jsem si básníky, jimž stačí
náprstek slov na celý svět. Pak jsem po-
znal Františka Halase a jeho úporný zá-
pas se slovy „těžšími vzletu vrány“. Jeho
podzimní verš Jak peníz položený slepci
je mi s přibývajícími léty stále bližší. Petra
Bezruče – jeho básnický balvan Já a Ma-
ryčka Magdonova, jejíž přesné a přísně
baladické stavbě se nepřestanu obdivo-

vat. A ten obdiv vzrostl, když jsem poznal,
jak ji svým tvůrčím spárem uchopil Leoš
Janáček. Jeho úchvatný mužský sbor,
který začíná kráčivým rytmem, stupňuje
se až do zvichřené podoby části střední
a spěje k utišujícímu závěru s konečným
čtverozvukem Des dur!

Potkal jsem se s mnoha básníky, počí-
naje Janem Nerudou až třeba k Vladimíru
Holanovi, jehož pohoří poezie má tolik
hladkých srázů, na nichž jsem často
uklouzl, aniž jsem dosáhl vrcholu. A ještě
mám rád básně Josefa Hrubého. Nejen
proto, že jeho rodný kraj – sousedící
s mým – v nich stále žije. Ale tento básník
dokáže najednou přeřadit tak, že slova
vstoupí do jeho bezrozměrné krajiny
poezie, dostanou širší, bohatší význam
a mně klepají – někdy i buší – na brány
mých smyslů.

Tak bylo jen logické, že jsem se kdysi
snadno poddal pozvání iniciátora Kruhu
přátel knižní kultury Josefa Špota a mohl
stát u zrodu tohoto kulturního sdružení.
A jsem hrdý, ba i pyšný na to, že jsem pro
klubovnu v ulici Bedřicha Smetany doká-
zal místo ohmataného slova najít pojme-
nování Polanova síň.

Aforismy

s

slepá ulička
Sám se protáhnout
řetězem pout

SNB
K zvýšení úrovně
svobody, pokroku
zpevní prý podstatně
vstřícný plán zákroků

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (10)
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socialistický realismus
V rámci zachování 
čistoty slohu
obětovat bez váhání 
kulhavou nohu
Přístup je to možná zdravý
ale postoj 
vrávoravý

sociální jistota
Jak je na tom vlastně neví
nejvíc peněz
stojí ji slevy

sortiment
Vybrali si více méně dobrovolně
hned se cítí více méně volně

sólo
Kdo leze nahoru
ne každý to chápe
hledí zachytit se
ne na co šlape

soubor opatření
Vytyčil záměr smělý:
Koza se má nažrat
a vlk zůstat celý

spartakiáda
Od dětských střevíčků
nadšeně a ráda
adorací stáda
strádá

stabilizace
Nabízí se i toto řešení:
zbourat podpůrná lešení

status quo
Mlčí
a vytrvale k tomu
Ale proti komu?

stigma
Jen v tom je rozdíl maličký
je ucho, co má nožičky

stoupavost
Nafoukla se nula
hned líp vzhůru plula

strategie urychlení
Čas trhl mrazivou oponou
jarem zní (dávný) cvrlikot ptačí:
příklady jen tehdy táhnou
pokud je peníze tlačí

subjektivní faktor
Ohlávka na oprátku
natotata
změnit se může
v rukou kata

suiciduum
Koncentráky Bůh i sbohem dal
ale víra
světe div se
ta si věří dál

svátek pracujících
Děkujeme nám svátečně
že jim chutná výtečně

svědomí
U nás s tímhle
samozvancem
ztočíte snadno
žvancem

t

tautologie
Solidarita
končí i začíná, kde začíná i končí

sebeobrana



12Plž smajlík

Milan Čechura  

Neřiďte se příslovími
Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Vy-

zkoušejte si to. Přijďte někam jako první.
Třeba do práce. Pomineme-li fakt, že bu-
dete za úplné blbce, nenamelete vůbec
nic. Ani dříve, ani později. Mlít můžete
akorát tak pantem. A vzhledem k tomu,
že tam budete dřív, bude vám to mletí na
nic. A bylo by vám na nic, i kdybyste do-
klopýtali jako poslední. Taková holt už je
doba. Jestliže si chcete mermomocí na-
mlít, kupte si kolečkové brusle a vyrazte
na nedávno opravené chodníky.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá. Představte si to. S krumpáčem
a lopatou hloubíte džuznu, aby do ní za-
hučel někdo jiný. Kdo vám není až tak
sympatický. To dá rozum. Přece ji nebu-
dete kopat tomu, kdo vám sympatický je.
A když ji dokončíte, otřete si pot z čela
a žuchnete do ní jako ten největší vozem-
bouch na zeměkouli. Rázem je z vás jedi-
nec s íkvé tykve. Takže až okolo té díry
půjde někdo jiný, nastavte mu nohu, ať je
ta vaše námaha k něčemu.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Už vidím, jak běháte po lese a snažíte se
chytit brabce, kosa či jestřába. Budete tak
vyflusnutí, že vás ani nenapadne, abyste
mu přitom ještě zpívali. Už takhle má z vás
ten pták prču. A měl by ještě větší, kdyby
z vašich úst po každém marném výskoku
zazněl nějaký hit. Jestli ho chcete opravdu
lapit, pořiďte si vzduchovku. Zazpívat mu
teda můžete. Opeřenec z toho bude
v takovém šoku, že přestane poletovat a vy
ho trefíte hned první ranou.

Lepší dvakrát vyhořet, než se jednou
stěhovat. To je teda paráda, to vám řeknu.
Stěhováci stojí před domem a vy v koutku
svého příbytku škrtáte sirkami a snažíte se

podpálit záclony. Jakmile se vám to podaří,
jen malou chvíli se pokocháte pohledem
na plápolající byt a zrychleně se přesunete
k sousedovi, protože u vás už není co po-
druhé podpálit. Stěhovat se nemusíte
a všechno bude lepší. Do té doby, než vás
soused zabije. Pak se stejně budete mu-
set přestěhovat. Na hřbitov.

Na každém šprochu pravdy trochu.
Představte si, co nebo kdo je šproch.
Nevíte, he? Ve slovníku sice uvedený je,
ale tak nějak neurčitě. A jak vypadá, neví
nikdo. Je tlustý nebo tenký? Nemá snad
kluzký povrch? Pokud má, neudrží se na
něm pravda, ani kdyby se na hlavu sta-
věla. A že by byla na každém? Těžko.
Možná na každém padesátém, to by bylo
pravděpodobnější. Tak si to uvědomte,
a hned všemu nevěřte. A jak uvidíte
šprocha, bacte ho do hlavy. Vždyť
o pravdu dnes nikdo nestojí.

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. To
se načekáte. Jestliže to takhle svážete
jedno s druhým, tak nejenže budete
ochuzeni o pěkné slovo, ale ani si ne-
skočíte. A to by nebylo pěkné, že?
A zase skákat kvůli tomu, abyste si mohli
říct hop, to je taky pěkná blbost. Skákat
nejde furt, to je nad slunce jasnější.
A z druhé strany. Říkat to po každém
skoku, také není úplně nejlepší. To by
vás hned vyrazili. Buď rozhodčí z hřiště,
nebo partner z postele. A co s tím? Víc
skákat, méně hopsat.

Příklady táhnou. Taková blbost. Na-
pište si na papír nebo na tabuli nějaký
příklad. Například a2 + b2 = c2. Zapřá-
hněte za něj žebřiňák nebo železniční
vagon a zavolejte hyjé, potažmo odjezd.
Uvidíte, že se nic nepohne. Raději nech-
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te tahat, a to nejlépe za vás, vaše spo-
lupracovníky. A budete-li šikovní, obdrží-
te za to tahání ještě jejich prémie.
Paráda, co? Ovšem! Jestliže od nich
dostanete po tlamě, tak se nezlobte, že
jsem tohle napsal. To byl jen takový pří-
klad. Tak já táhnu.

Za vším hledej ženu. Jen si to zkuste.
Půjdete po ulici a narazíte třeba na tele-
fonní budku. Obejdete ji nejprve zleva,
potom zprava a co myslíte, že najdete?
Nic. Natož ženskou. Můžete ji zkusit hle-
dat například i za kandelábrem, za ro-
hem, nebo za komínem. Výsledek bude
pořád stejný. A pak že bude za vším.
Prdlajs. Nejspíš ji najdete doma. A dosta-
nete vynadáno, kde jste. Těžko jí vy-
světlíte, že jste se zdrželi, protože jste ji
hledali za vším.

Lepší jeden prd než deset doktorů.
Tím se opravdu neřiďte. A kdybyste pře-
ce jen chtěli, nesnažte se to dokázat.
Ono se to blbě prezentuje. Kdyby už se
vám podařilo shromáždit na chodbě
nemocnice deset doktorů v čele s pri-
mářem chirurgického oddělení, udělali
to před nimi a řekli jim, že je to lepší než
oni všichni dohromady, buďte si jisti, že
zavolají kolegu psychiatra a podstatnou
část života strávíte za zdmi uzavřeného
oddělení. A tam už se vám jich deset do
řady nepostaví.

Každý chvilku tahá pilku. Vždyť by to
bylo jak u blbejch. Přijdete do trafiky,
budete si chtít koupit noviny, ale máte
smůlu, protože prodavačka zrovna tahá
pilku. Dost pochybuju, že budete chtít
čekat tu chvilku, než dotahá. Nebo
manželka. Taky se dá počítat do kaž-
dých, nemám pravdu? Místo aby vám
dala večeři, bude šmrdlat ocaskou jako

blázen. A co teprve ta hrůza, když to při-
jde i na vás. Třeba ve chvíli, kdy budete
chtít někoho přeříznout. To je mi vás líto.
Pryč s pilkou.

Vezmi rozum do hrsti. Tohle, probo-
ha, nikdy nedělejte. Uvědomte si, dokud
ještě nějaký rozum máte, že jste den
předtím byli jak motyka. Ruce se vám tře-
sou tak, že to ratlík v lednici nesvede líp.
A vy byste chtěli do těch svých paznehtů
vzít rozum? Co když budete stát nad
kanálem a on vám vyklouzne a zmizí
v temnotách pod mřížkou? Anebo kolem
poběží nějakej čokl? Udělá chlamst a je
to. Jestli vám tedy můžu radit, vezměte si
ho, kam chcete, jenom ne do hrsti. To je
rozumné, ne?

Dobrá hospodyňka pro pírko i přes
plot skočí. Hlavně holky neblbněte.
Kdyby tohle platilo, tak už na sto procent
existuje mistrovství světa ve skoku přes
plot a dobrými hospodyňkami by se to za
ním jen hemžilo. Ne že bych tvrdil, že
byste toho nebyly schopné. To bych si
nedovolil. Nebo že byste nebyly dobré
hospodyňky. To už vůbec ne. Sakra, to
jsem se do toho zapletl. A víte co? Tak si
jednou přes ten plot hupsněte. Aspoň
uvidíte, že vám to pírko za to nestojí.

Proti gustu žádný dišputát. Tím se
řídit nemůžete, ani kdybyste chtěli.
Vsadil bych se totiž, že nevíte, co je
dišputát. Já to taky nevěděl, až jsem se
podíval do chytrého slovníku. No a v něm
stálo: rozhovor, diskurz, disputace.
A teď si to řekněte znovu. Proti gustu
žádný rozhovor. To je taková blbost, že
řídit se tím by bylo hazardování se
zdravým rozumem. A ne abyste si nějaké
ty dišputáty natahali domů. To by vaše
gusto taky nemuselo přežít.



Alena Zemančíková 

Světlo
O Vánocích patří k dobrým zvykům zajít

také na hřbitov, osobně přinést těm, kteří
nás už opustili, láskyplnou vzpomínku
a trochu světla, které v tomto čase krát-
kých dní dokáže proniknout i tam, kde
nevíme, jak to vypadá, kde trvá věku ne-
konečnost a čas bez času. Vypravili jsme
se loni k rodinnému hrobu na ústřední
hřbitov.

Bylo už pozdní odpoledne, hřbitov byl
osvětlen tisícem svíček, které toho ve-
čera dokonce přesvítily i dominantní záři
obchodního domu Tesco, který nám stojí
přímo u hřbitova a o Vánocích s veškerou
naléhavostí vyzývá ještě k posledním ná-
kupům.

Když jsem zapalovala svíčku na hrobě
své plzeňské babičky, vzpomněla jsem
si, jak jsme chodily o Vánocích na hřbitov
spolu, a aby nám dětem ta výprava nepři-
padala tak nezáživná, směli jsme s bra-
trem cestou zpátky poblíž hřbitovní brány
zapálit svíčku Hurvínkovi na hrobě Josefa
Skupy. Dnes už je pískovcový Hurvínek
za sklem a svíčky se kladou na kamen-
nou dlaždici, ale tehdy jsme ještě dávali
svíčku v bakelitovém kelímku klečící po-
stavičce k nohám.

Ke hrobu Josefa Skupy chodím po-
každé, už ne kvůli postavičce Hurvínka, ale
kvůli velikému mistrovství plzeňského
loutkáře. A také navštěvuju hrob malíře di-
vadelní opony Augustina Němejce a krás-
ný hrob Karla Klostermanna, který je
kusem přenesené Šumavy s rulovým ska-
liskem a Božími muky. Všimla jsem si, že

všem jmenovaným věnovalo prostý věne-
ček i Město Plzeň. To bylo 23. prosince.

Na Štědrý den bývalí studenti církev-
ního gymnázia v průjezdu na biskupství
krásně zpívali koledy, radostně je pře-
váděli do jazzových rytmů a skvěle se
doprovázeli: nejvíc fascinující byl hráč na
africké bubínky. Lidé si odnášeli z kostela
betlémské světlo, zastavovali se, pili do-
bročinný svařák a z muzikantské radosti
se šířil úsměv i do tváří přihlížejících.
Pršelo jen se lilo, ale nikomu to nevadilo. 

Šli jsme domů se světlem a nechtělo se
nám ještě rovnou, vzali jsme to přes Mi-
kulášské náměstí, kde náhle vidíme, co
jsme ještě nikdy neviděli, světlo v oknech
kostelíka svatého Václava. Vešli jsme na
Mikulášský hřbitov, hrob Josefa Kajetána
Tyla se ztrácel v soumraku, neležel na
něm žádný věnec od Města Plzně a ne-
hořela žádná svíce.

V kostele probíhala řeckokatolická mše
a u hrobu Emila Škody jsme se potkali
s mistrem Stanislavem Zindulkou, zná-
mým hercem, který má v plzeňském diva-
dle v angažmá syna a který byl na pro-
cházce s vnukem. Pozdravili jsme se
v kostelních dveřích. Když jsme vyšli ven,
na Tylově hrobě hořela jediná svíce. 

S panem Zindulkou a jeho vnukem
jsme se potkali ještě na zastávce tramva-
je. „To jistě vy jste Tylovi přinesli světlo,“
říkám. „Tak, jako on ho přinesl nám,“
odpověděl český herec Mistr Zindulka,
nastoupil do dvojky a odjel slavit Vánoce
se svými.

14O všem možném
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David Brabec  

Pravda o Charvátově románu
V Plži č. 11/2009 vyšla pod názvem

„Ráj neinkarnovaný“ Němcova kritika na
poslední knihu mého souputníka Davida
Charváta. Text to není špatný – Vojta
Němec má osobitý rukopis, který snoubí
se šaldovskou břitkostí a s lehkostí sobě
vlastní se tak stává jedním z čelných
představitelů mladé generace literárních
kritiků. Nebojí se hlubšího filosofického
vhledu ani zlehčení. Je však třeba ně-
které okolnosti uvést na pravou míru.

Kniha Davida Charváta se jmenuje
Svatý porcelán. Hovořit však o románu je
více než nadnesené. Nazývat totiž sedm-
desátistránkovou novelu románem není
zcela patřičné. To, že Němec dílo četl
desetkrát, ještě nedělá z útlé, kancelář-
skými sponkami neuměle sešité prózy
velkou knihu. U vzniku Svatého porce-
lánu jsem byl, a uznejte, že napsat sku-
tečný román na zmuchlané hospodské
účtenky je vskutku nemožné. 

Kritik trefně zmiňuje fakt, že Charvát píše
leckteré pasáže v duchu šíleného filosofa
Ladislava Klímy. Proti tomu nelze nic namí-
tat, v první čtvrtině díla určitě můžeme klí-
movskou poetiku a osobitost vystopovat.
Nepřehlédnutelným faktem je však to, že
Charvát v posledních třech čtvrtinách ne-
stoudně opsal pasáže z Klímova Velkého
románu. A to doslova. Docházel snad
autorovi dech? Spíše neměl o koncepci
knihy jasno ani na počátku.

Smutná je i jiná skutečnost. Dřevoryty,
použité v knize, prezentuje Charvát jako
původní, což je další z velkých nepravd,
jež se k tomuto opusu vztahují. Nekva-
litně přetištěná díla, která vyplňují nej-
méně polovinu této novelky, pocházejí
z dláta Miroslava Třísky, jenž se spiso-

vatelem před lety spolupracoval. Původ-
ní však nejsou (na Třískových výstavách
je můžete vidět již několik let), takže se
nabízí otázka, zda nebyl výtvarník obejit
a znectěn. Navíc silně pochybuji o Třís-
kově svolení k přetištění dřevorytů v tak
zoufalé podobě, jakou jim dala vysloužilá
kopírka, na které autor knihu sám vytiskl.
A to nemluvím o faktu, že obrazový do-
provod vůbec neodpovídá textu!

Abych nebyl zcela nespravedlivý –
některé věty Svatého porcelánu mohou
vyvolat úsměv, často se však jedná spíš
o výsměch. Banální sdělení o zelené trá-
vě, modrém nebi, šedých mracích či
černé noci nemají ve filosofickém pojed-
nání, kterým se „Porcelán“ snaží být, co
dělat. Zjevné autorovo zhlížení se v dí-
lech Nietzscheho či Schopenhauera je
v tomto kontextu skutečně jen smíchem,
který zároveň hořkne...

Je mi líto takto pranýřovat právě Davida
Charváta. Byl to on, kdo stál u mých lite-
rárních začátků. Byl první, kdo mi gratu-
loval k získání ceny Ason-klubu. Nemohu
ale přihlížet, jak se žene do chřtánů dal-
ších literárních kritiků. A proto mu vzka-
zuji: Davide, všichni nebudou tak velko-
rysí jako Vojtěch Němec!

Nicméně oceňuji Charvátovu vůli do-
psat takovou knihu. Smekám před jeho
nadlidským úsilím, je srovnatelné snad
jen s Vláčilovým bojem s Markétou Laza-
rovou. Ano, mám před očima postavu
autora, který s planoucíma očima strhá-
val nás všechny, a my jej následovali ve
víře, že vzniká něco velkolepého a jedi-
nečného. Výsledek však naše očekávání
zchladil a my došli k životnímu poznání –
ani velké utrpení nedělá velké dílo.
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Ivan Martinovský  

Poměr naprosto důvěrný 
a přátelský (4)
Z dopisů nakladatele Josefa Richarda Vilímka
spisovateli Karlu Klostermannovi
21. Soustrast k smrti Hanušově

Odpusťte, že na poslední Váš list, který
přinesl mi takovou hroznou zprávu,1)

odpovídám teprve dnes, ale týž došel
mne právě ve dnech největšího ruchu
a práce, kde (!) nevěděl jsem opravdu čí
jsem. […] Nařídil jsem hned po přečtení,
by Vám bylo posláno na účet 1000 ko-
run, jež Jste, doufám, správně obdržel
(potvrzení nás prý dosud nedošlo) a psa-
ní odložil k oné hromadě nevyřízených
„aktů“, jež straší mne ve dne i v noci ve
snu. A teprve dnes, ve svátek sv. Jána,2)

kdy jsem v Praze sám a nikdo mne ne-
vyrušuje, mohu chopiti se péra, abych
Vám, drahý příteli, řekl, jak opravdově,
jak hluboce cítím bol Váš. Dovedu si žal
Váš i milostivé paní představiti a lituji Vás
oba z celé duše co nejvřeleji. Co mám
Vám říci k potěšení? Každé slovo, sebe
lépe procítěné, je hluché a každá útěcha
vyzní naprázdno. Znám to ze zkušenosti:
ztratilť jsem jediného svého synka,3) který
měl jednou převzíti a vésti moji firmu
a mně měl býti oporou, až jednou síly mi
vypovědí a já nemožně budu hledět
k tomu, jak slunce závodu dostoupivší
svého zenitu, pomalu, ale určitě kloní se
k západu… A co bylo dělat? Vzmužile
zdvihnout hlavu a říci si: Osud! a praco-
vati dále a v práci hledati zapomenutí
neštěstí, jež tehdá přikvačilo na můj rod.
A i Vy, drahý příteli, nevzdávejte se bol-
ným myšlenkám, naopak snažte se, by

matka, která zajisté celá žila pro něho,
zapomněla. Bůh Vás potěš oba, stále na
vás musím myslet a tak je mi Vás líto.
Zvláštní; ti hodní lidé, kteří nikomu na
světě nic zlého neučiní, musí nejvíce
zkoušet a nejvíce jsou osudem pronásle-
dováni, kdežto lumpové jsou vesele živi
a radují se ze života.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
6. května 1913

1) Dopis o smrti Hanuše Juránka, jenž
podlehl tuberkulóze 17. dubna 1913 v sa-
natoriu v Brestovacu (dnes součást chor-
vatské metropole Záhřebu).

2) Sv. Jan v oleji (Johannis in oleo),
který se slavil 6. května. V současném
českém misálu připadá na 6. květen Jan
Sarkander (kanonizován 1995).

3) Vilímkův syn se jmenoval Karel. Další
údaje o něm nejsou mi bohužel, alespoň
prozatím, známy.

Soustrast k již třetímu úmrtí ve spiso-
vatelově rodině (1898 první žena Marie,
1911 nevlastní dcera Růžena, nyní Ha-
nuš) nepotřebuje komentář. Je ale zají-
mavá tím, že nás zpravuje o podobné tra-
gédii u Vilímků.

22. Přijeďte osobně, galantní příteli!
Na milý Váš list ze dne 29. [září] spě-

chám […], abych Vám poděkoval jmé-
nem svým i své ženy1) za ty krásné licho-
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tivé poklony, jež Jste ku konci listu v míře
tak veliké učinil. Má žena pravila mi,
abych Vás velmi důtklivě a rozhodně vy-
zval, abyste ty hezké věci přišel jí říci
osobně a strávil s námi hezký večer, jako
tehdá před lety. Je tomu dnes již asi 20
let a přece vzpomínáme rádi ještě dnes
na veselé ty chvíle, jež jsme ve Vaší zá-
bavné a roztomilé společnosti strávili.
Rodina vrací se mi po 15. říjnu z venkova
– tak kol konce měsíce budu s úpravou
bytu v pořádku, což by Vám to udělalo,
kdybyste se vypravil do Prahy a nám re-
zervoval alespoň jeden večer? Slibuji
Vám, že zapomenu na všechny své trudy
a zlosti, jež mi způsobují ty dnešní bídné
obchody a starosti a že budu hodně
veselým. Přijeďte, drahý příteli, a jde-li to,
vezměte svoji milostpaní2) s sebou, jistě
by jí to neuškodilo, kdyby se po ráně ji
potkavší,3) z toho trochu vytrhla a povy-
razila.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
2. října 1913

1) Marie Vilímková roz. Bečvářová
(1867- cca 1946).

2) Betty Klostermannová, ovdovělá Ju-
ránková (1855-1927).

3) Smrt Hanuše Juránka, který zemřel
17. dubna v sanatoriu v Brestovacu.

23. „Exekutor“ Vilímek
Odpusťte, že sotva Jste se usadil na

svém letním sídle, přicházím s „exekucí“,
ale starost o to, aby ve vydávání nenasta-
lo nějaké přerušení, nutí mne k tomuto
kroku. Prosím Vás velice snažně, byste
zbytek rukopisu pro knihu „Mrtví se
nevracejí“1) nám zaslal. Jak Jste z korek-
tury před několika dny Vám zaslané se-
znal, vydaly 3 dodané mi povídky2) 129
stran, tedy 8 tiskových archů, což je na
svazek naprosto málo. Slíbil Jste mi, že

máte v rezervě ještě další povídky, jednu
rukopisnou a dvě z vídeňského ovzduší,
i prosím, byste mi je neprodleně – pokud
možno – zaslal, abyste měl konečně od
nás trochu pokoje,3) než se dostaví ta
veliká vedra, na která dosud marně
čekáme, ale která přece snad jednou při-
jdou.  

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
19. června 1914

1) Povídka vyšlá poprvé v Plzni v Čes-
kém deníku roku 1912. Dala název sbírce
povídek vydané u Vilímka o tři roky
později jako sv. 23 Klostermannových
Spisů. 

2) Mrtví se nevracejí, Bába, převzatá
z Pečírkova kalendáře 1912, a Něco
(tamtéž 1913). Obě poslední byly původ-
ně napsány pro pražské německé noviny
Politik v únoru, resp. listopadu 1895 pod
názvem Die Grossmutter, resp. Die
glückliche Girgel.

3) Sekundář. Původně v Almanachu
Akademického spolku ve Vídni. Aby měl
od Vilímkova nakladatelství „konečně
trochu pokoje“, přidal Klostermann ještě
povídku Paralysis moralis, původně Zu
gut. Eine Erinnerung aus meiner Stu-
dienzeit (Politik 34, č. 134, 16. 5. 1895).

Vedra v červnu 1914 ještě nepřišla, ale
devět dní po napsání tohoto dopisu
výstřely srbského atentátníka v Sarajevu
byly signálem k vypuknutí 1. světové
války, z níž záhy bylo „horko“. Také obě-
ma korespondentům brzo nastaly jiné
a velké starosti.

24. Obavy o syny ve válce
Zase tedy po dlouhé době od Vás pár

řádků – šťastná známka, že Vás ty škod-
livé poměry, ve kterých v přítomné době
žijeme, nezdrtily nadobro. Jak vidím, za-



pudily Vás z Vašeho letního zákoutí zpět
do Plzně – bylo to jistě hrozné pro Vás
procitnouti z té venkovské idyly do té tak
kruté, tak neočekávané, netušené sku-
tečnosti přítomných dní! Jak s Vámi cí-
tím, drahý příteli, že i s Vámi osud tak
trpce si zahrál, odejmuv Vám oba pp.
syny!1) To není žádná maličkost, taková
věc musí otřásti i nejsilnějšími nervy, pro-
to chápu úplně, co jste při tom prodělal
a proděláváte nyní, kdy od nikoho do-
cházejí zprávy. A což milostivá paní!2)

Snadno mohu si představiti, že její citlivé
srdce bylo dvojnásob postiženo tím
vším, co se sběhlo. Cítím s Vámi oběma,
drahý příteli, i prosím, abyste milostivé
paní vyřídil mou nejhlubší účast a přání,
by vbrzku opět se pozdravila z úrazu, jejž
utrpěla.3)

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
8. září 1914

1) Synové B. Klostermannové z prvé-
ho manželství, z nichž první Arnošt Ju-
ránek a třetí Rudolf Juránek byli mobili-
zováni. Druhý, Ing. Karel Juránek, jako
vysoký úředník státních drah povolán na
vojnu nebyl. 

2) Betty Klostermannová, ovdovělá Ju-
ránková.

3) Zlomenina levé ruky při pádu na
schodech.

25. Také Vilímkovi sklaplo a je pln
obav

Tolik jsem se letos k Vám do Štěkně
těšil a tak jako Vám, sklaplo i nám. Ten-
tokráte chystal jsem se k Vám zcela urči-
tě, dokonce bylo již smluveno i datum –
totiž dva sváteční dny uprostřed srpna.1)

Chtěl jsem Vás překvapiti nejen já sám,
nýbrž i se svou „královskou chotí a dvě-
ma princeznami“,2) poněvadž jim Vaše
krajina není známa i chtěli jsme podnik-

nouti do jihozápadních Čech dvoudenní
výlet a několik hodin u Vás se zastaviti.
Ale, jak jsem pravil, sklaplo nám – váž-
nější příhody vstoupily nám v cestu usku-
tečnění našeho plánu!

Třeba již nemám syna na vojně, cítím
celou tu strašlivou tíseň přítomné doby
právě tak, jako Vy sám, drahý příteli, ne-
mohu ani nikomu psáti, jsa otráven, roz-
rušen všemi těmi záležitostmi a událost-
mi. Také obavy o český národ, o český
jazyk a českou literaturu ztrpčují mně
právě tak jako Vám každou myšlenku,
a kdyby nebylo té okolnosti, že bydlím
navenku a že v přírodě, v procházkách
hledám rozptýlení, snad bych tu tíhu, jak
na mne všechno padá, ani nevydržel.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
8. září 1914

1) Sobotu 15. srpna 1914 – svátek
Nanebevzetí P. Marie – a následující ne-
děli 16. srpna.

2) Marií Vilímkovou a dvěma ze tří do-
sud neprovdaných dcer, nejspíše Věrou
a Taťánou.

26. Mnoho cenzury, málo papíru
S náhledem Vaším, že nebude možné

v dnešní době zahájiti vydávání Vašich
spisů, plně souhlasím. Cenzura je dnes
hrozná. Konfiskují vše – i sebenevinnější
žertíky. Z důvodu toho jsem nucen zastaviti
vydávání Spisů Klecandových1) i jiných
a budu vydávati jen spisy pro mládež. Na
Vaše memoáry2) nelze ani pomysliti! Mám
v úmyslu využitkovati tuto mrtvou dobu
k znovuvydání v sešitech některých Vašich
starších spisů, jež jsou rozebrány a jež
bych tak pak musil znovutisknouti. Vše
bližší sdělím Vám ústně. Jen nevím,
obdržím-li potřebný papír!!

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
20. září 1915
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1) Jan Klecanda (1855-1920), pro-
zaik, publicista a pedagog, otec zná-
mějších synů – legionáře Jiřího (1890-
1918) a zejména politika, historika
a archiváře Vladimíra (1888-1946) –
Klecandových.

2) Klostermann se zabýval myšlenkou
psát paměti na podzim 1914, kdy podle
vlastních slov „nevěděl, co nyní dělat“.
Vnější události a postupný úpadek sil
způsobily, že je už nenapsal.

27. Pošta nedoručila…
Váš dnešní list (datovaný 16. X.) mne,

drahý příteli, velice překvapil. Dovídám
se z něho, že jste mé psaní, Vám do
Štěkné hned po obdržení vašeho listu
expedované, neobdržel. A to je mi líto.
Jednak dal jsem si na něm záležeti a jed-
nak jsem na psaní takový lenoch, že mne
ztráta mrzí dvojnásob. A přece v listu
nebylo ani slůvka závadného, co by
vzbuditi mohlo nelibost i toho nejpřís-
nějšího cenzora.1) Zatím Vám píši toto –
dopis následovati bude co nejdříve. Na
cestu do Plzně v tuto chvíli nemohu
pomýšlet. Vřele vás zdraví a objímá Váš
upřímný JRV

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
20. října 19152)

1) Sdělení je napsáno na firemní do-
pisnici nakladatelství J. R. Vilímka. Na její
čelní straně je přes levou polovinu razítko
K. u. k. Militärzensur, Pilsen. Cenzura te-
dy, i když ztracený dopis pravděpodobně
nezabavila, přesto bděla.

2) Datum podtrhnul Vilímek. Je zřejmé,
že i za války se doručení vnitrozemského
dopisu až za čtyři dny pokládalo za neob-
vyklé. Srovnání s Českou poštou v době

hlubokého míru nechť si čtenář učiní
sám.

28. Jak se obléci na slavnost?
Z novin se právě dočítám, že je to celé

čtvrtstoletí, co Jste začal česky psáti.
Věřte, že člověk nechce tomu věřiti
a myslí si, že jakýsi literární dareba to
popletl, že tak zčistajasna dělá Vás tak
starého, kdežto Vy stále a stále Jste jak
duševně, tak tělesně svěží. Dvacet pět
let! Celé čtvrtstoletí! A mně se zdá, že
uplynulo sotva několik let, chtěl bych se
s každým příti o to, že není možno, aby
tomu bylo tak dávno. Je-li tomu ovšem
tak, pak taková událost nesmí projíti bez
povšimnutí z mé strany – bez náležité
gratulace. Proto obracím se přímo k Vám
s dotazem, zda a kdy skutečně slavíte
toto své jubileum, bych i já mohl k Vám
přispěchat s náležitě velikým „pugetem“
v ruce. Také bych rád věděl, kdy při-
jímáte návštěvy a stačí-li obyčejný ces-
tovní oblek, či nutno-li použíti „toilette de
rigneur“1) fraku a bílé kravaty. Každým
způsobem nechtěl bych si nechat ujíti
této příležitosti a rád bych Vám osobně si
zagratuloval – a jenom tyto zde uvedené
věci činí mi jakési potíže. Proto toužebně
budu očekávati Vaši laskavou odpověď.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
15. února 1916

1) Nezbytnou toaletu (franc.).

Oslava se nakonec odbyla velmi
skromně, dá se říci v rodinném kruhu.
Květiny sebrala Bettynka, frak ani bílá
kravata nebyly třeba. Oslavenec však
překvapil novým mohérovým „sáčkem“.

(Pokračování v dalších číslech)
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Petra Fantová  

Víry vzkypěných modliteb

neklid

když se přespříliš
převaluji
březovou postel
nic nemoří

bývá pyšná
na své čtyři nohy

jez

s pěnou u pusy
dotahuje
práci bez konce

utápí víry 
vzkypěných modliteb

bez nádechu
nečeká na lepší časy

jeho sebeláska
mě udržela nad vodou

návrat

poslední rozhovor

odluka

první rozhovor
po odluce

dobré znamení

polední vltavín

poledne stárne

nebe si drží odstup

slunce se upřeně zahledělo

kmotřenec Vltavy
se oplátkou
sebejistě nakrabatil

vlasy

ozubené vlasy
nevypadávají

sčesány do tvaru
hodinového strojku

tikají a tikají

zatím ještě hnědě

navečer

pleť 
hýčká kosatcovým krémem
vlasy
kúrou medovou
ruce
heřmánkem

přijde-li navečer
rozmazlí ho 
sladce rozkvetlá
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Jana Česká  

Pouštím dech na volnoběh
manikúry

náruče dam prokřehlých rukou
hřejí
sedí a sbohem šeptá letokruhům
střiženým srpům za konci dlaní
a šepot roků se vznáší nad čarami
a šepot po pokoji
ruce dam prokřehlých náručí
se znají
a spínají samotě
a tichu po pokoji
spí a prach hrudi neposedně vzdychá
letmostí nádechů
bojí se čichat
je drobná před stěnami

a přejinak zní
– jsme sami –
a přejinak voní když
– peřinami –

vstávání pro stínající chlácholivé klíny
kam hlavy spočívají odevzdaně
výskává za skráněmi
i milované jednohlavé saně
vrní a lehounce sípá nad snídaní
spěchy
hledá sýr, míchá zeleninu, hází úsměvy
a zpod očí vrásky dračí rozněžněle sčítá
vstávání stíná chlácholivé klíny
kde hlavy odevzdaně chybívají
snad pro milované dávné
a pro skráně hlídá
zda jí
pak sedí, sbohem mlčí letokruhům
protuhlým prstů konečkům, stříhá
a ticho roků dusne nad čarami
i ona se budí
denně;
denně za hlavami

pražce

pracuju přesčas na pozemním plánu
jak se vrátit zpátky
do svých vlastních kolejí

pracuju do úmoru
– a někdy až k ránu
pouštím dech na volnoběh
– na místa, kam se tepy ztrácejí

je to tak banální

jestli se dá obyčejnět 
jestli vyschnu dokonale
jestli ve mně zemřou slova

odmítají slyšet můj hlas
vodníci pentlovaní
poslední pomocní ponocní

jestli mi epiglotis propadla stávce
jestli mi přirůstá, že je nepotřebná
jestli jsem se dusila a teď to vím

příběhů je na míle
daleko do sebe hledět
a zmar, zmar nad zmary
a všechno zmar

každá má pohádka 
se vzpírá vyprávění
bezměrné nerytmní
polykání slov
kterým unikám
do nikam

na iktech života čeká překvapení
na konci stébel vážky
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Eratická duše
Tvůrčí debut Kateřiny Sachrové Keltská si-

nusoida není ani tak povídka, jako spíše zbe-
letrisovaný úryvek z deníku, a to prosím ne tak
ledajakého deníku: autorka na 35 stránkách
(prvotina vyšla v Edici Ulita a všichni určitě
znáte ne/tradiční formát těchto publikací Pro
libris) tu a hned zase tam dokazuje, že má té-
měř filosofickou duši – jev vzácný, a o to cen-
nější. Filosofuje pírkem (a ne kladivem, neb je
něžného pohlaví): „Bůh není, a i kdyby byl,
nepodřídila bych se mu. Lidskou bolest do-
káží spustit i zastavit zase jen lidé.“ Avšak hlav-
ní „housle“ (a tento nástroj jsem si nezvolil ná-
hodou: jeden z hrdinčiných milenců je hous-
lista, skladatel, skotský snílek) zde hraje téma
domova nebo také věčné hledání (duchovní-
ho) místa našeho původu. Někteří jej hledají
do konce svých životů – a marně – kočují,
nikdy nemají klid, vyrážejí na plavby přes
oceán, stanou v Indii, Austrálii, severoame-
rických státech, a fakt, že vlastně prchají před
sebou samými, pochopí až ve stáří, kdy klou-
by, kosti a ideje už nedovolí cestovat. Stává
se, že tyto neklidné duše dostanou chuť na-
psat něco ze sebe, podat svědectví o pokusu
vymanit se z klece vlastní identity. 

Kdo jsem a proč jsem zrovna teď tady? To
by mohlo být heslo celého prozaického textu
Sachrové. Ona sinusoida není nic jiného než
hudba: každý život se dá rozfázovat do rytmů,
jednotlivých „hudebních“ témat. Takovou no-
tovou osnovu lze napsat i formou povídky,
určitého sebezpytování, či spíše hledání se-
beurčení ve světě. Vždyť oba osudoví muži
hlavní hrdinky jsou hudebníci: jeden houslař-
vetešník, druhý dudák-farmář. Skotsko tak
dostává jiné zabarvení, než k jakému nás na-
bádá určitá typisace kostek kiltů, zvuku dud
nebo třeba vlasů horalů: je souhrnnou meta-
forou úniku z domova – od sebe samé, aby
se identita v širé rozloze světa jaksi roztáhla,
zevšeobecnila, aplikovala na rozličné, více či
méně „exotické“ kultury – a na stejné úrovni
i návratu domů (k sobě, tam, kde se nejlépe
medituje nad úlohou nebo ne/smyslem naší
spjatosti s rodnou zemí). 

K formálním plochám (a skutečně to jsou
„plochy“, navrstvené na sebe v podobě
úhledných komínků) se musím vyjádřit takto:
autorský postup je poznamenán snahou o jis-
tou transparentnost, vnitřní pohnutky postav
jsou detailně, i když se o nějakou perfekcio-
nistickou psychologicky-deskriptivní onanii
v žádném případě nejedná, rozpracovány, vy-
pravěččin úhel pohledu je střídán, místy při-
pomíná „klasickou“ modernistickou povídku,
například dubliňanskou Joyceovu (avšak citát
„Láska mezi mužem a mužem je nemožná,
protože nesmí dojít k pohlavnímu styku, přá-
telství mezi mužem a ženou je nemožné, pro-
tože musí dojít k pohlavnímu styku“ pochází
spíše z Portrétu umělce v jinošských letech).

Svižně nonkonformní výpověď někdejší
studentky (i keltštiny, jak jsem doufám správ-
ně vyrozuměl z leckterých indicií, nechť mě
na případný přehmat autorka jemně upozor-
ní, bude-li to třeba) je obohacena o filosofický
rozměr, což může být jedna z předností textu.
Generace požadující legalizaci lehkých drog
(vypravěčka inhaluje hašiš, aby mohla klidně
spát), již osvobozená od tzv. železné opony,
avšak lapená do pasti mnohem záludnější,
tedy do ideologické klece cukru a biče: ne-
budeš-li hrát podle našich představ, budeš
trpět, nenajdeš „domov“ neboli klid duše,
potřebuje promlouvat o minulém a součas-
ném světě zvláště prostřednictvím umění.
Hrdinsky obnažovací zakončení povídky je
výsměchem naší vyděračské „západní“ kul-
tuře – i o takovýchto věcech je nutno psát.

Vojtěch Němec

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Zbiroh

Zklamán bude ten, kdo by očekával, že Jo-
sef Václav Sládek, jehož jméno i dílo jsou tak-
řka osudově spjaty se Zbirohem, bude po-
hřben ve svém rodném městě. Sám básník si
přál, aby byl jeho popel rozptýlen v některém
z okolních lesních zákoutí místa, odkud pochá-
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zel, kam se vracel, kde trpěl sužován bolesti-
vou srdeční a míšní chorobou a kde také do-
trpěl. Jeho ostatky přijal vyšehradský Slavín.

Do Zbiroha se vrátil jiný básník, také rodák
– Antonín Jaroslav Klose (1862-1906). Ani
jeho hrob už nelze nalézt. Původní starý
hřbitov obklopující farní kostel sv. Mikuláše
vyčítá potomkům lhostejnost jen několika ná-
hrobky, Klosův mezi nimi není. Vždy elegant-
ně ustrojen, s pečlivě upraveným knírkem
a bradkou, jak vzpomíná Antonín Klášterský,
reprezentoval úřednický stav pražského ma-
gistrátu. Vracel se často do Zbiroha k mamin-
ce, která tu měla krupařský krámek. Krásný
vztah matky a syna byl znám i pražské bás-
nické společnosti. Klosovy tři básnické sbírky
(Básně, Na zemi, Z tohoto světa) a povídková
kniha se hlásily k lumírovskému okruhu, ale
s nevelkou literární erudicí – opět postřehl
Klášterský. To vše bylo přerváno nepodaře-
nou operací, a tak ho maminčin pláč naposle-
dy uvítal v rodném městečku.

Na novém hřbitově je pohřben Antonín Dra-
chovský (1842-1914). Ten jako učitel působil
v Terešově, Švábíně, Podmoklech a jako řídi-
cí učitel v Dobřívě. Zbiroh si od roku 1903
zvolil pro odpočinek. Pečlivý a ušlechtilý re-
gionalista – Sládek ho nazval pilným kroni-
kářem Podbrdska – vydal mj. pět svazků Kul-
turních obrázků ze Zbirovska, faktograficky
cenný Místopis okresu zbirovského, Politický
a školní okres rokycanský. Časopis Brdský
kraj se neobešel bez jeho četných příspěvků.
Kupodivu byl za svou činnost oficiálně oceněn
zlatým záslužným křížem s korunou.

V Kařezu a později v Pětidomí trávila dlouhá
léta odpočinku Maria (Marie) Gärtnerová
(1877-1967), evropsky proslulá dramatická
sopranistka, jež vynikala zvláště v operách
Wilhelma Richarda Wagnera a Richarda
Strausse. Ten vysoce oceňoval její pěvecké
umění, jímž zářily i jeho opery Elektra, Salo-
me, Ariadna na Naxu a slavný Růžový kavalír.
Do roku 1959 učila zpěvu na plzeňské Hu-
dební škole Bedřicha Smetany, upřímné přá-
telství ji vázalo k Jindřichu Jindřichovi.

Viktor Viktora

Meditativní zastavení
nad míjením života

Básník Josef Hrubý vydal v roce 2008 další
básnickou sbírku Hovory (nakladatelství Pro-
tis). Erbovním znakem jeho poezie byly vždy
kontakty básnického slova s výtvarným a hu-
debním světem a s esteticky vnímanou reali-
tou. Poslední sbírka je navíc meditativním
a morálním ponorem do života, o němž vyná-
ší umělecké svědectví v podobě nahuštěné
tresti. Už název sbírky v sobě skrývá hloubku
a mnohostrannost. Hovory jsou založeny na
dialogu, ale také mají podobu monologů, kte-
ré jsou však hledáním dialogu na cestě z blu-
diště introvertnosti („když spolu rozmlouváš“).
I tyto niterné rozhovory vedou básníka k poci-
tům míjení života („život letí“ – „Musím si na to
zvykat, že ořechy nejsou věčné / ani jabloně“
– „Zas padáš na smutek... Naklánějí se schy-
lovadla... Z obrazárny paměti prázdná sto-
dola“). Také se tu objeví milovaný domov,
Volyňka, otec, ale i zima, vzpomínka na hud-
bu (Stravinskij, Janáček), přátelé malíři, kteří
už odešli (Frauknecht, Patera, Tázler), Max
Ernst, Salvator Dalí. („Máš jistotu / že zklamá-
ní můžeš odvolat / že ztráty nejsou definitivní
– A máš jistotu / že nežijeme ze spravedlnos-
ti / ale z milosti – Jako střep zvaný báseň“).
Od konstatování přechází k ptaní a k řečnic-
kým otázkám, které si nežádají odpovědi. I ta-
dy najdeme spříznění s Vladimírem Holanem. 

Od pocitů míjení života směřuje básník
dále ke společenské skepsi. Za estetizova-
nou krásou světa se začíná zřetelně rozevírat
vnitřní svět úvah, které mají častěji vážný,
smutný, až pesimistický ráz. Je to i „hovor“
o složitém a často neradostném světě spo-
lečenském. Básník se dopracovává lapidární
zkratky výpovědi, která má mnohdy podobu
definitivnosti a hutnosti epitafu. Jakékoliv prů-
niky do meditací a rozumového průzkumu
běhu života jsou vyslovovány výsostnou meta-
forikou básnického slova i celkového metafo-
rického vnímání skutečnosti. 

Josef Hrubý dovede citlivě pracovat se slo-
vem. Nahlíží na ně z různých stran, zkoumá je
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jako krystal, navíc pak v jeho proměnných
souvislostech („nicotná řeč – řeč nicoty“).
I filozofující vybočení k obecnosti má svou
váhu průzkumu („Život je život. Ne jeho vý-
klad“). I tady můžeme aplikovat pravdu, že
báseň je básní, ne její výklad. Ale ten „vý-
klad“, ono meditativní zamyšlení, může být
cestou k pochopení básně i života. 

Už ve sbírce Osoby se Hrubý zaměřil na
lapidární postižení lidského charakteru. Ob-
dobné úsilí uplatňuje i v poslední sbírce. Dia-
log mezi mužem a ženou oceňující ženinu
péči končí stupňovanou pointou. Žena skro-
mně odmítá mužovo ocenění, že byla hodná,
a tak muž vyrovnaně uzavírá: „Je to možné.“ 

Básně jsou číslované, bez názvu, ale mají
svou kompozici a gradaci. Meditativně vážné
ladění sbírky pointuje i poslední báseň s mo-
tivem macešek, ale i polnice na stěně. Sám
sebe vybízí: „Zpomal / Zastav se... Všichni
účtují... Pomalu. Stůj / Najdi ten obraz / o ná-
vratu ztraceného syna“. I autor bilancuje, ale
neuzavírá. Jen moudře se zamýšlí nad ne-
úprosným během života. 

Jestliže se mnohé básně podobají epitafu
jako poslednímu slovu a hutné zkratce, bás-
ník se vrací k „dvojtečce“, za kterou by měla
následovat výpověď, nikoliv uzavřenost epita-
fu. Proto se můžeme těšit i na další sbírku. 

Bohumil Jirásek

Něco se stalo

Za Josefem Gruberem 

Před rokem upřímně přáli Plž a členové
Kruhu přátel knižní kultury Josefu Gruberovi
k osmdesátinám. Bohužel se nevyplnil závěr
gratulace – řada let milých chvil s přáteli,
v nehlučné samotě s hudbou, četbou a vzpo-
mínkami. Postupující onemocnění připoutalo
jubilanta od loňského prosince na nemoc-
niční lůžko. Přátelé pak mohli jen s bolestí
sledovat trpělivost, nepřikrášlovaný pohled
do tváře osudu i vzrůstající rezignaci tohoto
vzdělaného, kultivovaného, invenčního a cha-

rakterního pedagoga, tranzitéra ČSD (po zá-
sahu „normalizace“), zakládajícího člena
KPKK a letitého člena jeho výboru. Býval
oslovován jako „pan přítel“. Encyklopedicky
sestavenou bohatou knihovnu, téměř ucele-
ný soubor filatelistické literatury, kartotéky vý-
střižků, stále doplňovanou sbírku básní adre-
sovaných umělcům (KPKK vydával deset let
Vavřín zelený i zlatý s „básněmi na spisova-
tele“), to Josef Gruber (13. 5. 1928 – 3. 9.
2009) zůstavil následovníkům.

Rozsáhlá publicistika s kulturní, hudební,
literární i historickou tematikou je roztroušena
v regionálním tisku od roku 1973. Josef Gru-
ber přispíval do 34 periodik regionálních (mj.
Pravda – Plzeňský deník, Plzeňský kulturní
přehled, Západočeský železničář, Nové Kla-
tovsko, Nové Příbramsko, Nové Domažlicko,
Listy Klubu přátel poezie, Naše rodina…),
profesních (Filatelie, Scéna, Turista), odbor-
ných (Český jazyk a literatura), ale i do sbor-
níku Minulostí Západočeského kraje a výběru
z prací členů Historického klubu při Jihočes-
kém muzeu. Poslední jeho příspěvek v pří-
loze květnového Plzeňského deníku Kultura,
věnovaný pětašedesátinám Josefa Hrubého,
vyšel v dubnu 1997. V témž roce byla vydána
publikace, kterou inicioval a na jejímž obsahu
měl lví podíl – Pomníky a pamětní desky
v Plzni. Na vydání spolupracovali Zdeněk
Knoflíček a Marie Maderová. V rámci repu-
bliky je to unikátní publikace zachycující
v úplnosti nejen pamětní desky v interiérech,
ale udávající plná znění textů na deskách
i jmenné seznamy. 

V srpnu toho roku přišel zákeřný úder
mozkové mrtvice. Následoval dlouhý zápas.
Původní rozptylová loučka na plzeňském
Ústředním hřbitově přijala popel zvěčnělého.
Pax tecum, domine amice…

Viktor Viktora

Milan Čechura ví

Marně vzpomínám, kdy jsem Milana Če-
churu poprvé potkal. Bylo to snad na před-
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stavení Antidivadla? Nebo na jednom z lite-
rárních večerů, které zpravidla končí druhý
den u sklenky levné výčepní lihoviny? Či na
našem pravidelném posezení v hospůdce
Cardinal Club? Seznámil mě s ním Honza
Sojka, David Charvát či redaktor Bavlna
v pauzách mezi sousty roštěné? Vetřel jsem
se Milanovi sám, brblaje cosi, že hraji na
kytaru (stejně jako on) a nástroj dokonce
vlastním?

Nevadí, nač vzpomínat! S Milanem se
prostě nějaký čas známe. Půjčujeme si od
sebe zapalovač, tu a tam cigarety, vedeme
sáhodlouhé hovory, které by se do plží ulity
daly tesat. S přáteli jej lanaříme do účinkování
v našich pokusech o filmové skeče – zahráli
jsme si na společném pódiu divadla Dialog
(píseň, kterou napsal Milan, protože já ve své
nezměrné lenosti nejsem schopen nic moc
kloudného vyprodukovat). Ale co vlastně
o Milanovi vím? Připadám si náhle jako členo-
vé skupiny Čechomor, když se ve filmu Petra
Zelenky Rok ďábla dohadovali, zda nosí Ja-
rek Nohavica trenýrky či slipy. Ano, já nevím,
jestli je Milan Čechura slipař! 

Co tedy o Milanovi vím? Přátelé, za nehet
by se to vešlo! Vím, že je z Ústí. Z Ústí nad
Labem, pochopitelně. Ale jak se ocitl v Plzni,
to vskutku nevím. Kdybyste mě rozkrájeli, tak
to ze mě nedostanete. Fakt! Vím, že má tři
děti. Ale jejich jména? Adresy? Rodná čísla?
Nebo dokonce telefonní čísla? Ne – jsem
zase na začátku. Trenýrky nebo slipy? Vždyť
já ani nevím, jestli Milan používá žiletku či
strojek! Jak mám přiblížit neznalému čtenáři
osobnost plzeňského prozaika Milana Če-
chury, když nemám jasno v zásadních vě-
cech? Vím také, že spolu se mnou, Davidem
Charvátem a Honzou Sojkou přispívá na
stránky plzeňské Sedmičky a Plže.

No jistě, už to mám! Ano, Milan je prozaik
– píše lehce o věcech lehkých i těžkých!
Jeho texty, ať kratší či delší, nesou vždy nad-
hled. Slovo patos jako by snad ten lišák ne-
znal. Vypadá to, že Milan tak dlouho zkoumá
realitu, obrací ji naruby a zase zpět, na hlavu
a zase na nohy, až v ní vždy najde něco, co
slovníky definují jako humor. Je to tak, Če-

chura je věčným hledačem humoru a vtipu.
Ne toho chtěného, ale toho přirozeného. Hu-
moru, který se nachází v každé, byť sebe-
smutnější situaci. Takže je koneckonců jed-
no, jestli to dělá v trenýrkách či slipech. Milan
Čechura zkrátka hledá, Milan Čechura ví! 

Jsem rád, že můžu Milanovi popřát všech-
no nejlepší ke kulatým narozeninám, které
teď slaví. Přeji si, aby mu prsty po hmatníku
kytary dál svěže kmitaly, aby ho nikdy nepře-
šel nadhled a dál nacházel humor i tam, kde
to ostatní předem balí. Přeji mu také, aby
zdárně přežil narozeninovou párty. Je mi totiž
jasné, že nebudu jediný, kdo ho bude chtít
pozvat na něco ostřejšího!

David Brabec

Zpětné zrcátko

Dějiny literatury západních
Čech a Klatovsko

Dějiny literatury v západních Čechách
(1890-2006) Bohumila Jiráska, docenta Zá-
padočeské univerzity v Plzni (NAVA, 2008),
jsou systematickou prací úctyhodného rozsa-
hu. Obsahují výklad o spisovatelích, básní-
cích, literárních kriticích a literárních histori-
cích, kteří v regionu žili, zemřeli nebo alespoň
dočasně tvořili. 

Sympatické je, že autor si všímá nejen
literárního života Plzně, ale celého západo-
českého okolí. Z Klatovska mezi autory
období od 90. let 19. století do první světové
války zařadil mj. propagátora společenské
výchovy, turistiky a olympionismu Jiřího Sta-
nislava Gutha-Jarkovského, který v letech
1893-1896 působil v Klatovech jako profesor
gymnázia, či klasika Jaroslava Kvapila, rodá-
ka z nedalekých Chudenic. 

V kapitolách o 20. a 30. letech 20. století
najdeme básníka Jana Šnobra, který z kla-
tovského prostředí vyšel. Autor dále jmenuje
Josefa Haise-Týneckého a jeho romány i tvor-
bu pro děti, literárního historika Otokara
Vočadla, zabývajícího se anglosaskou litera-
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turou. Dále pak básníka Ladislava Stehlíka,
o němž Jirásek napsal nevšední monografii,
i svého učitele z Filozofické fakulty UK v Pra-
ze, literárního historika Františka Buriánka
a jeho knihy vztahující se k našemu regionu –
Literární Klatovy i Poetické Pošumaví. Vedle
těchto osobností připomíná i významné auto-
ry regionální historie, například Josefa Bis-
kupa. 

Cenné je zejména ztvárnění období od ro-
ku 1945 do současnosti, které dosud nebylo
komplexně zkoumáno. A to je možná i důvod,
proč mu ve své knize věnuje nejvíce místa.
V publikaci najdeme spisovatele a rozhlaso-
vého pracovníka Bohumila Nohejla, novináře
a znalce kosmonautiky Karla Pacnera, Jirá-
sek zmiňuje i povídkový soubor Skleněné
srdce Pavla Hubeného, povídky a básně Jiří-
ho Koláře ze Sušice či básně Josefa Ště-
dronského, který dlouhá léta v Sušici žil a učil
na ZŠ ve Strašíně, odkud pochází i vysoce
ceněné básnické dílo P. Františka Daniela
Mertha, který tam od roku 1970 až do své
smrti v roce 1995 působil jako duchovní.

Užitečný je i literární slovníček autorů
Plzeňska, Rokycanska, Domažlicka, Tachov-
ska a Klatovska. Tato nevšední práce nechá-
pe regionalismus izolovaně, nýbrž jako snahu
o integraci do celonárodní literatury. A zde
má Klatovsko svoje významné místo i v sou-
časnosti.

Ivan Nikl

Setkání s Bezručem

Dodnes barvitě a s velkou vděčností vzpo-
mínám na první polovinu prázdnin v poválečném
roce 1949! Tehdy mě můj děd Josef Daniel
(1881-1952) s láskou seznamoval se svojí rod-

nou jižní Moravou, zvláště s malebným Tišnov-
skem a Velkobítešskem. Navštívili jsme také sta-
rodávné kláštery v Rajhradě i v Předklášteří
u Tišnova, kde nás provázeli ještě sami řádoví
bratři, pak i slavné moravské hrady Pernštejn
a Veveří – tehdy ještě s viditelnými důsledky
válečného bombardování.

Ráno 18. července jsme vyjeli z „Pohádky
máje“ – Ostrovačic do nedalekých historických
Ivančic navštívit oblíbeného dědova učitele, pa-
na Ladislava Vaška (1871-1949) – ředitele míst-
ních škol, muzea i knihovny, mladšího bratra
slavného národního básníka, spisovatele „Víta
Šedivce“.

Když jsme za slunného rána přicházeli ke sta-
robylému domu na náměstí, kde Vaškovi bydleli,
zastihli jsme 82-letého, dosud statného, jen po-
někud kupředu nachýleného básníka, právě na
odjezdu domů do Kostelce na Hané. Byl jsem
básníkovi představen – a dodnes cítím nesmírně
„chlapské“ sevření pravé ruky jeho mohutnou
„lví“ pravicí. Se slovy „Buď zdráv, Sokole“ se se
mnou rozloučil. (Byl to však začátek naší další
vzájemné korespondence.)

Teprve v bytě u Vašků jsme se dověděli, že
oba bratři se trochu pohádali – jako prý obvykle
– kvůli politice. (Bylo to těsně po Únoru 1948.)
Pan ředitel Vašek – i když dávno v důchodu –
ještě vypomáhal místní škole vyučováním češtiny
a dějepisu. Povinně odebíral Rudé právo a při-
pravoval „ranní pětiminutovky“, poněvadž češti-
nou zpravidla začínal denní rozvrh. Básník se
příkře ohradil, že nositelem čestných titulů „ná-
rodní umělec“ i „nositel Řádu práce“ se stal zce-
la bez vlastní vůle a bez předběžné informace!

Na zanechaném písemném rozloučení (tuž-
kou na okraji posledního čísla Rudého práva)
jsme také četli: „Jak bych mohl státi v řadách
komunistů nevím věru / neb jim na tu jejich
bolševickou propagandu s odpuštěním s…“

Jan Prokop Holý
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Prosinec 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.

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

2. 12. – 19.00 – večer Literárněvědné společnosti

Otokar Březina a Rainer Maria Rilke
přednáší Petr Kučera

9. 12. – 19.00 křest publikace

Jaroslav Kníže: Verše z pohody i z nepohody
účinkují Tomáš Šolc, Roman Kníže a Ivo Pavelka (klavír)

16. 12. – 19.00 – Vánoční večer Jiřího Hlobila 
a jeho hostů

Pozvání Knihovny města Plzně:

8. 12. – 17.00 – Alois Mrštík: Rok na vsi
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
v kompozici Jiřího Zapletala dále účinkují Bohumil Švarc, 

Lenka Nováková a Vojtěch Babka



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. 12, prosinec 2009
www.knihovna.plzen.eu
Náklad 500 ks 
ISSN 1213-9890

Tisk: MK-tisk Miroslav Kratochvíl

Vychází za přispění Města Plzně,
Ministerstva kultury ČR, Nadace 700 let
města Plzně a Nadačního fondu pro 
kulturní aktivity občanů města Plzně

Noví autoři Plže:

Jan Prokop Holý – narozen 1937 v Domažlicích,
učil na hudebních školách; kulturní badatel
a domažlický regionalista, žije v Hostouni

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Básně Josefa Hrubého a Romana Knížete

Povídky Lubomíra Mikiska a Jana Sojky

Příspěvky do rubriky Mladý Západ




