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Rubriku Mladý Západ pokládáme za sku-
tečnou líheň nové západočeské literatury
(včetně Karlovarska či Chebska), i když ně-
které talenty už žijí v Praze či v okolí, stále
však pociťují tvůrčí sounáležitost se západo-
českým regionem. Jenže i v tomto regionu
pořád máme co a koho objevovat!

Takto v plžích dějinách došlo například na
básníka Jiřího Nepora, divadelníka a výtvarní-
ka, který svůj cyklus – jejž otiskujeme pod
souhrnným názvem V plzeňském Petrohradě
– napsal již v šedesátých letech minulého
století. Zkuste si porovnat knížky veršů, které
tehdy v Plzni vycházely, s touto minisbírkou!
Možná by se Nepor mezi svými vrstevníky
zaskvěl! Nepublikoval však, nezaskvěl se, lé-
ta běžela a debutuje až nyní v Plži. Do Plzně,
a tudíž i na stránky Plže, se však dlouhá léta
vrací naše česká kalifornská básnířka Jiřina
Fuchsová: tentokrát máme v úmyslu v nepa-
trném krácení uveřejnit na pokračování její
loňskou Jasnou zprávu o republice – vyprá-
vění o tom, jak náš státní útvar v současnosti
vidí a vnímá jedna z posledních velkých čes-
kých (a plzeňských) novodobých vlastenek.
A dotřetice se takto v Plži vůbec poprvé obje-
ví v úloze duchaplného fejetonisty Oldřich Ja-
nota, výrazná osobnost naší soudobé literární
a umělecké scény – a v neposlední řadě
i plzeňský rodák. Na jeho plží debut jsme

čekali vícero roků, byli jsme nadmíru trpěliví,
ukázalo se však poznovu, že nikdy není poz-
dě. Budeme rádi, když se Janotovy texty bu-
dou objevovat v našem časopise častěji.

Po boku těchto tří autorů, nikoli ovšemže
v jejich stínu, přispěli do Plže i mnozí naši
osvědčení literáti: Milan Čechura svým plzeň-
ským písňovým a nostalgicky rozverně ladě-
ným textem (všichni čtenáři by měli páně Če-
churu požádat o působivý osobní přednes!),
Václav Gruber jednou ze svých dalších vtip-
ných „plžích pohádek“, jež jsou zároveň i ale-
goriemi o nynější civilizaci, v Rabí žijící Karel
Trinkewitz svými experimentálními aforistický-
mi verši – a samozřejmě také Stanislav Bu-
kovský, který nás zavaluje tolika dobrými tex-
ty, až si nevíme rady, co otisknout dřív! V zmí-
něném Mladém Západu debutuje sušická Lu-
cie Růtová – a prozaik a kritik Vojtěch Němec
v rubrice Postludia rozjímá nad pozoruhod-
nou, žel pouze dokumentární knížkou Kryl –
z pera koho jiného než naší exulantky Jiřiny
Fuchsové. Životní jubileum má v říjnu karlo-
varský kunsthistorik Stanislav Burachovič:
gratulujeme! Takhle vypadá říjnová žeň Plže,
ve skutečnosti ale sklízená už v letních par-
ných a bouřkových dnech!

Vladimír Novotný

1Editorial

Křimické zelí je jedno z nejkvalitnějších.

Václav Gruber



2Laudatio pro Plzeň

Milan Čechura 

Plzeň krásně krásně rozverná 
Píšeš že mě opouštíš 
Že tvoje srdce získal jiný
Prý se mnou jsi jak na poušti 
Vyprahlá ústa žádné sliny
Čtu si ten dopis po pátý 
A nadávám si do kreténů
Blbče věrný parohatý 
Tak vidíš jakou to má cenu

Těch možnosti co skýtaly 
Mé procházky po staré Plzni
Těch krásných dívek 
Co se na mě smálo

A ty jsi mi zatím byla 
Moje milá nevěrná
To je pěkně hnusný to ti povím
Teď ze spleenu mě vyrve 
Snad jen Plzeň krásně rozverná
Potěší mě v místech kudy chodím

Nabrnknu si Alici na Strunách na ulici 
A s písní na rtech zapomenu na tebe
Pak s Jitkou nebo s Dádou projdu Apriliádou 
A povznesu se tím pádem až do nebe 
Při filmovém Finále už budu o kus dále 
A nechci žmoulat jenom dívčí zápěstí
Nedotknu se vody při slavnostech svobody 
Jen holek jež budou ozdobou náměstí
Bujarý z Pilsner festu pomyslím na nevěstu 
A zapiju to douškem přímo z tupláku
A budou zvonit zvonce a při Jazzu bez konce 
Má duše vynoří se zase ven z mraků

Tak to vidíš moje milá už je mi jedno 
Žes mi byla žes mi byla byla nevěrná
Na tvé místo nastoupila na tvé místo nastoupila 
Plzeň krásně krásně rozverná



3Poezie

Jiří Nepor 

V plzeňském Petrohradě

1
Copak žebra
žebra přijala tu botu klidně.
Tu botu a vlídný úsměv.
Ale ta říkanka byla
jako moucha nad bábovkou:
Jazyk zavlažit a tvaroh dělá drobečky
a na peška ne na honěnou.
Docela dobře to mohla být pumpa
shnilá a kyselejší než ocet.
A co dárky?
Polepšily se?

2
A hele: pasou!
Pasou se tam.
V tom bude nějaký soused.
Povídám: skočil na hromádku
a zatím to bylo měkké bláto.

Tak to ta příhoda
ještě dobře dopadla.

3
Ruce od křídy
procházejí stromořadím
a listí říká tiše:
Host omylem přejel
zasypaný plot.

A na obou stranách
je přibližně stejný otřes.

4
Zoufalý
do bikin vysvlečený křik:
Zachytněte palce u nohou rukama.
Vlaštovky odlétají!
A nic –
jen do omrzení
se mluví o poškození
při namočení vlasů.

5
To nás to zase udivilo.
Co dělat
aby se nenajelo na mělčinu!?
Tak byly převezeny
i ostatky několika hrdinů
a po prohlídce
se pila černá káva.

Názorné učebnice
čeká další hrobka.

6
Zdivo bytových stěn
odtéká s vodou do chladiče.
Kyvadlo hodin hasí tabák v dýmce
co je stejně jen snem
o psí boudě se třemi prsty
co z hřívy koňské hlavy
míří každý jinam.
Pokolikáté už počítám
polknutí sliny do otvoru barvy
co utekla mimo rám plamenů bez brzdy.
Úleva viset
je rozchod piána
s řádem vězeňské cely.
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7
Viděl jsem zápasit
úplně promodralou ruku
s veslem padajícím
do propasti
žaluji a jsem žalován.
Dvě pavučiny
úplně pomněnkové barvy
ale prochladlé párou
co ztratila se
právě v okamžiku
vyslovené viny!

8
Do taktu větví
klepal mi do okna
a věřte
hrál na hřeben.
Modrý
a červený
a černý jak eben.
Hromada zlomených
pro stále falešný tón.
Bez listí
zmučený kmen
praskl právě
pro touhu znít.
A nebyl to vzdor
jen nemožnost možnosti
natáhnout větve
k dalšímu hřebenu.
Hřebenu
dalekých hor.

9
Zahrajme si na šaška
co sedí v podkroví
a otvory dřevěného nástroje
fouká kouř.
Zbytečné slzy osmi pětikorun
co vyspaly se s prsty
v opilé noci
hazardního hráče
s vůní malin kolem
jinovatky očí
co za živa už zatlačili.

10
Veselý pane
s nehty špinavými
od mnohých ran
vyplazuji jazyk
mezerou šněrovadla
co spřízněno je s krví
oškubané koroptve
kterou uříhali pivem.

11
Co udělá malá střepina
rezavějící slzy
kanoucí ze dveří rozťatých
na tisíc koňských sil
při střídání stráží
u okna ventilátoru
na přemisťování mnoha kubíků krve
do odpadních jam?
Co udělá malá střepina
rezavějící slzy
kanoucí po dřevě taktovky
na pedál pobídky pro housle
a jiná křídla?
Ach tóne povýšený do šlechtického
stavu!
Ach řeko na oprátku krátká!
Pod vrbou smuteční rozsvítí svíčku.
A zase je možnost kopat ze všech stran.
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12
Před dvěma měsíci někde zaparkoval
ale kde to bylo?
Rozkládá krev
a stejně nemá jistotu.
Nezaplacený účet nesnáší demokracii
a periferie pozornosti smrt
neinterpretuje rychlý převoz
na vedlejší kolej.
Dlouhodobá spotřeba
domů a nás.
Nákup faktů mimo čas
a tělo mladé ženy.
Před dvěma měsíci někde zaparkoval
a dnes sám je prostorem
podobným kousku chleba
a žere ho žravost.
Žravost vidličky a nože.

13
Sadař
takový strom
kterému jablka
šlapou po větvích
a některá taky
okolo v trávě.
Už jsem chtěl jedno
pro tebe zvednout
ale přišla řeč na váhy
a tak jsem
musel ruce do kapes schovat.

Možná i strom
mohl by
závaží špatně ocejchovat!

14
Počítám peří
pro svého vládce.
Uřežte stromům větve
mohly by spolknout
černou vránu.
Uřežte
ať nedojde k hádce.

15
Tak tedy složitě
s prskavkami padám
a oči na provázcích z nylonu
si zaplétám do mokrých vlasů.
Chápu že chápu.
Na cestě bílé
potkávám kočku
a ticho drápů.

16
Ta ruka
co měla v sádře
vlastnoruční podpis
sedí v autě
oblečená do barev
a není lehké jí rozumět.

Císařství se odžilo –
ale chápe v jakém smyslu jsem raněn?
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Takovou loď v přístavu
ještě nikdo neviděl.
Společné komuniké tedy znělo:
Loď slaně mořská
a mořsky loďovitá.
Vzlyk očí mi povolil ramena
a skutečnost lékárníků
mě odvádí do fronty.

Do fronty na skobu
co na ní létal anděl.

18
Obraz
to není jen barva
plocha 
a ti druzí.

To jsem také já.

Ale
těžko se visí na zdi
u které se popravuje.

19
Pili jste s hromem
z lahve vína
a tak se zakoplo
na nohách blesku.

Kocovina –

třešně na dosah ruky.

20
Obojek nosím
jako se nosí prsten
po prabábě z Lhoty
ale
dům hlídat nebudu
už nikdy.
Musím pořád ležet
na strážnici
a vrčet
na vycházející slunce.

21
Prasklá je obloha
prasklá.

Sklepníku
plnou sazí.
Ať tráva
ta vždycky zelená
nevidí ve větru
že nazí jsme
nazí.
Kuchaři
vím
už vím
co dělá nůž nožem.

22
Vidím tvé ruce
v kapsách tulipánů
zloději vůně
falešných marcipánů
až roztáhneš prsty
budu se štítit světla.

Světla na schodech
pro služebnictvo.

6



7Próza

Václav Gruber

Severní vítr
(Plíhovy plží pohádky)

„Fuj, to je zima,“ otřásl se hlemýžď
Ondřej, až mu promrzlá tykadla zacva-
kala o ulitu. „A to pořád slibovali globální
oteplení.“

„Lidi kecaj,“ přikývl Alois očima.
„A všechno ti nakonec vyloží tak, že stej-
ně mají pravdu oni.“ 

„To tedy fakt nevím, jak by chtěli pře-
kroutit tuhle příšernou zimu na oteplování.“ 

„Jo, to vím úplně přesně, jak to vy-
světlujou. Globálně. Někde sice bude
větší zima, ale globálně bude tepleji.“

„Jo, to je dobrý, globálně se dá vy-
světlit leccos. Ale proč zrovna my mu-
síme mít tu smůlu, že jsme tam, kde je
zima jak v mrazáku... A kde jsi to slyšel?“
dodal Alois zvědavě.

„Ani pořádně nevím. Někde jsem to za-
slechl.“

To může být pravda. Hlemýždi toho
hodně zaslechnou, jak se tak courají po
světě. Souvisí to s tvarem ulity. Dokonce
i lidi mají sluchový orgán zavinutý do
podobného tvaru. Akorát podstatně
menší, takže tak dobře neslyší.

„V každém případě by bylo dobře vě-
dět, kde ve světě bude to teplo,“ pokra-
čoval Ondřej a popolezl po zledovatělém
obrubníku. Jednak aby se zase o trochu
přiblížil k hospodě, kam oba mířili, a jed-
nak aby se trochu zahřál. „Jednu výhodu
to přece jen má. Po ledu to líp klouže.“ 

„Obecně by mělo být přece jen tepleji
na jihu,“ prohodil Alois a také zrychlil.

„Tak to jdeme správně. Hele, zase
začíná foukat,“ Ondřej vztyčil tykadlo.
„A zase ten blbej severák. Máš předsta-
vu, kde jsme?“

„Teplice už jsou za námi, za těmi kopci
je někde Žatec.“

„Teplice,“ zabručel spíš pro sebe
Ondřej. „Neměli jsme tam zahnout?“

„To se jen tak jmenuje, zima je tam
stejná jako všude. Musíme na jih.“

Alois s Ondřejem přenocovali v hospo-
dě. Ráno se ještě nasnídali v kuchyni
a vydali se na cestu. První metry po
čerstvě zasněženém chodníku probíhaly
vcelku poklidně. Hřbet jim prohříval teplý
hospodský vzduch v ulitě. 

„Když je teplo na záda, to se to leze,“
prohodil Alois.

„Hm, taky mám pocit, jako by mě to
teplo nadnášelo,“ přikývl Ondřej. Možná
by tu myšlenku ještě trochu rozvinul, ale
poklidná plží pouť byla surově přervána.
Zasvištělo to zprava, pak rána, po které
se Ondřejovi zamotala tykadla i oči. Od-
pálilo ho to do závěje, a když se znovu
rozhlédl, spatřil, jak sebou těsně vedle
něj hází velký hlemýžď. Na obou tyka-
dlech měl kulichy s červenočernožlutými
bambulemi a na masivní ulitě dva oválné
štítky. Větší černobílý s velkým D a menší
modrý se žlutými hvězdičkami.

„Pardon, nerad,“ pronesl hlubokým
hlasem cizinec.

„Co blázníte?“ to už se svezl z obrub-
níku i Alois.

„Pospíchám,“ pokračoval cizinec. „Utí-
kám před zimou.“

„Co jste vlastně zač?“ nedal se vyvést
z konceptu Alois.“

„Pardon,“ cizí hlemýžď sklonil tykadla.
„Herrmann. Freischnecke von Helixdorf.
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Doufám, že já vás neporanil. Nerad bych
ublížil.“

„Nic se nestalo, jsem OK,“ ozval se
Ondřej, „jenom tady mám trochu prask-
lou ulitu. To ale půjde slepit.“

„Pardon,“ německý hlemýžď zaklepal
tykadlem Ondřejovi na ulitu. „Na ja, kla-
sik... Original material.“ Pak ukázal
Ondřejovi a Aloisovi, že jeho ulita se při
srážce jen tak trochu prohnula a hned se
zase vrátila k původnímu tvaru. Výhoda
plastů. A vedlejší produkt znečištění ži-
votního prostředí. V přírodě přibývá umě-
lé hmoty, mění se složení vody... Lidem
z toho měknou mozky a hlemýžďům
ulity. „U vas to je pšece taky. Moc pestra
strava, hodne dusik, prumyslova změk-
čovadla... Pružná ulita, na něco výhod-
né, tšeba na ty karamboly, ale jinak. V zi-
mě se to zmenšuje. Problém.“

„A vy opravdu utíkáte před zimou?“
„Na ja.“
„Hele a jste si jistý, že je to tak dobře?

Na východ? Víte, co tam všechno na vás
čeká?“

„Ja, sicher. Já studoval.“
„No a...“ Alois pochybovačně zakroutil

očima. 
„Já ne až moc na východ. Jen Morav-

ská brána a točím. Od nás direkt na jih
nejde. Alpy. Nejlepší cesta na Wien,
Uhry a Balkán. Teplo a samý vápenec.
Za pár let mám zpevněnou ulitu. Super.
Na, musim pokračovat. Na shledanou.
Tšeba někdy na Jadranu.“ Herrmann za-
bral a v okamžiku odfrčel.

„Všiml sis?“ pohodil Alois tykadly.
„Jo,“ přikývl Ondřej, „sněhové řetězy.

To víš, Němci, ti to mají vymakaný.“

Ondřej s Aloisem putovali dál na jih.
Globální oteplování pokračovalo, v Če-
chách byly zimy stále tužší a delší. Skoro
všichni hlemýždi už taky nosili kulichy,

ulity měli zateplené polystyrénem a za-
víčkovávali se izolačním dvojdeklem
s pětikomorovými europrofily. A měkly
jim ulity, protože ftalátů přibývalo.

„Hele, kdysi jsi povídal, že máš takový
pocit, jako bys byl vždycky ráno lehčí,“
ozval se Alois, který se teď plazil těsně
za Ondřejem.

„No, jako by...“
„Jako by ten teplý vzduch, co se přes

noc, když jsme v teple, dostane do ulity,
nadnášel,“ dokončil Alois.

„No jasně,“ otočil se Ondřej. „Teplý
vzduch přece nadnáší.“

„A kdybychom ho do ulity nacpali
dost...“

„Myslíš, že už máme ulity dost změklé
a pružné?“

Měli. Toho dne se poprvé Ondřejovi
podařilo nahustit ulitu teplým vzduchem
tak, že se vznesl nad podlahu hostince.
Jen na krátký okamžik, ale to nevadilo.
„Ty, Lojzo, uvědomuješ si, na co jsme
přišli? Stačí dostat se dostatečně vy-
soko...“

„Jasně,“ přikývl Alois, „stačí se dostat
trochu do výšky a ten blbý severní vítr
nás ponese přesně tam, kam potřebu-
jeme.“

Od toho dne pravidelně cvičili. Posilo-
vali, shazovali přebytečné miligramy, vy-
tahovali ulity, aby se do nich dostalo co
nejvíce teplého vzduchu. Už to vypadalo,
že Češi na to zase vyzráli. Kdepak, plazit
se až k Moravské bráně a přes celé Ma-
ďarsko. Dostatečně velká ulita, teplý
vzduch zpoza hospodských kamen
a pak už stačí jen ten protivný severák.

Několika krátkými lety nebo spíše
dlouhými přískoky se dostali konečně až
na severní předměstí Plzně.

„Představoval jsem si to trochu jinak.
Vystoupat a letět,“ řekl Alois těsně po
přistání.
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„Já taky. Problém je, že nahoře je ještě
větší zima než dole. Vzduch v ulitě se
ochladí a klesáš. Je to jednoduché.“

„Jo. Jsem už od těch každodenních
přistání dost otlučený. Musíme vymyslet
něco, aby ten let byl trochu plynulejší.“

„Hm,“ přikývl Ondřej, „jasně, let musí
být plynulý... plynulejší... Mám to!“ vy-
křikl. „Plyn!“

„Cože?“
„Plyn. Ne horký vzduch. Plyn. Ten je

lehčí než vzduch, i když je studený.“
„Dobře,“ souhlasil Alois, „ale kde

chceš sebrat plyn?“
„Přece bioplyn,“ zasmál se Ondřej.

„Kousek odsud jsou Křimice.“

Češi jsou mistři improvizace. A křimic-
ké zelí je jedno z nejkvalitnějších. A tak
díky globálnímu oteplování, kvůli kterému
na Labradoru dozrávají jahody a ve střed-
ní Evropě leží sníh sedm měsíců v roce –
a světoznámému zelí – vznikli stěhovaví
hlemýždi. Trvalý pobyt na jihu, o nějž se

pokoušely první generace, plžům ne-
svědčil. V horkém tropickém vzduchu
vysychali. Také po drolícím se horkém
kamení a ostrém písku se špatně plazí.
Takže optimální se ukázalo to, co objevili
už dávno němečtí důchodci. Léto ve
střední Evropě a na zimu do Středomoří.

Vždy koncem krátkého léta, kdy začí-
nají pravidelné studené severní větry,
vzlétala ze sletiště u Křimic obrovská hej-
na plžů s nafouknutými změklými ulitami
a nechala se unášet k jihu. Vznášela se
vysoko, až nad vrcholky alpských veliká-
nů. Na jaře je stejným způsobem vracely
mistrály a pak z Alp teplý fén, který od-
pradávna znali dokonce i lidé ve střední
Evropě pod jménem Erotische Luft-
masse. Hlemýždi zahradní se v Čechách
už jen množili a cpali křimickým zelím.

Jenže svět ale není jednoduchý a pří-
močarý. Tak jako kdysi Italové vlaštovky
a Norové lososy, začali nyní Francouzi
chytat táhnoucí hlemýždě do sítí. No jo,
lidi, s těmi je to někdy opravdu těžké.

O všem možném

Oldřich Janota

Vítrs 
Snad nejlepším českým překladem

názvu slavné hudební skupiny Beatles se
zdá být Vítrs, jako věrnější a výstižnější
než běžný překlad Brouci – i když sa-
mozřejmě broučí výzor obličejů ranných
Beatles s vlasy sestřihanými nad očima
do ofinky byl vždy přinejmenším zaráže-
jící. Název Vítrs se ale jeví přiléhavější
svojí dynamikou, obsahuje jak nepokoj-
né a přírodně elementární slovo vítr, tak
i beatnicky dobové slovo trsat. Vždyť

Beatles název asi nezvolili pouze jako
výlet do etymologie, světa hmyzu, nýbrž
pro slovo beat, tedy úder, takt, doba –
slovo charakteristické (ovšem hlavně
v češtině, v angličtině se mluví o „rocku“)
pro „beatovou“ hudbu, kterou Beatles
tolik zpopularizovali. 

Je možné, že při volbě názvu skupiny
se uvažovalo i o variantě Beatless, což
bychom přeložili jako Netaktní, Beztakt-
ní, tj. muzikanti nedodržující hudební takt
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– cítíme zde navíc i štiplavě provokativní
nádech společenské arogantnosti. To
první ovšem o Beatles neplatilo, hudební
takt dodržovali, většinou zcela pravidel-
ný, sudý, a ten společenský vlastně také,
byť řekněme hravě provokativně, jako
v případě oné slavné výzvy na londýn-
ském koncertě, aby bohatí chřestily do
taktu svými klenoty. Ale z nějakého důvo-
du, ať už pro dobro nebo pro zlo věci, to
se již dnes nedovíme, padla volba na
název broučí: Beatles, Brouci, nikoliv
Beatless, Beztaktní.

Jako školáka mě úvodní scéna filmu
Perný den, kde po nástupišti zoufale utí-
ká čtveřice Beatles před zástupem pro-
následujících fanynek (ale zachrání se
naskočením do rozjíždějícího se vlaku!),
naplňovala blouznivým nadšením, stejně
jako, myslím, všechny ostatní diváky
v tehdy k zalknutí nacpaném kinu Oře-
chovka. Mé srdce přetékalo nadšením,
že může vidět milované hrdiny, ty, které
do té doby znalo jen z fotografií a viny-
lových desek, na vlastní oči živě. Ta ná-
dražní honička jak z němé grotesky, bu-
jará a ztřeštěná honička pro honičku toto
blouznivé nadšení, omámení, přesně vy-
stihovala. 

Po letech jsem při pohledu na stejnou
scénu zalapal po dechu, jak je primitivně
naivní, kašírovaná. Šokem byl především
onen výhružný zástup rozběsněných
fanynek, tedy žádný zástup, ale směšný
hlouček řvoucích dětiček, což jsem
tehdy v kině Ořechovka – sám jako ško-
lák z blízké ZŠ Norbertov – nedokázal
vůbec zhodnotit, jak to odpovídalo věku,
kdy se po základce šuškalo o mytické
osmačce E. K., že má „pětky“. 

Trvalo pak řadu dalších let, než jsem
úvodní scénu z filmu Perný den rozšifro-
val – podobně jako onen známý autor
a jeho mistr Leopard – v její hloubce, ať

už tvůrci zamýšlené nebo ne. Je to
hloubka mýtu. Na tom londýnském (vlast-
ně nevím, ale doufám, že nějakém
anglickém) nádraží se ve filmu odehrává
dávný antický výjev dionýského kultu, je-
hož vyznavačky, bakchantky, pronásle-
dují smělce, který se vmísil do jejich
tajných obřadů, aby ho roztrhaly. Ne-
šťastníkem tentokrát není ale žádný zvě-
davý vladař, nýbrž hrdina orfický, mú-
zický, tajemně zmnožený vtělením do
čtyř těl, sjednocených broučími výzory.
Vítrs. Pitoresknost, neuměřenost a kaší-
rovaná absurdnost úvodní scény z filmu
Perný den nepramení vlastně z toho, že
se jedná o bídné filmařské řemeslo, laci-
ný gag, že honička je jen na oko, že
fanynky nejsou zdivočelé ženy, co běha-
jí s vlky, nebo alespoň s psacími stroji,
jako Bridget Jonesová, nýbrž směšně
neškodné školačky osmačky. Zoufale
průhledná nereálnost děje, zesílená
astrální náladou starého filmového obra-
zu působí naopak jako silný výrazový pro-
středek, ukazující moderní absurditou,
že se jedná o příběh skrytý, v němž živé,
avšak zároveň zřetelně loutkovité postavy
jsou zástupné, propůjčené tajemným po-
stavám a silám jiným. 

Zdá se, že stejně jako Achilles nikdy
nedohoní želvu v oné slavné stoické apo-
rii, neboť musí vždy nejprve uběhnout
polovinu zbývající vzdálenosti, pak další
polovinu, a další, a tak do nekonečna,
protože i z toho nejmenšího zbývajícího
kousku mu bude stále zbývat další polo-
vina, tak ani my se nikdy nedozvíme, co
tyto opakující se mytické souvislosti,
setkání Orfea s bakchantkami, tentokrát
Beatles a jejich fanynek na londýnském
nádraží, znamenají a co nám chtějí říci.
V době, kdy na boha Dionýsa ani na
bakchantky kromě některých etiket vína
už nikdo nemyslí.
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Stanislav Bukovský 

Po kroku k pokroku
Telefonito ergo sum
Již drahně let jsem si se svými přáteli

nepohovořil mezi čtyřma očima. Ne že
bychom se nevídali a vzájemně nena-
vštěvovali, ale pohovořit si spolu může-
me jen po telefonu či prostřednictvím po-
čítače. Je-li totiž někdo u mne na ná-
vštěvě, vyřizuje jeden důležitý hovor za
druhým. Když jeho návštěva dospěje
k závěru, odchází s telefonem u ucha,
nasedne do auta a odjede, aniž by pře-
rušil hovor. Já mu pak zavolám a strefím-
li se do mezičasu mezi dvěma hovory,
můžu si s ním klidně poklábosit, i když
u něho třeba bude zrovna někdo na ná-
vštěvě. Telefonní hovor má totiž vždy a za
všech okolností přednost před rozhovo-
rem osob nacházejících se vedle sebe.
Náš společník může počkat. Telefon ne-
počká, zvoní či jiným signálem si vynucu-
je přednost, a my se musíme rychle
ozvat, protože nám po telefonu může být
kdykoliv sděleno něco zcela zásadního.
To nás ten, co sedí vedle, v podstatě ni-
čím překvapit nemůže. Protože kdyby
měl na srdci něco zásadního, tak by nám
už dávno zatelefonoval. Když přišel
osobně, chtěl si asi jen poklábosit,
a proto kvůli němu nemůžeme přestat
telefonovat. 

Divím se, že někteří lidé ještě navště-
vují koncerty a divadla. Asi tam chodí jen
přestárlí a nepřizpůsobiví jedinci, kteří už
od života nic nečekají a dokáží se vžít do
hudby či děje, aniž by museli myslet na
zmeškané hovory. Anebo to jsou snobo-
vé, kteří předstírají, že víc než telefono-
vání je baví nějaká kultura. Obě margi-
nální skupiny rozhodně nestojí za řeč
a do budoucna budou ještě více na ústu-

pu. Rozhodně jsou horší nevychovaní
zpátečníci, kteří se ofrňují, když si ti druzí
vyřizují své důležité hovory ve veřejných
dopravních prostředcích. Zřejmě tyhle
okrajové a zpozdilé skupiny měl na mysli
Jan Neruda, když se jednoznačně posta-
vil na stranu pokroku svým „kdo chvíli
stál, již stojí opodál“.

Angličani mají recht
Rechts fahren!, nařídili Němci, když

k nám bez pozvání přišli. A přitom se má
správně jezdit vlevo, protože většina lidí
jsou pravičáci. Když se ještě jezdilo s po-
vozy taženými koňmi, řídil vozka pravou
rukou náručního koně, to znamená, že
jím řízený kůň byl při jízdě vlevo blíže
středu vozovky, což bylo výhodné při
míjení protijedoucího vozu a při uplatňo-
vání přednosti v jízdě podle pravidla pra-
vé ruky na křižovatce. 

Stejně tak při jízdě autem je volant a tu-
díž i řidič na straně, jež je blíže ke středu
vozovky, a pokud se jezdilo vlevo, platilo
vždy a bez výjimky i pravidlo pravé ruky.
Po přechodu na ježdění vpravo bylo za-
chováno dávání přednosti zprava, ale na
kruhovém objezdu se musí dávat před-
nost zleva. Před lety byl učiněn pokus
odstranit tuto nelogičnost tím, že se za-
vedlo dávání přednosti auty jedoucími
v kruhovém objezdu autům do něj zprava
přijíždějícím, ale kvůli snížené plynulosti
dopravy se to po čase zrušilo. Takže se
dává přednost někdy zprava, někdy zle-
va. To může způsobovat dopravní kolize,
řídí-li auta řidiči senilní, začátečníci, ne-
bo podnapilí. A nejen to může být příči-
nou dopravní nehody. Když se jezdilo
vlevo, řidičům, kteří měli volant na pravé
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straně, nikdo nepřekážel na křižovatce
při dávání přednosti v jízdě ve výhledu
doprava. Neboť podsední kůň, stejně ja-
ko spolujezdec, byli na levé straně.
Jezdíme-li vpravo, díváme se na křižovat-
ce při dávání přednosti v jízdě přes spo-
lujezdce, a protože se na křižovatce
o stejné úrovni obvykle zpomalí, zvláště
když do posledního okamžiku přes za-
parkovaná auta skoro nic nevidíme, spo-
lujezdec se setrvačností vychýlí dopře-
du, především když není připoutaný, a to
obvykle nebývá, a tak nic nevidíme ani
pak. Když už to nevydržíme a šlápneme
na plyn, dopadne to někdy dobře a ně-
kdy ne. Zvláště dámy coby spolujezd-
kyně, a to i když jsou připoutané, vychýlí
dopředu alespoň hlavu a mají-li ji nače-
sanou a jsou k tomu třeba ještě v klo-
bouku a je pod jejich úroveň hlásit „zpra-
va dobrý“, jsou častou příčinou nehod.
Vlastně druhotnou příčinou. Prvotní bylo
ono nařízení jezdit vpravo.

Oni Angličani nejsou vůbec hloupí.
Protože lpí na osvědčených konzerva-
tivních hodnotách a vyznávají lety prově-
řenou zásadu, že každá změna je k hor-
šímu, dostali se zcela zákonitě už před
mnoha lety do čela světového vývoje
a zvítězili v soutěži s ostatními. Nakonec
Američani, Kanaďani, Australané, Novo-
zélanďané, Jihoafričani a další a další
jsou vlastně taky Angličani, protože mluví
anglicky. I to je dokladem jejich vítězství.
Němci si mysleli, že když budou Velkou
Británii náležitě bombardovat, neubrání
se invazi a budou i jí moci vnutit ježdění
vpravo. Víme, jak to dopadlo. Angličani
naštěstí zachránili civilizaci (za vydatné
pomoci našich letců) a dál jezdí vlevo (my
bohužel už ne). Možná zvítězí zdravý ro-
zum a budou moci i nadále pořádat hony
na lišku, neboť i na tom stojí civilizace,
protože to je tradice. A snad Bůh dá, že

princ Charles ochrání svět před zhoubou
necitlivé, arogantní moderní architektury,
která neusiluje o harmonii, nerespektuje
stávající zástavbu, nevede s ní rovno-
právný dialog, ale snaží se ji ponížit, vy-
užít jako křoví pro perverzně výstřední,
zdravý rozum, funkčnost i estetiku popí-
rající, provokativní a nákladné architek-
tonické kreace. Jak angličtí konzervativci
vědí, tradice a pokora je víc než originali-
ta, než revoluce a terorismus, ať v poli-
tice nebo estetice. Držím jim palce, ať
dál měří na palce, ať jim Bůh ochraňuje
královnu a ať dál jezdí vlevo.

Krok po kroku k pokroku
Moderní člověk si již nemusí kompliko-

vat život manželstvím a není ani žádoucí
přivádět na svět děti. Manželstvím a ná-
sledným rozvodem se lidé většinou eko-
nomicky zruinují, nemluvě o újmě na psy-
chice. A na děti nemá dnes člověk čas
ani před rozvodem, natož po něm. Žít na
psí knížku na hromádce je o něco vý-
hodnější, ale ani to není řešením. Nej-
modernější je jednoznačně být singly.
Kariéra, jež je smyslem existence jak
mužů, tak i žen, je s rodinným životem
a výchovou dětí jen těžko slučitelná.
Beztak děti přinášejí rodičům víc starostí
než radostí. Proto má moderní člověk mít
místo dětí raději pejska. Pes je ideální
partner pro soužití – na rozdíl od dětí
většinu času prospí – a jak známo, kdo
spí, nezlobí. Zvláště dámám to na pro-
cházce se psem sluší mnohem víc než
s nějakým zlobivým capartem. I když
procházky bipedilní, u psa pak kvadru-
pedilní, lokomocí také asi brzy vyjdou
z módy. Většina už stejně chodí na pro-
cházky v autě. Až se i zbytek populace
oprostí od zastaralého způsobu přemis-
ťování a korzování, bude možné města
radikálně zmodernizovat zrušením chod-
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níků a tím vytvořením nového prostoru
pro rozšiřování silnic a vytváření parko-
vacích míst. Všichni si koupí rotopedy,
aby jim nezakrněly nohy, a vyvinou se
tato zařízení uzpůsobená i pro psy, aby
ani jim neatrofovaly nožičky. Auty se bu-
de jezdit skoro výhradně na procházky,
protože zaměstnání se budou vykonávat
doma u počítače. Je zbytečné jezdit do
práce, zbytečné jsou i kanceláře. Ne-
zbytné snad budou jen na dráze a ve
státních úřadech, ale tam, kde se pracu-
je, se bude práce vykonávat doma u po-

čítače. Dojde k obrovským úsporám
energie a ušetří se na výstavbě a údržbě
kanceláří, jeslí, školek a škol. Státní dluh
se hravě zaplatí a přebytkový rozpočet
bude vytvářet stále větší a větší hotovost.
Problém bude, za co ji utrácet. Můžeme
jen doufat, že i to se na modernějších
počítačích podaří vyřešit. Pokrok se totiž
nedá zastavit a všechny problémy budou
brzy vyřešeny. Z nich největším se mo-
mentálně jeví neustále nebezpečně ros-
toucí přebytek financí. 

Aforismy

Karel Trinkewitz

Minibásně

GESANGUE

DUŠE PHIMOSA

CHIBA
LÁFKI

NANO
ONAN
ANNO

POPIS
JEDNOHO
ZÁPISU

ZOU
FALUS

PSÁT
PAST

MINIMA
ORALIA

BEZDNADĚJE

CHROMOZOMBI

BŮH JE
STRINGSGENTNÍ

IKONIÁŠ

VENUŠE SE
VYNOŘILA Z MOŘE
NA STYDKÉ PÍSKY

PRO
HRA

PRAVDA
ZKRÁCENÁ
VERZE
PRavDa

LHOUSTEJNOST

SMYSL
NOST
ALGIE

ABSUR
DNO

THE GAY AFTER

HARPYJE

SKARTACE
KASTRACE

HOVNI SUA
QUI
MALÝ PENZE

ARTE POVĚRA

STATUS QUO
DANTE

ZTRÁTOSFÉRA

KILLANTROP

TUNELENÍ
TU NELENÍ

OPL
ZLOST

ENTROPISMY
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P
OTVOR
A

INSOLVENCA

ENTROPYJE

TRAPISMY

ÚPLATONICKÁ
LÁSKA

NADA
CE

ZÁPISKY
ŠÍLEN
CO VY?

VENCEREMOSKA

ZLATÝ SLAVÍK
TROUBA
D’OR

SMRT 
NA JAZYKU
TO JE POLÍZANICE

ŽIVOT?
DÈJA 
VIE

VIŠŇOVÝ SADE!

OBSEDANTE

ONANOTECHNIKA

HOVOR VACUI

KREATÉN

BZDĚLANEC

PRCHAL Z BITVY
ULÍPÁN

PUTIN
PINTU
INPUT
TUPNI

ALEA
JATKA
SUNT

CTIŽÁDNOST

ČAJÍČEK:
LIBERTEE
EGALITEE
FRATERNITEE

GENOCÍDĚNÍ

SENILITANIE

VOLBY
VOSK POPULI

PAZMĚŤ

SPROSŤA
ČINY

NEBO
JÁ
CNOST

ŠKR
HOLÁ
PRAVDA

OBSTIPACEM
IN TERRIS

ŠPEKOLOGIE

ČEKÁNÍ
NA
GODOTACE

HOMONYMA
PARADISE LOST
PARÁDÍ SE ZLOST

KRÁTKÁ BÁSEŇ
ŠKODA
SLOV

SMUTNÉ
TROPYSMY

PA
NIC

BÁSNÍKOVA
NOC
NEPSAVOST

INVA
LIDOVÝ
SPORT

CIZÍ PEŘÍ
SEDRANÉ SPISY

BULVÁR
BIFEKÁLNÍ 
BRÝLE

PRIVATIZACE
KLAUSOBRANÍ

PRÁZD
NOTA

ECCE HOVMO
EKZÉM HOMO

AUGIÁŠŮV CHLÉB
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Jan Sojka

Holan, Hrubý etc. 
Podzimní sloupek pojmu vzhledem

k předešlým poněkud netradičně. Nač
otálet, rovnou začněme, a to vzpomín-
kou. Před časem pozval básník Josef
Hrubý mě a mé kolegy z divadla k sobě
na návštěvu. S radostí jsme přijali
a s lahví a květinami vyrazili. Pán domu
nám nejprve otevřel dveře, pak víno, za-
tímco jeho paní usadila květiny do vázy,
nás do křesel a postavila na kávu. V obý-
vacím pokoji plném knih a obrazů jsme
debatovali, pak poslouchali. Nejprve vy-
právěl Josef Hrubý. Zazněly vzpomínky
na večírky s Bohumilem Hrabalem, na
vztekajícího se Ivana Diviše, na osma-
šedesátý rok v Plzni. Poté přišla na řadu
Noc s Hamletem. Se sklenkou v ruce
jsme naslouchali z dálav přicházejícímu
hlasu Vladimíra Holana. Když kazeta do-
hrála, pokojem se na chvíli rozhostilo
ticho.

Návštěva u Josefa Hrubého vyústila
v nečekanou dohru, ovšem až po nějaké
době. To jsem ze své knihovny náhodou
vylovil Verše starého muže od Ivana Divi-
še, sbírku, již jsem četl už za dob studií.
Maně jsem knihou zalistoval a znovu pro-
čítal texty, které mne tehdy nejvíce za-
ujaly, a proto jsem si je označil tužkou.
Náhle jsem se zarazil. Mezi zaškrtnutými
byla i báseň, v níž autor popisuje svůj
zážitek z poslechu Holanovy Noci s Ha-
mletem. V ten moment jsem na okamžik
pocítil jakési nevysvětlitelné splynutí
hmoty a času, náhle převládl dojem, že
někdy do sebe věci dokonale zapadají
bez ohledu na epochu, z níž pocházejí.

Jiná vzpomínka. Před několika lety si
jeden známý ode mne půjčil sešity, které
jsem si se zarputilostí sobě vlastní vedl
na fakultě. Konkrétně projevil zájem o tu
část světových dějin, kterou přednášel
Alfred Hyna. Ochotně jsem vyhověl. Za-
nedlouho mi však sešity s neveselou tvá-
ří vrátil, už je prý nebude potřebovat.
Alfred Hyna totiž tragicky zemřel. Od té
doby jsem dotyčné materiály neměl v ru-
ce. Znovu jsem se k nim dostal až při
stěhování a následném úklidu. Letmo
jsem procházel své poznámky a zcela
přesně si vybavil některé z tříhodinových
přednášek. Znovu jsem spatřil Alfreda
Hynu, jak spatra vykládá dějiny Číny
a s naprostou samozřejmostí popisuje
celou tabuli čínskými jmény. Mezitím
s kamennou tváří á la Frigo jakoby mimo-
děk suše utrousí sebeironický vtípek.
Blahořečím své hbitosti a pohotovosti, že
jsem si několik Hynových citátů stihl za-
psat. 

Původně jsem chtěl svůj příspěvek za-
končit třetí vzpomínkou, tentokrát na dy-
namické přednášky Aleše Hamana, na
jeho cesty do hlubin Nerudovy duše
a bělostně zářící obuv zn. Prestige, ale
záměr mi nevyšel. Vždyť by byl hřích ne-
rozloučit se jedním z neotřelých bonmo-
tů nezapomenutelného historika. Proč
se jim nikdo nikdy nahlas nezasmál, po-
chopíte vzápětí:

„Ukážu vám jeden obrázek pyramidy,
je to za noci bez hvězd. Lépe řečeno,
špatně jsem vyladil kopírku.“

Alfred Hyna, 8. října 1996
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Jiřina Fuchsová

Jasná zpráva o republice I
(9. listopadu – 2. prosince 2009)

I.
V létě 2005, kdy jsem pobývala napo-

sled doma, jsme pohřbili Pavla Dostála
a Petra Kabeše. Čtyři roky od té doby
uběhly v práci velmi rychle. Takže když
mi z domova poslali letenku, nebyla jsem
na cestu nijak zvlášť připravena.

Swiss Air, či jak se dnes jmenují, mám
ráda. Vlídná obsluha, sedadla v ekonom-
ce pohodlná téměř jako v první třídě.
Curyšské letiště přehledné, logicky zna-
čené, dopravně inteligentně obslouže-
né. Pokud tudy prolétám, mávám z okén-
ka nejprve bankovním domům. Potom
kravám na louce, to už jsme velmi nízko
nad zemí, naposled švýcarským hodin-
kám, to už všude na plakátech i na ruč-
kách obyvatelů. I prodavačů v letištních
halách. Přijetí hladké, jedno razítko do
pasu. Láhev Há dvě O, zakoupenou za
čtyři dolary v LA mi sice vyhodili, jinak ale
milo a příjemno. Menší letadélko směr
Praha, to je z Curychu vždy jen přes ty
poněkud větší a strmější hory než ty bý-
valé naše Tatry! Hladké přistání i v Praze,
letiště také vylepšené, přehlednější,
značené, více parkování, více prostoru.
Vystoupíte z letadla rukávem do chodby,
do haly a na letištní mall plný úžasných,
krásných, třpytivých, chutných a voňa-
vých předmětů, věciček, věcí… Jdete,
jdete a čekáte na ty budky, ve kterých
rozkročmo stávali příslušníci nebo pod-
sadité příslušnice zamračených tváří,
zlých očí a zvědavých kukučů. Ti, před
kterými se bývalí uprchlíci, ale i bývalí
plnohodnotní občané bývalého Těžko-
slovenska, řečeno krylovsky!, chtě ne-

chtě uvnitř duše třásli hrůzou, zda ho/ji
někam pustí/nepustí, nechají/nenecha-
jí, prohlédnou/neprohlédnou, odvedou
/neodvedou…

I jdu a jdu a vyhlížím budky. Leč co to?
Budky, ba ni jediná!!, budka nikde! Volně
vcházím do haly, kam přijíždějí zavazad-
la. Čekám, ohlížím se. Nevěřícně se ohlí-
žím. Nikde nikdo, žádný strážník, žádný
celník, žádná příslušnice. Nikdo se mě
neptá, kdo jsem, co jsem, co tady dě-
lám! Co sem vezu nebo nevezu… Nikdo
nechce vidět rodný list-oddací list-
občanský průkaz-potvrzení o trvalém
bydlišti nebo doklady o držbě-ztrátě-re-
habilitaci-pozbytí-znovunabytí či nabytí
rodného občanství českého! Připadám
si jako zakletá do některé pohádky
Boženy Němcové, připadám si jako
Člověk a nikoli jako Zločinec! Vskutku,
nikde budky, nikde hlídači, nikdo ne-
chce ani ten cizí pas. Prostě báseň, vá-
žení a milí, jedna jediná báseň. Je to
pravda, Václav Havel věděl, jak na to!
Neúpěli jsme pod tíhou prací a života
v exilu, nebloudili jsme, bloudi, cizinou
nadarmo! Je to pravda, hranice padly,
jsem doma, v Evropě. Oni žádné doku-
menty nechtějí!

V nejrůžovější náladě objímám v hale
letiště své bližní, v radosti z opětného
shledání nasedáme do auta, povídáme,
povídáme… a blížíme se k Plzni. Vlastně
teprve jen k Rokycanům, a tu ouha! Asi
jsem jásala předčasně. Dálnice zastave-
na… Dvacet, třicet nebo snad sto poli-
cejních aut, všude příslušníci s parabola-
mi po boku, kontrolují auta, některá pou-
štějí, jiná ne. Asi jsem jásala předčasně,
asi ty budky chytře v Praze přede mnou



17

uklidili, ale poslali zprávu a teď jdou po
mně. Na dálnici domů, do Plzně… Po-
malu v duchu uvažuji, že budu muset
zase psát Havlovi, pokud mne posadí na
Bory, on to tam dobře zná, dokonce i ví,
jak odtud.

„Honí tady jednu ženskou s pistol-
kou...“ prohodí spolucestující. „Ukradla
jim jednoho z věznice na Borech, čtyři
poldové odhodili zbraně a padli na bři-
cho, jak jim poručila, a teď je honí celej
Západočeskej kraj…“

Značně se mi ulevilo. To nejsem… já,
nejsem! To bude jiná ženská, úplně.
Pomalu projíždíme mořem modrých ma-
jáčků, příslušníci nás odmávnou, nabírá-
me zase rychlost.

„Neblbni mi bednu, tohle supervojsko
tady hledá jednu ženskou?“ „Už jo,“ zní
odpověď. „Celý den je toho plný rádio
i televize.“ Později čtu zprávu z tisku:
MFD, pátek 13. listopadu 2009: „Ha-
jany… Ve středu večer se zde odehrála
tragédie, při které zemřel hledaný uprch-
lík z plzeňského vězení Pavel Tauchen
a jeho žena Dagmar byla lehce postřele-
na.“ Stejné číslo MFD přináší zprávu, že
O. biskup František Radkovský bude
u příležitosti svých sedmdesátin čestným
občanem města Plzně.

Leč zpět ke dni příjezdu z letiště, te-
prve 10. listopadu. Noviny nalezené v le-
tadle přinášejí obšírné zprávy o slavnost-
ních oslavách pádu neslavné berlínské
zdi. Zúčastnily se hlavy řady evropských
zemí, ale i některých neevropských.
Doma ukládám noviny. Na stolek připra-
vuji diář: jedenadvacet dní až do 2. pro-
since září čistotnou prázdnotou. Žádné
plány. Žádná setkání. Žádné povinnosti.
Nikam nemusím. Nemusím nikomu volat.
Někde na někoho čekat. Kyne mi dovo-
lená, vzácná dovolená v láskyplném obje-
tí rodinných příslušníků.

Nevím, jak se stav duše a těla, kterému
se populárně říká „jet-lag“, projevuje
u vás. U mne je to tak, že po příletu tam
či onam mám převrácené hodiny: ve dvě
ráno se probudím, nabitá činorodou
energií. Do devíti ráno luxuji, přestavuji
nábytek, peru záclony a podobně. V de-
vět si dám dvojitou porci kofeinu, načež
vestoje usnu, jako když mne do vody ho-
dí, a do tří odpoledne jsem nezvěstná.
Ovšem, máte se vystavovat světlu, pře-
máhat únavu a chodit spát pořádně
s místními obyvateli, popřípadě prý exis-
tují i jakési pilulky. Ale ne, co na tom
koneckonců záleží, kdy jsem vzhůru?
Kdy peru? Kdy luxuju? Kdy tahám ná-
bytek po místnosti sem a tam?

Tři dny domácích úprav utekly jako
voda. Novinám jsem se snažila vyhýbat,
ale dne třetího mi to nedalo. Opatřila
jsem si Kulturní přehled města Plzně na
listopad a sem tam v něm něco zatrhla.
Obvolala jsem pár nejbližších duší, že
„jsem tady“. Na sobotu a neděli jsme vy-
razili na krásnou Šumavu. Nebyl sníh,
spíš počasí jako za vlhkého jara. Znáte
to. Tu nenapodobitelnou vůni podzimní-
zimní-jarní české země! Mokré listí, holé
stromy, rudé nebo žluté jeřabiny – a zá-
zrak: v listopadu kvetoucí paličky jetýlku!
Pokud máte štěstí a večer se roztrhají
mraky, nikde na světě není vidět tak hlu-
boko do vesmíru jako z naší Šumavy.

V neděli večer už zase v Plzni. V pon-
dělí ráno mne začne budit telefon. Zprá-
vy, vzkazy a přání jsem vnímala v jet-lago-
vém polospánku. Když jsem se k poledni
probrala k plnému vědomí, zjistila jsem,
že se diář podivuhodně zaplnil a že z klid-
né dovolené nezůstalo vlastně nic.

Nahlédnuto z hlediska existujícího
faktu, že být v Plzni kdysi narozena a do-
dnes nejen plzeňským rodným listem (ba
i rodným číslem) oplývající, českého ob-
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čanství hodnou jsem za posledních dva-
cet let seznána nebyla, přesto si dovoluji
osobovat a pěstovat si téměř čtyřicetiletý
zájem o Václava Havla a o všechno dění
kolem něho. Proto mne přirozeně nejen
velice zajímalo, navíc i nesmírně těšilo,
že se shodou okolností budu doma vy-
skytovat zrovinka kolem toho 17. listopa-
du 2009! Na oslavy – předpokládaly se
slavné – do Prahy se mi nechtělo, bývalí
přátelé v senátu či v parlamentu až na
výjimky buďto vymřeli nebo v průběhu let
přešli na nikoli snad více výnosné, leč
duši lidskou poněkud více uspokojující
políčka česko-občanské působnosti. Tož
jsem se těšila na pokojné sledování
pražských radovánek prostřednictvím po-
pulárního „debilizátoru“, jak televizi od let
šprýmovně nazýval kolega Kryl. S tímto
plánem byla spojena jedna nepřítomnost:
budete se diviti, ale my v Plzni debilizátor
nemáme! I probrali jsme řadu domácnos-
tí příbuzných i přátel a posléze se usnes-
li, že pofrčíme opět na Šumavu, kde zato-
píme do kamen, svaříme vínko, zapneme
televizi a z pohodlných gaučíků budeme
v jubilejní pohodě sledovati dění v matič-
ce Praze, což slavnostně zakončíme ve
všech sdělovacích prostředcích široce
advertisovaným filmem Občan Havel při-
kuluje. Opravdu jsem se těšila, obzvláště
ten název sám, považte: Občan Havel –
přikuluje… Kdo by se netěšil, zvláště po-
kud tím občanem, ač Čech, být nesmíte!

Cesta na Šumavu dobrá, cestou jsme
poobědvali ve vyhlášeném restauračním
zařízení v Nezamyslicích, v obci, kde loň-
ský literární jubilant Karel Klostermann
chodil do základní školy a kde je v hra-
běcí hrobce pochována mezi jinými i slav-
ná šumavská „kněžna Káča“. Co pouhou
dívku z lidu šumavského, ale krasavici
nevídanou si kdysi bez povolení císaře
pána vzal hrabě Lamberk za ženu a po

letech, když se rodině podařilo císařské
osrdí prolomit a povolení k sňatku hrabě-
te se šafářskou dcerkou z Vídně obdržet,
kráčelo za svatebním párem ve strašeň-
ském kostelíčku za maminkou a tatínkem
téměř tucet dětiček.

Že nezamyslická restaurace U Kopů
není jen tak nějaká hospoda, svědčí
i fakt, že sám Jaromír Jágr se tam prý
někdy objeví a přinesou mu při těch ná-
vštěvách údajně celou pečenou hus!

I dorazili jsme do domu. Okamžitě jsem
s průvodcem televizních programů (ten
obdržíte gratis vždy s novinami na víkend)
zaujala pozici ležmo na gauči. Bližní se
rozběhli po chalupě dle svých povinností
či zájmů. S pivíčkem v ruce jsem slušně
požádala, aby mi zapnuli televizi.

I zapnuli… Něco zablesklo, prsklo,
úplně jak v Erbenovi „…a lampa, která
hořela a za zrcadlem visela… prskla!
A zhasla docela.“ Přívod v pohodě, debi-
lizátor nic. „To nic, vydrž, asi jsou navlhlý
dráty… Zatopíme, ohřejeme, televize
půjde, neboj. A kdy začíná ten Havel?“

Byli čtyři, přikulování mělo začíti v de-
vět. Zatím jsem se nevzrušovala. I když
vlastně celý den, toho 17. listopadu, bylo
pořadů o událostech před dvaceti lety
desítky, jeden zajímavější než druhý. Ale
člověk nemůže stihnout všecko, utěšo-
vala jsem se, bez lecčehož se obejdu.
Ale na to přikulování se těším, moc.

Do kamen zatopeno, v komnatě poho-
dově, otevřela jsem si další pivo. Zdálo
se, že i debilizátor byl spokojenější. V pří-
stroji opět něco prsklo, a ejhle! Obrazov-
ka se rozzářila. Míhaly po ní podlouhlé
bílé a černé stíny, sem tam se zazdálo, že
se jedná o lidské postavy. Zda to byli
skuteční „občané ČR“ nebo jen cizinci,
přišlíci, imigranti, nebo dokonce nějací
„krajané“, se na první pohled rozeznat
nedalo.
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„Ahoj, jak se máte? Co děláte?“ rozhla-
holilo se u dveří. Dobrý soused, kama-
rád, vešel do místnosti. „A jo, tak vy už
slavíte? Tak jedem, jedem…“ Přihráli
jsme mu pivčo. „Ale vůbec nejedem,
tůdle! Představ si, že nám bedna nehraje
a Jiřina čeká na Havla…“ Bližní se podr-
bal na hlavě a počal nenápadně nakuko-
vat na spleť drátů za bednou.

„Žádnej problém,“ řekl kudrnatý anděl
s pivem v ruce. „Počkejte, já jednu extra
v kolně mám, já ji přinesu.“ „Ta bude taky
podchlazená,“ namítli smutně bližní.
„Nebude, ohřejem to, už pro ni kvačím.“
Kudrnáč zmizel. Byl zpět do pěti minut
a táhl debilizátor s velkou obrazovkou,
velmi dobře vypadající. Postavili ji na prá-
delník hned vedle původní a zapli. Za-
blesklo, prsklo a z bedny se ozvaly lidské
hlasy. Zkusili jsme měnit kanály – obra-
zovka odmítla propustit světelné paprsky.
Zvuk šel, obraz ne.

Anděl s kudrlinkami se nedal. „Jdu pro
další. Vydržte, přátelé!“ A zase odkvačil.
V pořadí třetí výrobek našeho technolo-
gicky založeného světa, také úhledně vy-
hlížející, zaujal své místo po boku svých
dvou předchůdců. Odborníci zavedli
dráty a elektřinu. Obrazovka se rozzářila.
Po zvuku jsme poznali televizi Nova.
Dokonce i obraz jakžtakž fungoval, až na
to, že všechny barvy mezi černou a bílou
vycházely v uniformní, brčálově zelené.
Zkusili jsme měnit kanál. Zbytečně. Tento
čertovský výlupek všech super-televizí
umíněně předával pouze Novu, navíc jen
v té psychedelické zelené.

Při třetím pivě jsem navrhla přítomným,
kteří zřejmě žádnou újmu v oblasti kultur-
ních požitků tak silně jako já nepociťovali,
aby ještě doběhli sem tam po vesnici,
prohlídli nějaké ty místní stodůlky a kur-
níky a donesli asi tak ještě šest televizí.

„Pěkně je naskládáme takhle po třech

na sebe, dvanáct obrazovek, sem tam
ňákej zvuk, však já toho Havla přece
dohoním…“ dodala jsem úplně sklesle,
ale znáte mne, naděje umírá poslední…

„Prosímtě, kdes to viděla? Celou zeď
beden?“ ozval se jeden z kibiců. „Když to
mohl mít Elvis v Gracelandu, proč
bychom to nemohli mít my na Šumavě?“

V kamnech příjemně praskal ohníček.
Společnost se výborně bavila. Připadala
jsem si na gauči jako někde, nu, v exilu…
Sem tam se někdo z dobře se bavících
pánů zvedl a pokusně kroutil s knoflíky
trojmícma běžících spotřebičů. „Hele,
tak se jasně vyjádři, chceš tam Novu
v zeleným, nebo jen zvuk, jedničku, ane-
bo ten obraz bez zvuku?“

Měla jsem chuť opustit místnost a jít na
houby, leč bylo přes polovinu listopadu,
a to už, jak známo, houby nerostou.

V devět večer jsme seděli svorně okolo
stolu, na něm jídlo, pití, a výborně jsme
se bavili. Za pět minut devět povstali
odborníci ze židlí a v jednom spotřebiči
se jim podařilo naladit pana prezidenta,
an přikuluje… Obraz sice nebyl dokona-
lý, Havel měl tu divnou brčálovou barvu
a zvuk se chvílemi zesiloval, slábl nebo
úplně mizel, ale za normálních okolností
by to havlovce jako já nemělo vadit. Jen-
že to už mi bylo trošku líto opustit bujarou
společnost, Havel přikuloval bez mé po-
moci, a kdybyste se mne ptali stran toho
filmu, nevím z něho vůbec nic.

Když Václav dopřikuloval, vypnuli jsme
spotřebiče a pokračovali v zábavě. A tak
teď víte, jak jsem oslavila ten náš sedm-
náctej listopad jako kdysi tři mušketýři
„po dvaceti letech“. Jednoho dobrého
člověka stála má cesta přes oceán přes
tisíc amerických zlatých, a za to jsem
zatím dokázala jen zamávat těm banké-
řům v Curychu, kterým po pěti stech
letech diskrétních bankovních služeb ce-
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lému světu teprve letos už nikdo nemůže
věřit. Trochu málo, zatím, na tak slavné
národní státní občansko-české výročí!
Ale co!

Druhý den ráno jsme se vrátili do Plzně
a vypukl kolotoč.

II.
Když jsem před dávnými léty brala

v New Yorku kurs řečnictví, vtloukal nám
pan profesor do hlaviček toto: Každý mlu-
vený projev/řečnické vystoupení musíte
formulovat takto: 1) řekněte jim, co jim
řeknete, 2) řekněte jim to, 3) řekněte jim,
co jste jim řekli. Jen tak se můžete spo-
lehnout, že alespoň něco z vaší prezen-
tace v hlavách posluchačů po přednáš-
ce/veřejném projevu zůstane. Přidržím
se tohoto receptu, a přestože se teď ne-
jedná o projev mluvený, ale jen psaný,
budu postupovat jak doporučeno.

Tož 1) řeknu vám, co vám řeknu: Můj
pobyt doma se vyznačoval víceméně
třemi aspekty. Prvním byla setkání s čle-
ny rodiny a přáteli a ten ponechávám
stranou. Druhým aspektem byly záleži-
tosti literární, o těch se rozepíši. A třetím
aspektem byl onen dřív již zmíněný jakýsi
pokrok v dlouholetém plánu založit v Plzni
Památník zahraničních Čechů!

2) Říkám vám: Primárně se literární
aspekt mého pobytu pohyboval kolem
„Kryla“, čili mé knížky ten název nesoucí,
kterou jste si rok předtím buďto zakoupili,
nebo jste ji obdrželi jako předplatitelé
mých sériově vycházejících pamětí In the
Garden. Knihy nelze již z USA posílat do-
mů lodní poštou, pouze letecky, a poštov-
né za jeden výtisk vylezlo na 14.75 do-
laru. Připočteme-li cenu obalu, jedna zá-
silka vyjde na 17 dolarů. Z toho důvodu si
čeští zájemci o knížku museli na rozdíl od
těch v USA nebo v Kanadě počkat až na
mne. Zbytek neprodaného nákladu jsem

dobře dovezla a v Čechách nebo na Mo-
ravě umístila, doufám, do dobrých rukou.
Vlna zájmu o knížku se nečekaně zvedla
na podzim, ale to již bylo pozdě. Můj
„Kryl“ už není. Řekli mi, že by se prodá-
val jako houska na krámě, ale s běžnou
nakladatelskou činností jsem před lety
skončila a vracet se k ní nebudu.

Při jedné pochůzce Plzní, těsně po ná-
vratu z pivních Havlo-oslav na Šumavě,
jsem na stěně historických Masných krá-
mů, dnes prostor skvělé výtvarné galerie,
narazila na velikou fotografii Kryla. Pod
ním byl nápis, který někdy někdo před
dvaceti lety pod Krylův snímek načmáral.
Stálo tam: „Karle Kryle, už neryjeme
držkou v zemi!“ Tato fotografie byla jed-
nou z těch, které spolu s nápisy připomí-
naly 17. listopad 1989. Uvnitř katedrály
sv. Bartoloměje na plzeňském náměstí
zároveň probíhala výstavka dokumentů
o pronásledování občanů, literátů a du-
chovních osob v těžkých letech pade-
sátých. Připadalo mi to příhodné: Barto-
loměj byl ten svatý, který se stal mu-
čedníkem tak, že ho katané doslova
svlékli z kůže. Jak přesné! Vždyť v těch
těžkých letech komunismu (a v některých
případech i dnes) někteří lidé doslova
svlékali své bližní, převážně nevinné! Bliž-
ní, z kůže… Svlékali je z pracovních míst
a ze škol, svlékali je z poctivě nabytých
majetků, svlékali je z lidského práva vol-
ného pohybu po planetě, svlékali je
z osobní svobody, svlékali je z občanství.
Svlékali je z možnosti rovného výkonu
volebního práva. Bdi nad námi, svatý Bar-
toloměji, a oroduj za nás! Dej nám schop-
nost odpouštět, přese všechny hrůzy,
které se děly. Ale dej nám sílu a odhod-
lanost nezapomínat, protože národ, který
nezná svou minulost, bude budoucností
nemilosrdně odepsán. Nedej zahynouti,
Václave!
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O knize „Kryl“ se uskutečnilo jedno
vystoupení v Rádiu Plzeň, kam mne opět
přivedli Květa Bodollová a Jaroslav Ko-
pejtko, a podobný rozhovor vyšel 2. pro-
since v Plzeňském deníku, kde jsem se
setkala s redaktorem Josefem Kejhou
a Miroslavou Tolarovou. Do novin mne
fotografoval mladý Vlastimil Leška, ze
kterého se vyklubal syn mé spolužačky
ze základní školy. S jeho maminkou Vlas-
tou jsme se viděly naposled – ó, hrůzo! –
před padesáti lety! A protože jsme se
nestačily setkat ani tentokrát, bude náš
rekord, až se uvidíme, ještě větší.

Jako obvykle jsem navštívila knihku-
pectví pana Šestáka u pomníku Thank
you, America! a některá další knihku-
pectví. V Solní ulici jsem utratila tři sta
korun za knihu Tajemství Barunky Pan-
klové od Heleny Sobkové, která je čes-
kou průkopnicí ve studiu původu, života

a díla naší nejmilovanější spisovatelky
Boženy Němcové. Zastavila jsem se
v Knihovně města Plzně a přátelé mne
pozvali na slavnostní udělování plzeňské
literární Ceny Bohumila Polana, v pořadí
již deváté. Slavnostní akt se odehrával
v odpoledních hodinách na plzeňské
radnici. V oboru próza zvítězila Miroslava
Ledvinová, v poezii Roman Kníže, čestná
uznání si odnesli Vlastislav Toman a Alena
Zemančíková. V rámci této akce jsem
potkala básníky-kolegy Josefa Hrubého
a Karlu Erbovou (která měla úžasnou řeč
o Knížetově tvorbě a vůbec o poezii),
z fotografů Jiřího Bervidu a Vlastimila
Lešku. Byla jsem představena primáto-
rovi města Plzně Pavlu Rődlovi a ruku
jsem stiskla i jednomu z jeho předchůdců
a vzácnému příteli od roku 1990, býva-
lému primátorovi MUDr. Mračkovi.

(Pokračování příště)

Lucie Růtová

Být zase s ní... napořád
Byl červenec. Slunce pražilo a teplo-

měr na našem domě ukazoval téměř
37°C ve stínu.

Stála jsem u okna ve svém pokoji
a lokty se opírala o parapet. Na všech
zahradách, na které jsem dohlédla, stál
bazén a na trávě vedle něj leželi lidé
v plavkách na dece a opalovali se. Byl to
krásný výhled, ale přece jen mě pak o to
víc mrzelo, že já se jako jediná v perném
dni zchladit nemohla. Protože všichni
měli bazén – jen já ne.

Naše rodina nebyla zrovna nejbohatší.
Máma byla nezaměstnaná a táta pracoval

jako učitel matematiky a fyziky v blízkém
maloměstě. Jeho plat byl mizerný a vzhle-
dem k tomu, že jsem měla ještě dvě starší
sestry a museli jsme se starat o babičku
v nemocnici a platit jí operace, byli jsme
rádi, když jsme si dokázali obstarat jídlo
a občas něco nového na sebe. I když jsme
byli chudí, žilo se nám dobře. Vše, co je
pro život opravdu potřebné, jsme měli a ty
věci méně důležité… No, nebudu lhát. Ob-
čas mě to zamrzelo, že si nemůžeme do-
volit jet v létě na dovolenou, že si nemůžu
koupit kalhoty, které se mi líbí, že si nemů-
žu pořídit domácí zvíře pro rozjasnění dnů.

Mladý Západ



Do této vesnice jsme se přistěhovali
před dvěma týdny. Dostali jsme rodinný
domek po dědovi, který nedávno zemřel.
Už když byl děda naživu, jsem sem dost
nerada jezdila. Vesnice mi byla nepříjem-
ná. Byla nudná. Ani ve snu mě nenapad-
lo, že bych tady mohla trvale bydlet.
Předtím jsem žila ve městě a ačkoli tam
na naši rodinu všichni pohlíželi dost po-
výšeně, bylo mi tam fajn. Žila jsem tam
od dětství a měla jsem to tam ráda. Měla
jsem svá oblíbená místa, kde jsem trávila
většinu svého volného času.

A teď tohle. První noc tady jsem pro-
brečela. Nejvíc mě ale štvalo, že tady
nikoho neznám. Se svou uzavřenou po-
vahou jsem se neuměla seznamovat
s novými lidmi. A snad ještě nikdy se mi
nestalo, že by někdo někdy sám od sebe
za mnou přišel a chtěl si povídat. Protože
kdo by v téhle době měl chuť bavit se
s patnáctiletou holkou, která chodí v ne-
moderním oblečení ze sekáče?

Rozhodla jsem se, že se půjdu aspoň
projít. Do lesa. Abych si pročistila myš-
lenky. Vylezla jsem před dům a seběhla
po stráni na louku. Brouzdala jsem se
vysokou trávou směrem k lesu, když
vtom jsem několik metrů před sebou
spatřila nějakou osobu. Zprvu mě to za-
razilo – čekala jsem, že tu budu sama –,
ale než jsem se stihla otočit a vytratit se,
slyším: „Hej! Ty tam! Pojď sem!“

Věděla jsem, že to bylo na mě. Nikdo
jiný tam kromě nás dvou nebyl. Zaváhala
jsem, ale nakonec jsem se odhodlala
poslechnout.

Byla to dívka přibližně stejně stará jako
já. Na tváři jí hrál úsměv a hned se se
mnou začala bavit. Ptala se na mé jméno
a konstatovala, že mě tu nikdy neviděla.

„Dřív jsem sem jezdila za dědou,“ od-
pověděla jsem poslušně. „Ale nikdy jsem
moc ven nechodila.“

Jak jsme se spolu bavily, ani jsem si
pořádně neuvědomovala, že jsme přitom
zašly do lesa. Nevnímala jsem cestu.

„Já tady bydlím už odmala. Škoda, že
jsme se nepotkaly dřív. Bydlím nahoře
v té hájence, víš?“ Ani se neohlídla, když
ukazovala rukou směr někam za sebe.
„Mám tady ráda ten klid. Asi bych tuhle
vesnici nevyměnila za město… Jsem
ráda, že jsem tě potkala, aspoň tady
nebudu sama. Do školy sice jezdím do
města, ale jakmile se odpoledne vrátím
domů, tak vlastně nemám nikoho, za
kým bych mohla jít.“

Byla strašně ukecaná. Poslouchala
jsem ji, kývala na znamení, že rozumím,
a občas jsem něco málo odpověděla.
Jinak celou konverzaci obstarávala ona.
Nezdálo se ale, že by jí to vadilo. Měla
radost, že si má s kým povídat.

Když Klára zastavila u nějakého rybní-
ka a rozhlídla se kolem sebe, uvědomila
jsem si, že nevím, kde jsem.

„Tady jsem nikdy nebyla,“ konstatovala
jsem trochu plaše.

„Ani já ne,“ zasmála se vesele a plynu-
lým pohybem si svlékla šaty. „Vykoupe-
me se?“

„Neblázni,“ namítla jsem, oči upřené
na velikou ceduli s nápisem: PŘÍSNÝ
ZÁKAZ KOUPÁNÍ!

„Ty máš starostí,“ ušklíbla se, „neboj,
tady nás nikdo nechytí.“ Přemlouvala
mě, tahala mě do vody, až jsem nakonec
kývla. Částečně také proto, že jsem si už
od rána přála zchladit se ve vodě, bylo
vážně šílené vedro. Do vody jsem skoči-
la úplně oblečená. Bylo krásné cítit
chlad vody. Užívala jsem si to. Byla jsem
šťastná. S Klárkou jsme si zaplavaly
a potom jsme začaly jen tak blbnout,
stříkat po sobě vodu a já sama nevím, co
všechno. Čím déle jsme ve vodě byly, tím
více mi připadalo, že s Klárou není něco
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v pořádku. Najednou vypadala unaveně.
Snažila jsem se ji přemluvit, aby vylezla,
ale nechtěla. Z vody jsem ji nakonec
vytáhla násilím. Nedokázala jsem si
pomoct. Musela jsem to udělat i přes její
odpor.

Po chvilce padla do bezvědomí. Ležela
na okraji rybníka a vůbec se nehýbala.
Byla smrtelně bledá a studená.

Nevěděla jsem, co bych měla udělat,
a tak jsem ji tam nechala ležet a běžela
někam pro pomoc. Neznala jsem cestu
zpátky do vesnice, a proto jsem běžela
prvním směrem, který mě napadl. Vědě-
la jsem, že někam určitě doběhnu,
někam, bylo jedno kam. Hlavně že tam
najdu pomoc.

Po půlhodině jsem narazila na nějakou
malinkou vesničku. Trochu se mi ulevilo,
ale strach jsem měla pořád. Vběhla jsem
bez zaklepání do prvního domu a vy-
světlovala, co se stalo. Obyvatelé tohoto
baráku mě vyhodili, než jsem vůbec stih-
la doříct, co jsem původně chtěla.

Obešla jsem celkem tři nebo čtyři do-
my, ale všude byli lidé nevlídní. Dochá-
zely mi síly. Stoupla jsem si doprostřed
návsi a začala z plných plic křičet: „Je
tady někdo, kdo by mi pomohl? Potře-
buju pomoct, prosím!“ Byla jsem zoufalá,
ale po pár minutách ke mně přišel mladý
pán a vyzvídal, co se mi stalo. Byla jsem
šťastná, že se našel aspoň jeden člověk,
kterému jsem nebyla lhostejná. Pověděla
jsem mu všechno. Od začátku až do
konce. Muž mě vyslechl a ani se neptal,
kudy se k tomu rybníku dostane. Asi
cestu znal, asi pochopil z mého vyprá-
vění, který rybník mám přesně na mysli.

„Počkej tady, hned se vrátím,“ řekl
a odběhl pryč dřív, než jsem stihla odpo-
vědět. Věděla jsem, že běží na místo,
kde byla Klárka. Klepala jsem se strachy
i zimou.

Asi za hodinu se muž vrátil. Klárku nesl
v náruči, byla stále úplně bezvládná.
Neměla jsem dost sil zvednout se a bě-
žet muži naproti, proto jsem počkala, až
přijde on ke mně. Položil Klárčino tělo na
zem. Zadívala jsem se jí do obličeje, do
jejích modrých očí, a slyšela jsem, jak na
mě muž mluví. Zdálo se mi, jako by se
jeho hlas ozýval z veliké dálky a ne jen
pár centimetrů ode mě.

„Do toho rybníku je zakázaný vstup. Je
to tam napsané na ceduli. Voda je otrá-
vená.“

Nechtěla jsem věřit tomu, co jsem si
myslela, ale všechno nasvědčovalo
tomu, že to je pravda. Proč by jinak muž
nezavolal záchranku? Proč by ji tu nechal
ležet a nic neudělal? Vypadal přece tak
příjemně, ochotně pomáhal.

Chytila jsem Klárku za předloktí.
Myslela jsem, že po dnešku budu mít

kamarádku. Byla to příjemná holka. Po
dnešním odpoledni mi připadalo, že i na
téhle vesnici je pro co žít. Že se stačí jen
poohlídnout a najít tu to štěstí.

Muž mi položil ruku na rameno.
„Máš štěstí, že ses taky nesvlíkla, že

se voda tolik nedostala do přímého kon-
taktu s tvou kůží, buď ráda, že seš v po-
řádku… Běž domů. Tomu děvčeti už
nikdo nepomůže. Utíkej.“

Ale já neměla sílu zvednout se a už
vůbec ne odejít od ní. Opustit ji. Nechat
ji tu. Bylo mi to strašně líto a nevěděla
jsem, co dělat. Tenhle den jsem ještě
před dvěma hodinami považovala za ten
nejbáječnější z celého mého života. Ale
teď jsem pochopila, že byl ze všech
nejhorší. Nikdy na ni nezapomenu,
přestože jsme se znaly jen chviličku.

Slzy mi tekly proudem. Bylo mi špatně.
Toužila jsem vytratit se z tohohle světa.
A jít za Klárkou. Abychom zase byly
spolu. Napořád.
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Egománie patriotismu
Nebývá zvykem, že by Postludiím šlo o za-

chycení práce, jež se prozatím nedočkala
knižního vydání se všemi náležitostmi, tj.
nějaká ta vazba, profesionálně vysázený, zre-
digovaný text... Součást pamětí s titulem In
the Garden plzeňskolosangeleské Jiřiny
Fuchsové, nazvaná výmluvně (a lakonicky)
Kryl, již má recenzent před sebou, je novo-
samizdatového vydání, a proto nechť jsou
leckteré následující výhrady brány s patřič-
ným odstupem – není to „kniha“ jako taková,
spíše jakési embryo. Jaké však, to se snaž-
me postihnout v dalších řádcích.

„Protokniha“ byla vydána roku 2009 vlast-
ním nákladem autorky-pamětnice: celkových
sto básnířkou podepsaných a očíslovaných
výtisků připomíná spíše zámořskou-exulant-
skou bibliofilii. Ale ponechme popis (z)vnějš-
ku a zabývejme se jádrem, popř. podstatou
nebo účelem textu: tato recenze nebyla na-
zvána tak radikálně (viz úplně nejvýše) ná-
hodou. Po přečtení pretextu se totiž můžeme
domnívat, přiklánět se nebo až vědět, že hlav-
ní poselství textu není přiblížit osobnost Karla
Kryla těm, kdož ho více či méně ctí, nýbrž
u čtenáře vyvolat otázku, proč i v české (tak-
zvané) demokracii bezmála dvacet let od
„revoluce“ jsou pořád exulanti nesprávně
označováni jako krajané, jak se v současnos-
ti vyvíjí představa vlasti a sounáležitosti k ní.

Víme totiž, že v Krylově tvorbě se motivy
vydědění, spjatosti s domovinou a blouznivé
touhy po „důsledně rovnostářském“ spole-
čenském settingu mnohokrát objevují. Jiřina
Fuchsová to akcentuje líčením epizod, kdy
např. „bratříček“ („duchovní dvojče“) Kryl
navštěvuje své známé a přátele v Los Ange-
les, pokuřuje ze svých půlčíků a chrlí bonmo-
ty, až se hory zelenají – ano, mnohdy je bez-
tvarý až jednotvárný, vypravěčsko-kronikář-
ský styl „staré Liškové“ prokládán úryvky
z Krylových textů, citacemi jeho příznivců či
odpůrců. Zde však narážíme na jeden z nej-
výraznějších kamenů úrazu pamětí-medailo-
nu: celá výpověď se mnohdy propadá kamsi
na úroveň emocionálně nevyrovnaných výle-

vů bloggerů (pokud pomineme nesmlouva-
vou, někdy až arogantní obhajobu díla Karla
Kryla) – uveďme do očí bijící užívání emoti-
konů, přehnanou interpunkci apod. To by
jistě v konečném vydání (jestli vůbec) vymize-
lo, ale: pokud si známá básnířka Fuchsová
stojí za svou obhajobou Kryla coby velkého
básníka figurujícího hned vedle Jana Zahrad-
níčka nebo Karla Hynka Máchy, měla by těm-
to „vznešeným“ ideám dát přesvědčivější
formu. Někdy si čtenář připadá, že čte dení-
ček sedmnáctileté dívenky, což příliš nekore-
luje s posláním celku.

Serióznosti příliš nepomáhají ani pasáže,
kdy Fuchsová například praví, že si tohle ob-
dobí moc nepamatuje, tak ať si to krylologové
najdou sami. Všichni jistě pochopí, že exilová
pamětnice nemá v Los Angeles českou klá-
vesnici ani MS Word s českými fonty, a proto
se nebudeme divit, že každá spojka „i“ je
automatickou opravou textového editoru na-
hrazována anglickým osobním zájmenem „I“,
že veškerá diakritika je (ne)doplňována do-
datečně propiskou (a zde se musíme nezdol-
nému úsilí Jiřiny Fuchsové poklonit) – ne, to
všechno je v pořádku: text nabývá autenticity,
opravdu cítíme, že byl napsán v exilu. Poza-
stavit se však musíme u nevyrovnanosti stylis-
tické: knižní výrazy („ti“ infinitivy) nalézáme
v sousedství s hovorovými. Pokud autorka šla
po ironické rovině (posud signalizované nad-
mírou vykřičníků a veselých smajlíků), u jazy-
kových nevyrovnaností si čtenář není jistý, zda
ironizuje nebo neví, jaký styl pro text tohoto
typu zvolit. Jelikož se text sám netváří jako
umělecké dílo, je čistě popisný, publicistický
s občasnými emocionálními „výštěky“, nemů-
žeme očekávat umělecký záměr, tj. mistrné
míchání stylů za účelem vyvolat estetický
zážitek. Řečeno krátce: text je rozpačitý, jako
kdyby sám nevěděl, jak se má tvářit, ba
dokonce jako by autorkou nebyla spisovatel-
ka, ale – ? Tak se stane, že narazíme na na-
prosto neliterární skvosty typu: „Karlovy lino-
ryty vyšly pěkně.“

Taková amoebická nátura nás ovšem ne-
může odradit od dekódování hlavní myšlenky,
popř. poslání: jsou patrny literárněhistorické
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ambice nekriticky a téměř bezohledně, násil-
ně vřadit Kryla mezi příslovečné titány české
literatury. Takových ultimativních soudů by se
měla „kritička“ Fuchsová vyvarovat nebo si je
alespoň promyslet. Slepá glorifikace jakého-
koliv umělce či politika zastírá pravdu prav-
dou, až se z oné přesvaté „pravdy“ stává nic
neznamenající tvrzení bez argumentace.
Proč nadhazujeme politiku: v závěru medai-
lonu (vlastně to je spíše obhajoba před zpo-
chybňovateli „Karlíkovy“ velikosti – kategoric-
ké odmítnutí jakéhokoliv „už dosti Kryla!“) se
Fuchsová pouští (pozdě, ale přece!) do úvah
nad výročím Krylovy smrti: podle ní jsou svatí
pánové jako Karel Kryl a Václav Havel sou-
části „české lunety“. Zatímco je Karel na
cestě Karla Havlíčka, Jana Palacha, Jana Za-
hradníčka a, proč ne, Jana Husa, Václav po-
chází ze stejné líhně jako svatý Václav, F. L.
Rieger a TGM. Neuvědomuje si však, že
v tomto nazírání jsou tito dva „velikáni“ pouhý-
mi symboly: Havel jako symbol rychle opadlé
euforie z konce „normalizace“, Kryl jako
emblém národního cítění (vzhledem k jeho
„zpívánkám“ pro české uprchlíky), boje za
takzvanou svobodu a naděje. Spojuje tak
symbol s lidskou bytostí, což nutně vede
k scestnému svatořečení: Havel není jen
maskot Občanského fóra nebo první „demo-
kratický“ prezident, Kryl není jenom bard roz-
dmýchávající patriotismus a protestující proti
tyranii. Takhle bychom redukovali lidské
bytosti jenom na to, co znamenají utilitárně –
nevidíme a nechceme vidět jejich stinné
stránky, a pokud někdo přijde s tím, že ten
nebo ten měl takové styky a ve skutečnosti si
myslel docela něco jiného, bezmyšlenkovitě
jej odmítneme. Takto se uvažuje dogmaticky,
tj. nesvobodně. Snad by svobodomyslná bás-
nířka nechtěla takto úzkoprse uvažovat!

Žehnejme tedy Jiřině Fuchsové, aby, po-
kud opravdu chce knihu vydat „celoplošně“,
si přinejmenším krylovskou část svých pamětí
ještě jednou pročetla s chladnou hlavou a tře-
ba i křesťansky odpustila Petru Královi, co
o „bratříčku“ Krylovi napsal někdy v roce
1996 do Literárních novin. Třeba tehdy byl
v podobně nesmlouvavém rozpoložení, jako

byla básnířka-exulantka (nikoliv pouhá krajan-
ka!) Fuchsová léta Páně 2009, když dokonči-
la svou vlastenecky ješitnou ódu na Karla
Kryla. Ovšem budeme-li vůbec brát vážně její
rozhořčení z toho, že nemá taková práva jako
Češi žijící v Čechách – vždyť na lidská, ob-
čanská nebo jakákoliv jiná práva se už přece
dávno nehledí a lidská rovnost je pouhá po-
hádka pro dospělé.

Vojtěch Němec

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Vrčeň II

Ještě jeden rodinný hrob ve Vrčeni zaslouží
připomenutí. Je to hrob rodiny Kramlovy.
Gustav Adolf Kraml (1867-1936) nastoupil
v roce 1888 do Vrčeně jako řídicí učitel. Na-
daný hudebník – ovládal hru na citeru (pro ni
napsal školu hry), kytaru, klavír, varhany –
rozepisoval a upravoval pro vesnické muzi-
kanty i pro menší soubory notový materiál,
a to i z hudební klasiky, v Nepomuku asistoval
při amatérských provedeních operních (Vilém
Blodek – V studni, František Škroup – Dráte-
ník) i celovečerních skladeb (Antonín Dvořák
– oratorium Svatá Ludmila). Sám skládal po-
chody (například Sokolům, Hasičům vrčeň-
ským, Generál Palacký – byl věnován vrčeň-
skému rodáku Josefu Palackému, legionáři
a prvorepublikovému generálovi), písně (na-
příklad na texty dalšího rodáka, básníka Karla
Václava Kuttana), církevní skladby, složil
i hudbu pro prostná k sokolskému sletu v ro-
ce 1929. Režíroval ochotnická představení,
zakládal Sokol, byl předsedou Sboru dobro-
volných hasičů. Časopisecky uveřejňoval
povídky a drobné prózy. Celá jeho činnost je
malým kaleidoskopem toho, co kdysi pro
venkov znamenali učitelé.

Syn G. A. Kramla Jaromír (1900-1974) po-
kračoval v otcových hudebních stopách. Pro-
slula především pěvecká vystoupení – jeho
baryton cenila i odborná kritika. Nevydal se
sice na učitelskou dráhu, byl v Plzni úřed-
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níkem státních drah, ale organizoval v rodné
Vrčeni akademie, večírky, přednášky, ochot-
níky – sám hrál. Do roku 1938 statistika udá-
vá 68 divadelních představení, 37 plesů
a šibřinek s kulturním programem, 41 Kram-
lových textů pro představení loutkového
divadla. Funkce vykonával i v rybářském spol-
ku a mysliveckém sdružení, kde byl také
zkušebním komisařem. Podobně jako otec
uveřejňoval povídky a drobné prózy. Výbor
z nich byl vydán pod názvem Všehochuť.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Ztráty a nálezy
Miloslavy Ledvinové

Bojíme se spousty věcí. Pavouků, nemocí,
finanční krize. Naše strachy často souvisejí
s povoláním, které vykonáváme. Pekař se bo-
jí, že mu nevykyne těsto, chirurga děsí, že mu
sjede skalpel, herec na jevišti může zapome-
nout text. A o tom, jaké to je, když spisovatel
přijde o svůj rukopis, by mohla vyprávět Milo-
slava Ledvinová. 

Řeknete si, že v době USB klíčenek a ex-
terních disků ztráta jedné kopie nic nezname-
ná. Jenže my tu mluvíme o rukopisech z 80.
let a o spisovatelce s nedůvěrou k moderním
technologiím. Jeden roztržitý pracovník uni-
verzity nechal v tramvaji jediné existující kopie
svěřených rukopisů. Kvůli chybějícím prvním
dvěma dílům se rozpadla trilogie Víření a zmi-
zela i próza s názvem Peter Lundberg.

Shodou šťastných náhod a překonáním
informačních šumů se časem podařilo oba
chybějící díly Víření dohledat, takže tramva-
jové neštěstí má jen jednu oběť – nešťast-
ného Petera Lundberga, který už svou pouť
za hledáním smyslu života nikdy nedokončí.

Touto nemilou událostí si spisovatelka vy-
brala svůj pravidelný roční příděl špatných
zpráv a ty dobré na sebe nenechaly dlouho
čekat. Objevil se totiž ne jeden, ale dokonce
dva sponzoři ochotní podpořit západočeskou

literaturu. Díky nim mohla být vydána posled-
ní próza Miloslavy Ledvinové Noční jízda a do
konce roku bychom se mohli dočkat další.

Čím vlastně Noční jízda zapůsobila? Vždyť
Hanka Horáková, ústřední postava knihy, je
hrdinkou k politování. Na ulici byste ji pře-
hlédli a spolucestující ve vlaku ji vnímají jen
proto, že omezený prostor vlakového kupé
jim mnoho jiných možností nenabízí. Ani hez-
ká, ani ošklivá, v šatech, které sice dávno vy-
šly z módy, ale nejsou tak nemožné, aby vás
aspoň v negativním smyslu slova upoutaly. 

Hanka není neviditelná jen pro cizí lidi, ale
také pro své spolužáky a bohužel i pro rodi-
nu. Okamžiky, kdy tomu tak není, musí být
hýčkány a udržovány co nejdéle. V zoufalé
snaze hrát v něčím životě důležitou roli pak
vrší jednu chybu za druhou. 

Líčení Hančiny osobní tragédie nepotřebu-
je rozmáchlá gesta, osobní zpovědi mnohem
více vyhovuje civilnější výraz. Minimalisticky
se Ledvinová vypořádala i s časoprostorem –
příběh se odehrává během několika hodin
cestou domů vlakem. A nechybí ani autorčiny
oblíbené motivy cesty, lásky a vzpoury. 

Sečteno, podtrženo: Noční jízda je vynika-
jící kniha, která na vydání čekala až trestu-
hodně dlouhou dobu. Čte se jedním dechem.

Dagmar Kuncová

Pravda, a tedy žádná fakta

Druhý vydaný román Jitky Prokšové Cestou
ven se neohlížej (NAVA 2010) má necelých
dvě stě stran. Uměl bych o něm napsat i dva-
cet stran, ale neumím pak zodpovědět otáz-
ku, zda 187 stran není příliš.

Asi jak pro koho. Držím každopádně další
z knih, do nichž se leckterá čtenářka vnoří
jako do vany a... Nalezne se v proudu, nechá
se nést a bude jí asi úplně jedno, jak dlouho.
Tok románu nelze nahmatat, ale stejně je
žilou plnou krve.

O ženském či naopak mužském pohledu
na svět bylo již napsáno mnohé – tady
najdeme více ten ženský, avšak místy celek
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vyvažují i záblesky mužského myšlení. Vy-
pravěčka Anna zaujatě informuje o manžel-
ském páru, a pokud opravdu platí, že se muži
zajímají spíše o věci, zatímco ženy o lidi, sví-
ráme další podklad. Annin zájem o kamarád-
ku Editu čtenáře do knihy rychle vtáhne jako
magnet a zároveň se stává katapultem. Řada
retrospektiv pak modeluje i druhou linii, v níž
to autorka vzala skutečně od píky alias od
Editina narození roku 1970. Neexistuje-li
osud, pak určitě existují rodiče, vyčteme mezi
řádkami, a zrovna jako s Editou vyplujeme
celým životem již od narození (1975) i s Editi-
ným partnerem Davidem, jehož Anna nazývá
Krysou. A je-li umění také od toho, aby činilo
neuvěřitelnost některých činů a povah prů-
zračně pochopitelnou, autorce se to daří. Pí-
še beze zdráhání, bez zaváhání, neslevuje –
a nemáte ani pocit, že by vynechala jediný
podstatný detail Editina a Davidova dětství,
dospívání či dospělosti, a není to žádná poci-
tologie. Vše, čím jsme, totiž nejsou jen sny.
Každá součást života mívá příčinu a Editin
a Davidův život se sice zprvu míjejí, ale pak
se protnou, až se hrdinka stává Davidem po-
sedlou (a tady se může vybavit i vztah titulní
Sophie a Nathana ze Sophiiny volby).

Překvapující je, kolik motivů se autorce po-
dařilo nenásilně splést. Kupř. nevlastní otec
obtěžoval kdysi Davida, který se zle vyvíjí i ná-
sledkem dalších smůl. Jeho fotbalová kariéra
je přervána dopravní nehodou, což vede
k pokusu o sebevraždu.

A Edita je ženou, jejíž matka chtěla syna.
Už v dětství Edita zažije samotu odmršťované,
do dospělosti spěje s cejchem méněcennos-
ti. Bojuje ale energicky a dobrým mozkem.
Co vše chce Edita dokázat sama sobě, ale
především matce? A co udělá s její kamarád-
kou Annou vhled do situací? Půjde opět o dí-
tě? Ano.

U Krysy naopak sledujeme až děsivý roz-
pad bytosti, která se ještě v dětství zajímala
o svět tím nejčistším způsobem, ale bohu-
žel... 

Jak se mi zdá, náleží Prokšová k té skupině
filozofů, která věří, že se každý rodíme dobrý,

nicméně planě v knížce nefilozofuje. Je velmi
konkrétní, má smysl pro detail včetně názvů
hrdinčiných oblíbených písniček a skupin,
postavy žijí, to zprostředkovává rozená vy-
pravěčka.

Další pasáže se blíží až dojemné pohádce,
avšak stěží kdy sklouznou k lacinému senti-
mentu. V knize nechybí líčení sexu, ale ne-
sklouzne k pornografii. Bez tučně tištěných
výčtů klíčových světových událostí uvádějí-
cích další a další období života by se próza
obešla, záhlaví jsou snad i kontraproduktivní:
nechtěně upozorňují na prvky, které v duše-
zpytném textu chybí.

Freud by možná s některými poli psycho-
šachovnice Jitky Prokšové polemizoval, ale
sám subžánr „psychoanalytické rodové ságy“
by nejspíše hájil. Já taky. 

A co dodat k finální katarzi? Především to,
že existuje. Se všemi postavami autorka do-
spívá k předem neodhadnutelnému rozuzlení
a svět předvádí realisticky. Dialogům uvěříme
a deníkové pasáže, z kterých prýští Annin
zájem o Editu („jsem její poradce, psychote-
rapeutka a matka v jedné osobě“), lze srovnat
se scénami poutavé detektivky. Jde o socio-
logicky přínosný ženský příběh, o inteligentní
knihu, kterou se bez problémů zaštítí i mnohá
feministka, ale v níž ani mužská psychologie
netrpí, je vystižena věrohodně. Při čtení ne-
narazíte na pasáže připomínající konstrukci,
a najde-li se taková, doloží pouze to, že krko-
lomná realita života (a zde románu) předčí
jakékoli fantazie.

A obvinění z autorčina honu na příliš mno-
ho zajíců najednou? Neprojde. Životy pod na-
šimi prsty totiž skutečně utíkají vícesměrně
a v každém lze jako v slze diagnostikovat dal-
ší celý svět. 

Ještě jedno štěstí má román Jitky
Prokšové. Vyjádřím slzu onoho štěstí s malou
nadsázkou. Máte pečlivě tkaný goblén? Je
stvořen z potřeby – a očividně s hlubokým
zájmem? S pozorností? Máte jej v ložnici
a představuje vaše vnímání světa? Pak je jako
tato kniha. Je to kus pravdy... a „žádná fakta“.

Ivo Fencl



28Kom(i)x



Tiráž

Noví autoři Plže:

Oldřich Janota – narozen 1949 v Plzni, známý
folkový písničkář, vydal mj. knihu písňových textů
Ty texty (1991) a knihu fejetonů Neslyšící děti
(2008), je zastoupen v antologii českých písničkářů
Den bude dlouhý (2004), žije v Praze

Jiří Nepor – narozen 1936 v Zábřehu na Moravě,
původním povoláním konstruktér, posléze člen
západočeských divadel (Klatovy, Cheb, Plzeň),
v současné době se věnuje výtvarnému umění,
žije v Plzni

Lucie Růtová – narozena 1993 v Plzni, studuje na sušickém gymnáziu, 
je autorkou fantasy Klíč duchů a Brána světů, žije v Prášilech u Sušic

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

K jubileu Karla Hynka Máchy

Básně Jana Jelínka

Texty Jarmily Jetlebové

Fejeton Oldřicha Janoty

Příspěvky do rubriky Mladý Západ
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