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1Tykadla

Jana Horáková

Když ho miluješ, 
není co řešit

Zase jsem si vypůjčila reklamní slogan,
tentokrát na Kofolu. Ač plže prý nejvíce
vábí pivo. Nejenom my redaktoři – v čele
s Nejvyšším Plžem – jsme naším miláč-
kem přímo posedlí. Stejně jako plzeňská
zoologická zahrada zaznamenalo re-
dakční plžárium vloni několik zajímavých
přírůstků, dva poslední přibyly v závěru
loňského roku z rukou Blanky Hejtmán-

kové a plž „mramorový“ doputoval až
z Prahy od členů Studia Poetik Jana Háj-
ka a Dany Matějkové. A tak naše plžá-
rium, nacházející se ve foyer ředitelství
Knihovny města Plzně (ve 3. patře ústřed-
ní budovy v ulici B. Smetany), čítá již na
půl druhé stovky rozličných exemplářů.

Vstup volný – návštěva zdarma. Kolek-
tivy je nutno předem ohlásit.



2Ceny Plže

Marek Velebný

Ceny Plže za rok 2011
Svět. Evropa. Budoucí evropské město

kultury. Plzeň. Polanova síň knihovny. Stře-
da 8. února 2012. Ceny Plže. Většinou pí-
šu reportáž z akce po jejím konání, přidám
fotografie, drby, ale také např. udělám chy-
bu, že si něco neověřím a průšvih je na
světě. Ale jde to i jinak, všechno je jednou
poprvé. 

Letos nebudu fotit. Ať fotí někdo jiný.
Budu si to užívat, ale asi si jako samozvaný
novinářský elév nedám s focením pokoj. Za
stolem na pomyslném jevišti Polanky, jejíž
prkna pro tento výjimečný večer opravdu
budou znamenat svět, bude jistě Helena
Šlesingerová i s Vladimírem Novotným. Bu-
de tam i Gardavský nebo Horáková? Dnes,
kdy bude k Polance a Cenám Plže vzhlížet
celý svět, si nenechám ujít příležitost vidět
krásné múzy, jejich dlouhé nohy, svůdné
dekolty, šperky, literárně smyslné pohledy.
Které to budou? Irena, Vlaďka, Radka, Kat-
ka, Helena, Tamara nebo Markéta? Marké-
ta ne, ta bude asi na cestě do porodnice,
aby rozšířila potenciální počet členů Ason-
klubu jinak, než bylo dosud zvykem. Možná
přijde Fenclova Jorika, to by byl úlovek pro
mne jako paparazziho, získat snímek tajem-
né Joriky. Světová senzace.

Magická středa 8. února roku 2012. Dá-
my a pánové, toto je a bude největší udá-
lost, tj. předání Cen Plže v její historii. Ne-
věříte? Věřte! Největší a poslední Ceny
Plže. Je rok 2012, rok mayského proroctví
o konci světa. Pak už nikdy nebude svět
jako dřív. Žádné jedenácté září, ale udílení
Cen Plže změní svět. Již žádné další pře-
dávání nebude. Svět, jak ho známe, v roce
2013 už nebude existovat. Vstanou další
proroci. Proroci literatury a jeden prorok
Ason-klubu. Zde jsou jejich jména: laureát

Ceny Ason-klubu Jakub Fišer a dále lau-
reáti Ceny Plže Milan Čechura, Oldřich
Janota a Jan Sojka.

Ačkoli se svět otřásá hrůzou z mayských
proroctví, Evropou obchází strašidlo krize,
Řecko je na kolenou, v Plzni v Polanově
síni Jana Horáková rozdává poslední čo-
koládová eura vstanuvším prorokům litera-
tury. Plzeň ukazuje světu, že zvládla nad-
vládu peněžních trhů. Vzkaz z Plzně celé-
mu světu zní: Nepotřebujeme miliony, sta-
čí nadšení, přátelství lidí, redakce Plže,
autoři pracují a píší bez nároku na honorář!
Ceny Plže jsou šetrné k životnímu prostře-
dí i peněženkám vás všech. Nemusíte po-
sílat drahé esemesky do hlasování. Žádné
hlasovací lístky. Redakce rozhodne za vás,
kdo se stane novým prorokem západočes-
ké literatury. Žádná španělská zelenina,
autoři Plže se postarají o kypření naší pů-
dy. Plžíci ji pomohou zkypřit a bude česká
literatura i zelenina. Neposílejte esemesky
do hlasování. Pokud chcete nějakou
esemesku poslat, pošlete darovací DMS
ve tvaru ASON-KLUB CENY PLZE 2012
na známé telefonní číslo. Pokud ale chce-
te skutečně pomoci autorům nebo hlavně
sobě, zajděte do některého plzeňského
knihkupectví a kupte si knihy západočes-
kých autorů. Zavolejte na infolinku plzeň-
ských spisovatelů a autorek 0609 (jsou
veselé a žhavé) nebo se na knihy ke koupi
zeptejte přímo autorů na večeru Cen Plže.
Za klavírem si pod kobercem malí plžíci
vyprávějí pohádky a nenechají se vyrušit.

Já se možná budu schovávat za objek-
tivem nebo krčit v koutě ze strachu před
úderem Šaldovy nebo jiné hole. Proto pro-
sím své hole odkládejte v šatně. Výjimku
má Jiří Č. Ulrich. Ten odkládat nemusí.



3Poezie

Karla Erbová

Secondhand Evropa

Ostraka

Váš oddaný sluha Pane
si dovoluje psát:

Přítel GG před měsícem oslepl
Stáří a úzkost v něm neúprosně pracují
Už se v něm drolí čas
Vesmír se mu zmenšil do zrnka máku
které obrací v prstech

a ejhle: Nic!

Stále je ale paličatý
ostatně jako každý snílek

Jsem přesvědčen, že odvolá
ty svoje směšnosti

aspoň veřejně
Mysl má sice zatvrzelou
ale to se snad nechá omluvit

tím úctyhodným věkem

Hodinky zbabělých v něm začínají tikat
Lpí na tom životě

jak dosud ještě nikdy
Však popelavý plášť
těch jeho směšných snů
je samá díra
samý šrám

Co tedy radím:
Zakážete-li mu opustit dům v Arcetri
Zakážete-li návštěvy
Korespondenci
a mluvit o tom muži
uplyne v řekách jen nepatrně vody
a svět si nevzpomene

Vy nejlíp víte
že svět není věrný
Nebude tedy pošpiněna církev
že se snad dopustila násilí

na pošetilém starci
Vždycky lze přece obviniti veřejnost
z bludného myšlení
z nestálosti
Toť přece ona
která vždycky křičí: Ukřižuj!
To je ta ovce
která skloní hlavu
a kterou zajímá víc
ona hrstka trávy
než nebe nad hlavou

Jeho přinuťte kleknout
Nevstane

i když mu mnozí budou pomáhat
Zdrtí ho chlad a zbabělost
a strach

těch kolem něj

Tento výsledek ovšem není vítězství
které by zasloužila církev
Však nepošpiní ani práh
našeho domu

A vy vejdete do dějin
jako moudrý muž
se srdcem plným laskavosti



Jenom pár řádků
psaných suchým písmem

Ale těch příběhů
Ale těch zaklínání
i:

Opatruj nás pane
ve vší té sběři
ve vší spodině
která tu zabydlena v nás

A samá čihadla!
Že vejdeš rozhorlen
Že stáhneš obraz z kůže

Jak by v něm dřímal dynamit
jako by za to moh

Jak bys tu mohl nerozumět
že je to nicotné
že je to pouze z vosku
Že člověk bydlí s tolikero běsy
že stačí bezmála i cizí

docela cizí
nepatrná bolest

aby se odnaučil zpívat

Budem si povídat jenom tak
mezi řádky

o tomhle světě
nástroji na zničené lodi
O tom že člověk nenávidí
mnohdy i modré z nebe

Každou noc se mi dneska zdává
o někom kdo už není
Kde už se nelze dotýkat

Něco tu na mne stále číhá:
listonoš s rekomandem
bolavá páteř
zloděj verš
Ano a Ne – ta směšně nahá slůvka
leč s příliš dlouhým stínem

Už skoro netoužím
potkat v tom spánku tebe
Už vůbec netoužím
přečíst ten román o lži

Na jeho stránkách úzkost
směšnost hlad

a čísi oko
které se na mne potměšile dívá

Do noci tiká spící dům
jak odjištěná mina

Někdo v něm blouzní
někdo naříká
někdo v něm v pruhované hrůze
Skleněné nohy polopravdy
Stesk rovný jako cypřiš

Zmatení jazyků
v němž málokdo zná vlastní
Secondhand Evropa
Šaškárny vyčpělých mouder
Zvichřeno!
Zatleskat!

A jeden hořký hněv
jenž potutelně doutná
v té skoro lhostejné hlavě
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Ševelí svědomí
a portál prachů skřípe
Vavříny žloutnou

I starý bronz
ulitý kdysi jen na toto tělo
a ještě plný vášní

Odkud jdeš Teskno?

Cosi jako závrať
Hermelín krajiny
Za zády Pyreneje
V údolí zpívá mladý muž
o tom že člověk nemá nikde stání

Ještě nám tleskají?
Ještě se požírají?
Ještě tam přísahají na krajiny

ve kterých padá mana?
I tady už?

A přece toužíš mít tu šedý dům
ze samých kamenů
Pod okny křehký most
přes dravý horský potok
Vítr a ptáky a oblaka

a ticho
Tužku a papír

Zelenou trávu která přerůstá
včerejší trosky

Poslal jsi dopis
až se otřás dům:
Nejprve jsme sázeli
pak málem bohatli
Teď už jen poplenění

Tísnivá běloba
jak před bouří to bývá
Rozvody Dluhy Oheň na střeše

Vyhastrošená hysterická story
nahoře bez –

Vzala si růžovou
a třásničky a šmuky

Hledá své metály
které jí budou nanic
Jsou draze koupené
ještě dráž vysmívané
Vždyť je to všechno šmé!

A ještě postavy
zoufalé a ploché
Ten slavný diškotým!
jak z kresleného seriálu

I čecháčkovské sebebičování
když už to nejde uhrát jinak
kdy nutno přijímat také rány
a nelze je posílat dál

A mohu křičet: Tohle ne!
Já jsem tam přece také byl!
Ano byl

Ale biletářem
v tom prošlém kině Čas
Jakýsi sametový punč -

Vzkážu aby mi políbil -

Teď už jen starost
jak podložit klavír
aby nám nezněl falešně

I v něm se ubytoval rez
Hladové předjaří
Okruží kol krku
podobné zřejmě oprátce -
A vůbec už to není k čtení

Nedaří se mi drahá
potkat naše včera

Nedaří se mi ticho v sobě

A co bych za to dal –
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Hortensie Hustolesová

Kráčím zas lesem
* * *

Inu básník

Přivlekl zas
ňákou Múzu:
Havraní klín
vosy spas
oko – letka

Vznášel se psal
než se mu
v kredenc proměnila

* * *

Matce

Bylas 
ve slepém rameni
zamrzlá labuť

* * *

Romanu Szpukovi

Básník osvícen
pleší blýská na Měsíc
světlušku v hrsti

* * *

Milovat příběhy
přiznat spoluúčast
Pátrám v oblacích
Výjevy mysl plaší

A ta se vznáší

* * *

Sny z antracitu
Masová svěrací kazajka
Holomráz mlýn

1. Shlukovat!
2. Zvěřit!
3. Pokořit touhu!
4. Zvůlit!

* * *

Ve strništi
loví svišť
Výš a výš
letí plyš
Nedívej se
jeho směrem
zsurovíš!

* * *

Pěkně poklidím
Pokoj prachu
Kocouři průsvitní
Dech okna
Slunce
z Mouřenína

* * *

Prospat se ke smrti
Prosnít k životu
Nenávidím tě
skrze tvou lásku!



7

* * *

Jaro lis

Mamuti
zbytkového sněhu

Lovíš lýtka
ženy se jistě usmívají

Žárlím 
na mrtvé

* * *

Osiky v ponožkách
Topoly v kosti
V řízách háj

Kráčím zas lesem
spouštím se
Choroše naslouchají

* * *

Vladimíru Novotnému

Básně – labyrinty
Ach!
Zmizet v nich
významům!

* * *

Voní asfalt
tvá duše
lepí

* * *

Táhlé volání
parních lokomotiv
ocelové vůně
keřů korouhve
kyvadla poprašky
pylů usilují ti Bouře
sráz bouře úpon
Zdivím

* * *

Radimu Kopáčovi

Z motta:

Učítám z života
životná jak hmota

Další den
usoukolen

* * *

Řekni! Řekni! Řekni!
Až k moři…

* * *

Čtu les
poprašek sněhu
kryje větve
bílý text
písmo zvěře
vzkazy černých myslivců
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Milan Čechura

Růženka
Soumrak se snesl na krajinu rychle.

Díky podzimním plískanicím bylo vše na-
sáklé vodou, nevlídné, chladné.

Dům s oprýskanou omítkou a střechou
záplatovanou vším možným stál o samo-
tě. K okraji vesnice to od něj bylo nej-
méně půl kilometru. Pes, pokrytý blá-
tem, které se na něj nalepilo, když se
válel po bahnitém dvoře, ležel apaticky
u boudy. Občas zabafal na párek slepic,
občas otočil hlavu a podíval se na jediné
rozsvícené okno ve stavení.

Růženka už byla zvyklá. Věděla, že rána
přijde. Přesto byla tentokrát silnější než
obvykle. Proto ji také neustála a pozpátku
cupitala po starých dřevěných podlaho-
vých prknech kuchyně, ve které se obvyk-
le tresty za její prohřešky odehrávaly. Za-
kopla o nohu masivní židle. Zlomila se
v pase a těžce dosedla na zem. Schoulila
se do klubíčka a chránila si oběma ruka-
ma hlavu. Žebra už si chránit nemohla
a tak se jí do nich vzápětí zaryla špička
špinavého bagančete. Vzduch z ní vyletěl
okamžitě a Růženka se svalila na bok.
Krátce a zajíkavě lapala po dechu a okem,
které už začalo otékat, viděla druhé ba-
ganče, jak se připravuje k dalšímu roz-
machu. Podařilo se jí popadnout dech.
Posadila se, vzepřela se rukama za sebou
a nohama se začala rychle pozpátku od-
rážet. Z jejích čtrnáctiletých očí tekly slzy
a z prokousnutého rtu kapala krev.

„Tati, tati.“
Růženka ležela oblečená na posteli

a třásla se zimou a lítostí. Na levé oko už
vůbec neviděla. Ještě že byl tak opilý, že
nestačil podruhé kopnout, a jak upadnul,
tak hned usnul, pomyslela si. Proč mě
vlastně dneska zmlátil? Jo, zapomněla

jsem přinést uhlí. Jenže on mě seřeže
pro cokoli. Stačí, aby si trochu přihnul.
To už poznám, že je zle. Hlavně, že je
dneska pátek, do pondělka to snad bu-
de lepší a ve škole nebudu muset nic
vysvětlovat. Proč jen je takový? Proč ne-
můžu mít tak skvělýho tátu jako třeba Da-
na? Ten ji v životě neuhodil. Jen co mi
bude osmnáct, tak uteču. Najdu si hod-
nýho kluka a uteču s ním. Začala znovu
vzlykat a přetáhla si přes sebe pokrývku.
Ještě chvíli si představovala toho hodný-
ho kluka a pak se propadla do snů. Snů
horečnatých a děsivých.

Ráno bylo kalné, stejně kalné jako ta
předešlá. Otec seděl u stolu v kuchyni
a tvářil se provinile. Růženka vyndala ze
spíže bochník chleba a ostrým nožem
z něj oddělila krajíc.

„Heleď, Růžo, jestli jsem tě včera ně-
jak…“ Bylo vidět, že si moc nepamatuje,
ale to, že ji zbil, mu v hlavě uvízlo.

„To je dobrý, tati,“ vyhnula se mu po-
hledem. Odložila nůž a podívala se, jestli
voda v konvici, postavené na rozpále-
ných kamnech, už vře.

„Ne, není to dobrý.“ Otec si očividně
potřeboval ulevit. „Já ti slibuju, že…“

„Prosím tě, tati…“ brada se jí znovu
roztřásla.

„Ty mně nevěříš, viď? Ale já ti dokážu,
že to myslím doopravdy. Řekni si, co
chceš, a já ti to splním. Ať je to cokoli.“
Usrkl si horkého čaje, který mu Růženka
mezitím postavila na stůl.

Co když to myslí vážně, podívala se po
něm po očku. Co když se chce opravdu
polepšit. Vždyť nebyl vždycky takový. Až
když máma umřela. Tak já to zkusím,
možná to ode dneška bude lepší.
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„Já bych chtěla jít…, my máme za
čtrnáct dní…“ Nikdy předtím by se mu to
neodvážila říct.

„Tak co máte za čtrnáct dní?“ zeptal se
otec.

„Máme od školy ve městě takový ve-
čírek, budu letos končit, tak jsem mys-
lela, jestli bych nemohla…“ Nedořekla
a tázavě se po něm podívala.

„Řekl jsem, že ti splním cokoli, tohle je
to nejmenší. To je přeci jasný, že můžeš
jít.“ Bylo zřejmé, že vykoupení si před-
stavoval obtížnější. „A nepůjdeš na ten
večírek jako nějaká šmudla,“ dodal. „Za-
jedeme spolu do města a tam si vybereš
nějaký šaty.“

„Neděláš si legraci, tati?“ Růženka se
na otce podívala a znovu se rozplakala.
Tentokrát byl její pláč úlevný.

Příštích čtrnáct dní prožila Růženka ja-
ko ve snu. Šaty si opravdu mohla koupit,
byly krásné, nadýchané, nikdy nic tak
hezkého neměla. Otec se snažil. Když
se vracel z práce, vždy se vyhnul hospo-
dě velkým obloukem. A někdy si s ní i po-
vídal.

„Tak zítra máš tu slávu, viď?“ zeptal se
jí v předvečer události, pro kterou pos-
lední dva týdny žila. „Jenom na mě po-
čkej, až přijdu z práce, abych viděl, jak ti
to sluší. Jo a nechceš tam dovézt?“

„To nemusíš tati, jede mi autobus z roz-
cestí. Ale jsi hodnej. A počkám na tebe
ráda.“ Ostýchavě k němu přistoupila
a pohladila ho po zarostlé tváři.

Rozplakal se těžkým, usedavým plá-
čem. „Růženko, holčičko moje.“

Růženka netrpělivě vyhlížela z okna.
Už byla oblečená do nových šatů, učesa-
ná a na tváři měla nepatrné množství
líčidla. Kde jen může být, za chvíli mi
jede autobus.

„Kurva, vypadáš jako kurva,“ ozvalo se
najednou od vchodu. Otec se potácel
v obdélníku dveří a ztěžka narážel do zá-
rubní.

„Tati.“
„Kurva, jsi stejná kurva jako tvoje mat-

ka. Hned ze sebe sundej ty hadry.“
„Tati, vždyť jsi mi je sám koupil.“ Rů-

žence se rozpadl celý svět.
„Říkám ti, okamžitě je sundej,“ řval a sá-

pal se po ní. „Já je z tebe servu, ty děvko.“

Růženka stačila uhnout a nenávist,
která v ní vzklíčila z toho obrovského
zklamání, jí dala sílu. Strčila do toho
ožralého prasete, už to nebyl její otec,
a on padl hlavou na roh starých kuchyň-
ských kamen, ve kterých vesele praskal
oheň. Od doby jejich smíření před čtr-
nácti dny už nikdy nezapomněla dojít pro
uhlí. Prase zachroptělo a zůstalo bez
hnutí ležet. Růženka si oblékla kabát
a ještě předtím, než se vydala na auto-
bus, vzala do ruky lopatku, otevřela kam-
na a řeřavé uhlíky rozsypala po starých
dřevěných a léty vysušených podlaho-
vých prknech. Mezi dveřmi se ohlédla
a uviděla, jak prkna začínají doutnat. Pak
dveře zavřela. Pes, okolo kterého prošla,
ležel apaticky u boudy a jen tak, aby se
neřeklo, jí zamával ocasem na pozdrav.

„Víte, on se tatínek dost rád napil,“
říkala Růženka strážmistrovi na policej-
ním okrsku. Před chvílí ji přivezli od jejich
domu, ze kterého zbyl pouze komín a pár
zřícených, očouzených zdí. Tak možná si
zatopil v kamnech a… Proč jsem zrovna
odjela? Kdybych zůstala doma, tak by se
to nestalo.“ Růženka zabořila obličej do
velkého a kupodivu čistého kapesníku,
který jí půjčil strážmistr. Oči, z kterých se
řinuly slzy, byly vidět. Ale ústa, která se
malinko usmívala, už ne.
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Jan Sojka

(Ne)potkali se dva
aneb Srůstající slova

Václav Havel a Josef Palivec

Jde nám o to, aby systém sloužil
člověku a nikoli člověk systému.

Zaplať si pivo a seď v hospodě
a žvaň si, co chceš.

Moc je v zajetí vlastních lží, proto musí
falšovat.

Já jsem se nikdy o takovou 
hovadinu nezajímal.

Účet přijde brzy: bude zbaven místa
vedoucího.

Já se do takových věcí nepletu,
s tím ať mně každej políbí prdel.

Pavel Landovský a Gustáv Husák

Vy byste se krásně mlátil!

Postoj, povedal bysom,
na vysokej úrovni.

Já bych vám ji tak rád fláknul.

To je nějaká zvráťenost.

Pravá ruka mi ještě funguje, levá už ne.

Vy mě zblbnete úplně.

Stejně je mi to hovno platný.

Negatívne konštatovanie.

Felix Holzmann a Václav Klaus

Copak, vy řízky nerad, nebo co?

Kuřecí řízek je levicové jídlo.

Co říkáté?

Já v žádném případě netvrdím,
že jsem bůh.

A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky
říct?

Mažu si vás z mobilu.

Jo ták.

Milouš Jakeš a teta Kateřina

My pěstujeme koně.

Miloušovo nadání tak zapůsobilo
na pány učitele, že bylo rozhodnu-
to, aby byl dán do zvláštní školy.

My prostě zavřeme Havla.

Milouš je nemocen.

Stanovisko je třeba vyjádřit. Kolektivní
znásilnění.

Copak náš Milouš!

Je to milá holka, všechno.

Milouš by se mohl uplatnit v literatuře.
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Milan B. Karpíšek

Psočičí sny

Betty a Pom 

Napněte uši
Povím vám dnes
Jak spolu žijí kočka a pes.
Vlastně to není žádný PES! – to je psí 

SLEČNA
Co je vám za každé pohlazení vděčná
A taky to není žádná KOČKA, ale kočičí 

KLUK!
A teď už poslouchejte a ani muk!

V knihách se často píše
Že kočičí a psí říše
Od věků spolu válku vedou
A když je náhodou cesty svedou
Hned to pěknou melou zavání!
Zkříží své meče (vlastně drápky)
Ozve se štěkot, mňoukání -
A už chlupy lítají

Ještě že tihle dva číst neznají

Totiž – fešák Pom a slečna Betty
Chodí si spolu na výlety.
Pod hvězdami
Po boku bok
Spolu si jdou
Na dva kočičí jeden psí krok
Za svitu měsíce, pěkně potají

A pak spolu v teplém pelíšku
S hlavou svou druhému na bříšku
PSOČIČÍ sny spřádají

* * *

Jak v strunách harfy
Mé prsty 
Bloudí tvou srstí

Ty tóny 
Neslyší žádné uši
Ale krásně, tak krásně
Hřejou mou duši

Betty (text k písni)

V tajemných hvozdech Normandie
Tam duch tvých předků věčně žije
Tam, kde se příboj o skaliska pění 
Tam, kde se jablíčka v calvados mění
Tam, kde Saint-Michel k nebesům 

pyšně ční
Tam, kde zpěvy keltských bardů zní
Tam je tvůj domov, země tvá
Princezno tříbarevná

Bejvaly doby – hojnost a kvas
K štvanicím zvával polnice hlas
Když smečka psů stopu už cítí 
Kolkolem ržání, štěkot a vytí
A pak za zvěří vyrazí jako šíp
Já vím, že tenkrát život chutnal líp
To byl tvůj domov, země tvá
Princezno tříbarevná

V tajemných hvozdech Normandie
Tam i tvá duše věčně žije
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Karel Trinkewitz

Melancholidský život III.
Absurdní divadlo je… když se skutečný
život předvádí na jevišti.

Sotva se Eva poprvé vyspala s Adamem,
upozornila ho, že nemá co na sebe.

Nechoď Vašku s pány na led,
neovládáš-li forčekink!

Byl to nejspíš donchuán. Proto asi
o něm říkali, že vytlouká klín klínem.

Jsou látky, které se procesů neúčastní
aktivně, ale bez nichž by procesy
nemohly probíhat. Takže náš národ je
takový katalízátor.

Stojí hora proti hoře, mezi nimi –
srdečné a přátelské ovzduší.

Český národ – návod k použití: uchovat
v temnu, před použitím zatřepat.

Vykřesat ze sebe jiskru, to dovede každej
balvan. Ale hořet stálým plamenem!

Nejhorší není, když člověk pozoruje, že
blbne. Nejhorší je, když to nepozoruje.

Do budoucnosti svítí lidem plamen
rozkroku.

Byl bych docela rád, kdyby mi Ursula
Andressová dala košem – hrudním.

Je známo, že Achilles měl patalie.

Tak zase na nás přišla ta libralizace, řekl
Shylock.

Domnívám se, že sléz je prudce jedovatý,
neboť všichni lidé posléze umřou.

Večer u piva Češi plánují národní
povstání – z opice.

Díky za ty Bloomy, Mr. Joyce!

Když píše své paměti kat, může 
jednotlivé kapitoly stylově nadepsat
Hlava první, Hlava druhá…

Když mohu mluvit k masám, tak jsem
ve svém lživlu.

Národ sobě: zase jen divadlo…

Ještě nebyl založen svaz umělců, kteří
ovládají umění odejít.

Totalita byla ve vleku komunistů.
Demokracie je v jejich převleku.

Vstanou noví podvodníci.

Vyčůraní ptáčci dál doskáčí.

Naše měna je podležena prací.

Nedůvěřuji obrazovce, když nám dělá
obra z ovce.

Mrtvou demokracii nelze oživit lživou
vodou.

Jsem nositelem informace, proto jsem bit.

V Čechách měl občan dvě možnosti:
1. Držet se stranou
2. Držet se stranou
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Lid je zdrojem vší moci ve státě. Proč už
konečně ty vši nezamáčkne?

Také u nás se již úspěšně uplatňuje
miniaturizace. Například při vyměřování
důchodů.

Všichni lidé jsou na jedno člobrdo.

Požadavek větší pružnosti pochopili tak,
že objednali místo holí rákosky.

Pravda je hořká. Lež se většinou dá 
sladit s oficiálním názorem.

Tam, kde je k zalknutí, bývá obyčejně
zakázáno zaklnutí.

Někteří lidé jsou natvrdlí mentálně.
Někteří přímo cementálně.

Nezavrhujme všechno šedé: například
šedou kůru mozkovou…

S pravdou nejdál pojdeš.

Koho chleba jíš, toho píseň spílej.

Vrána k vráně sedá, křivý křivého si
hledá.

Líbá huba holé neštěstí.

Mluviti stříbro, mlčeti… zlá to nutnost.

Čiň čertu dobře, paklem se ti odmění.

Kdo vyšetřuje, má za tři.

Publicistický pořad: srdečné sekání
našich představitelů.

Novináři někdy popisují vzdušné zrady
a zámky.

Na kongresu se odehrálo mnoho
srdečných stisků a obětí.

Čas nový nové chce mít Číny.

Ševče, drž se svého koryta!

Šejkspírovská tragedie: PROS PERO
KLAUSI

Freud citoval sen tence.

Politici dosud svět jen vykrádali, je však
třeba ho změnit.

Muzikanti musejí umět žít z hudby
do ruky.

Má chovy slipů děva Lori zase.
Máchových slibů devalorizace. 

Navrhuji volit prezidenta podle
Murphyho zákona.

Klaus je euroseptik.

Ústavomarné shromáždění.

Navrhuji házet sviním berly.

Jsem pro tlučení másla na hlavách 
politiků.

S touto zemí odplývám s jedem a smrdím.

Když z hrnců žrádla zbudou střepy,
sáhne lid k ostrakismu.

Úctavomarné shromáždění.

Jak čas lži uplývá, tisk pravdu uplivá.

Soudcům pětku z právopisu!
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Oldřich Janota

Vykradená pomlka
Začátek Osudové je tak proslavený, až o

něm kolují anekdoty. Tak třeba tato: Bee-
thovenova uklizečka, rozzuřená nechá-
pavostí nahluchlého skladatele, si zaklepe
významně na čelo: Tatata tá! 

Ano, úvodní motiv Osudové je tak primi-
tivní, že ho mohla složit i uklizečka. Dílo
genia se přesto od díla uklizečky odlišuje,
byť zdánlivě nepatrně. Beethovenův motiv
nezačíná totiž „tatata“, ale osminovou poml-
kou. Nikoliv tichem před začátkem skladby,
ale tichem, ve kterém již skladba zní. „Když
uslyšíte nějaký hluk, můžete mezi jeho
zaslechnutím a uvědoměním si jeho zdroje
prožít stav mysli oproštěné od myšlenek,“
říká Jeho Svatost tibetský dalajláma.

Pro muzikanta je úvodní pomlka Osudo-
vé jakýsi vykřičník – mění totiž rytmické
cítění následující fráze, vnímání těžkých
a lehkých dob. V populární hudbě to zná-
me z reggae. České reggae je řízný po-
chod, dechovka, v podání Jamajčanů jde
spíše o houpání blízké mořské nemoci.
Tyto rozdílné výsledky vznikají právě díky
onomu zdánlivě zanedbatelnému odlišné-
mu cítění těžkých a lehkých dob. 

Nepatrná osminová pomlka v úvodu
Osudové strhává za sebou následující
symfonii jako lavinu. Je nepatrným kous-
kem antihmoty, otvorem výlevky, kudy se
propadá do neznámého prostoru stavba
světa. Krátký nádech ticha před prvním
zablesknutím, osudová setina vteřiny, kdy
je vše rozhodnuto, minulé i budoucí, aby
se vzápětí toto vidění, příslušející ne člo-
věku, ale bohům, opět uzavřelo.

Sto let po Beethovenovi přišel další skla-
datel, který pomlku z Osudové zamerikani-
zoval. Nafoukl osudový okamžik do provo-
kativních dvaceti minut ticha, do měšťácké

estrády opentlené nádechem intelektuál-
ské mystiky. Nejen slova, ale i ticho má růz-
ný obsah – hloubku či ohlušující plytkost. 

Uklízečku jsem nedělal u Beethovenů,
nýbrž v pražském Domě kultury kovoprů-
myslu. Se mnou jedno velké tlusté dítě,
maličko ulítlý, s pomlkou na začátku,
zbloudivší operní zpěvák pan S. Rád se
skrýval v hlavním sále za vyrudlými plyšový-
mi závěsy na oknech do Zborovské a pro-
cvičoval táhlé, o bránici opírané vydržova-
né tóny. Kolegové osvětlovači z něj měli
bžundu, nechávali ho svítit „dělem“, hlav-
ním bodovým reflektorem, na kulturní
hvězdy, nemilosrdně rejžující peníze na
celopodnikových schůzích ROH. Ale! „Pa-
ne Janota, jeviště je posvátné. Věřte, i zde
na něj přicházejí múzy,“ řekl mi jednou
vážně, když jsem se mu snažil vysvětlit,
jaké šaškárny je obětí. Měl pravdu: „Za
všechno co máte, lidé, vděčíte múzám.“

Po letech, na pustém nočním nástupišti
metra Flora, zahleděn do prostoru kolejiš-
tě, jsem ten známý hlas zaslechl ještě jed-
nou. Pak jsem pana S. spatřil, jak ve skry-
tu za jedním pilířem zkouší chrámovou akus-
tiku podzemního království technologie.

Anekdota o Osudové by mohla znít tak:
Jednoho letního večera usedla na parapet
Beethovenova pokoje světluška. Ohlédl
se na ni od klavíru a chtěl znovu začít hrát,
když vtom ho zaplavil nutkavý pocit, že mu
chce něco sdělit. Otočil se k oknu a viděl,
že světluška bliká jako písmeno V z Mor-
seovy abecedy: Tatata tá… 

Dál by anekdota už pokračovala jako
obvykle – Beethoven o svém objevu, že
světlušky chtějí navázat kontakt s lidmi,
rozčileně vypráví uklizečce, a uklizečka si
významně zaklepe na čelo: Tatata tá!
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Milan Čechura

Zbabělci
Přesně si pamatuji, kde jsem prvně

otevřel knihu Josefa Škvoreckého. Bylo
to ve vagonu svářecího vlaku, kde jsem
od roku 1969 do roku 1971 pracoval.
Ten vagon byl upraven na knihovnu,
neboť náčelník vlaku (ano, tak se tenkrát
říkalo vedoucímu) byl osvícený muž.
Také nejspíš doufal, že když se osádka
po večeru začte do knížek, nepůjde už
do hospody, odkud se posléze bude
s bujarým rykem po půlnoci vracet.
Musím bohužel konstatovat, že většinou
knížky souboj s knajpou prohrály.

Já však ten den, kdy jsem Zbabělce
objevil, nikam nešel. Byl jsem totiž uhra-
nut vyprávěním spisovatele o posledních
dnech druhé světové války v městečku
Kostelci. Historici, národovci a ti, kteří
příběhy posuzují hlavně podle dějinných
událostí, do kterých jsou zasazeny,
nechť mi odpustí. Já na dějinné události
kašlal. Byl jsem uchvácen Dannym Smi-
řickým a od prvního okamžiku jsem jím
také byl. Koneckonců, v té době jsme si
nebyli věkově příliš vzdáleni. A hlavně, on
hrál na saxofon v jazzové kapele.

Seděli jsme v Port Arthuru a Benno
řekl:

„Tak revoluce se vodkládá na neurči-
to.“

„Jo,“ řekl jsem a strčil jsem si plátek do
úst. „Z technických důvodů, ne?“ Bam-
busový plátek chutnal jako vždycky pří-
jemně. Hrál jsem na tenora taky z toho
důvodu, že se tak příjemně cucal. Neje-
nom z toho důvodu. Člověk při hraní pěk-
ně slyšel to bzučení. Zaznívalo v lebce,
hezky pevně a kulatě a ušlechtile, a bylo

to moc velké blaho, hrát na tenor. Tak
taky z toho důvodu jsem na něj hrál.

Další, co jsem na Zbabělcích miloval
okamžitě, byl slangový jazyk v dialozích.
Nikdy předtím jsem nic podobného ne-
četl.

„Už je šest?“ zeptal se Benno.
„Jo.“
„Hergot, zas budem tři hodiny buze-

rovat,“ řekl Benno.
„Ale pro vlast,“ řekl Lexa.
„Di do prdele,“ řekl Benno.
Ale ještě víc, než slangový jazyk, mě

dostala nenaplněná láska Dannyho k Ire-
ně. Miloval jsem Irenu spolu s ním a bylo
mi hrozně líto, že nám to nevyšlo.

Seděla proti mně a ňadra se jí pod tě-
ma bílýma šatama s kytičkami zdvíhaly,
nešlo ani tak o to, aby mě milovala, ale
spíš aby se se mnou vyspala. Povytáhla
obočí a na čele se jí udělalo několik jem-
ných vrásek.

„Co budem dělat, Danny?“ řekla znova
bezradně.

„Já nevim,“ řekl jsem.
„Ale – Danny, já – já bych ti ráda nějak

pomohla.“
„To by nebylo tak těžký, Ireno,“ řekl

jsem chlípně.
Několikrát za život jsem se k prvotině

Josefa Škvoreckého vrátil. To už jsem si
přece jen trochu víc všímal těch dějin-
ných událostí a postav s nimi spojených.
Ale vždy mě stejně spolehlivě rozechvěla
ta slova, která jsem zde zmínil. A proto
bych rád skončil parafrází jednoho z čes-
kých klasiků:

„Danny, Ireno, Milane.“
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Stanislav Bukovský 

Sahám po Plzeňských
pomněnkách

Pomněnky
Již delší dobu si hlavu lámu se zapekli-

tým problémem, jak by se mělo poslou-
chat rádio. Tedy mám na mysli ty stanice,
kde se taky občas lze něco dozvědět.
Kdybych byl zámecký pán z doby dávno
minulé, nechal bych vedle rádia stát
chlapce v livreji, nějakého takového, co
se na pořádnou práci nehodí, třeba i ne-
duživého, a ten by měl za úkol, když spustí
hudba nebo reklama, hlasitost snížit,
a když začnou mluvit, hlasitost přidat. 

Jenže jednak nejsem zámecký pán
(zámek mám na vratech, korunu v kapse
a brnění v koleni), a pak chlapci, i ti ne-
duživí, kvůli nařízení Marie Terezie nemo-
hou v žádném případě celý den postávat
u rádia, ale musejí vysedávat ve školních
škamnech, po škole psát úkoly, chodit
do kroužků, na doučování, na sport, na
cizí jazyky a zbytek dne trávit na počítači.
Kromě toho v dobách, kdy zámečtí páni
mohli využívat chlapce k ovládání hlasi-
tosti rádia, ještě ani žádná rádia nebyla.

A tak rádio mi chvílemi hrozně řve
a pak zas, když se něco zajímavého říká,
není slyšet. Proto mi nezbývá nic jiného,
než pokaždé všeho nechat a letět k přijí-
mači a zvuk podle potřeby ztlumit či ze-
sílit. Stává se, že rádio se nesnesitelně
rozeřve právě ve chvíli, když jím polévku.
Jak vyskočím, strčím do stolu a polévka
se rozlije. Ubrus skončí ve špinavém prá-
dle a moje chuť na jídlo i na poslech
klesne na minimum. Příště musím být
opatrnější. A nemám při jídle číst ani po-
slouchat rozhlas, žena mi to říká pořád.

Ale jak vyřešit poslech naučných pořa-
dů, při nichž páni redaktoři pouštějí mlu-
vené slovo a hudbu zároveň? Pokud se
neustále střídá pár vět s hudbou či ně-
jakými efektními pazvuky majícími navo-
dit atmosféru pro vědecké či fantastické
nebo rovnou vědeckofantastické povídá-
ní obvykle někoho, kdo ráčkuje, huhňá
a nesrozumitelně drmolí, chce to nahra-
dit chlapce v livreji sebou samým a zvuk
ubírat, přidávat, ubírat, přidávat, ubírat,
přidávat až do konce pořadu. Takže to je
ještě řešitelné. 

Ale když se hudba rozezní zároveň
s povídáním, asi má mluvené slovo pod-
barvovat, či se má tímhle způsobem po-
skytnout trochu práce navíc hudebnímu
redaktorovi, pak co tam říkají, ať uberu či
přidám, moc slyšet není. Tudíž rezignuji
a přístroj vypnu.

Pustím si raději televizi. Nastavím zvuk,
abych slyšel a rozuměl a slibuji si, že rá-
dio už víckrát nezapnu a zůstanu navždy
věrný televizi. Ale vydrží mi to jen do chví-
le, než se začne celý dům otřásat deci-
bely, někdy snad i bely, při reklamě, kte-
rá z ničehožnic, ve chvíli, kdy bych se to-
ho nejmíň nadál a málem bych již usnul,
vyřítí z televizoru jako nějaký akustický
agresor. 

Honem vypínám televizi a sahám po
staré dobré knize. Třeba po Plzeňských
pomněnkách od Karla Schwarze s ilus-
tracemi Karla Votlučky. Píše se tam o do-
bách, kdy ještě ani televize ani rozhlasu
nebylo. To je počtení, to je pokoukání,
toť ryzí požitek ničím nerušený.



Alternativní bydlení
Za devatero horami a devatero řekami,

v jednom krajském městě, co se kultury
týče brzy prý z nejpřednějších v Evropě,
se na pravém břehu řeky Úhlavy, těsně
nad soutokem s Radbuzou, nedaleko
místa, kde se z ní odebírá voda do zdejší
vodárny, v křoví, kde je „Ochranné pás-
mo 1. stupně vodního zdroje – Nepovo-
laným vstup zakázán“, jak upozorňují vý-
stražné tabule, nachází taková menší,
nově zřízená vesnička. No spíš než ves-
nička prvobytně pospolné sídliště. 

Zase ale spíš než pravěké novodobé,
protože materiál k jeho zbudování a vy-
bavení byl použit veskrze moderní: igelit,
staré stany, nákupní vozíky, deky a všeli-
jaké textilie z daleké Číny dovezené
a tak. Mají tam polní kuchyně, smetiště,
jako záchody jim slouží vůkolní krajina
a stejně tak je to tam asi i s pohřbíváním
nebožtíků. 

Že tam musí docházet k občasným
úmrtím a násilným k tomu, lze soudit
z toho, že se odtamtud občas ozývá pří-
šerný řev, podobný dokázal někdy dávno
vydávat snad jen bájný Mínótauros. Mrtvé
musejí zakopávat anebo házet do řeky,
ale ti by potom někde mohli vyplavat ke
hladině a o něčem takovém nebylo v po-
slední době zatím nic slyšet. Pod neda-
lekým jezem byli před nedávnem naleze-
ni jenom dva mrtví bobři. 

Místo k bydlení si tihle osadníci zvolili
dobře, nikde jinde by takové bezpečí ne-
měli. Snad možná ještě tak v Městských
lázních, tam se asi taky dobře žije. Tabul-
ky „Nepovolaným vstup zakázán“ těm od
soutoku totiž zaručují klid a nerušenou
pohodu. To samotář dlouhodobě bydlící

a přespávající v křoví nedaleko ve vilové
čtvrti je naopak lidem neustále na očích.
Skoro celé dopoledne obvykle u jedné
hradby spí, také pod stříškou z igelitu,
v zimě v létě, ve větru v dešti a pak až
dlouho do noci vysedává na lavičce. Zá-
chod žádný nemá. Ani jinak si na komfort
nepotrpí. V dešti občas rozprostře na tráv-
ník své šaty a má vypráno. Déšť nakonec
čas od času umyje i jej samého. 

Výhodou je, že opatřit si dnes šaty ne-
ní problém. Kde jsou ty doby, kdy lidé
bez domova byli kost a kůže, chodili v ša-
tech roztrhaných a záplatovaných a nohy
měli omotané starými hadry či byli bosí,
jak to známe ze starých obrazů a foto-
grafií. 

Ani hubení tihle lidé dnes nebývají, ale
jak to mají se stravováním, nevím. Ne-
změnilo se, že často mívají všelijaká zra-
nění, kulhají, či jejich chůze svědčí
o tom, že je trápí ischias. Pleť jejich budí
dojem, že jí zřejmě není věnována nále-
žitá péče. Svezou-li se pak takoví tram-
vají, samozřejmě zadarmo, žádný revizor
si na nich nic nevezme, obvykle ostatní
cestující vystoupí. Jejich omezené hygie-
nické možnosti a zvyklosti zapříčiňují, že
zhýčkaným lidem nevoní. S ohledem na
tyhle cestující by se snad neměli dělat
čalouněné sedačky. Ty omyvatelné jsou
rozhodně praktičtější. 

Snad se s tím Dopravní podnik nějak
vypořádá, ale neměl by si brát ponaučení
z Českých drah, ty, aby se vyhnuly prob-
lémům, raději zrušily na nádraží lavičky.
To Vodárna je tolerantnější a laskavě ne-
chává potřebné v ochranném pásmu
1. stupně vodního zdroje bydlet. (Všech-
no, co tu píšu, je doopravdy pravda.)
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Vratislav Maňák 

Tomcat on a hot tin roof
Zatímco se sprchoval, ostatní posedá-

vali na rozviklaných židlích v šatně a kou-
řili. Zůstávali v civilu, času měli dost. Pro-
tože Tomy celou show uváděl, chodil do
sprchy vždycky první a oni se mohli při-
pravovat ještě ve chvíli, když už stál na
pódiu a vítal diváky. Navíc byl služebně
nejstarší, a tohle bylo jakési privilegium. 

Tomymu bylo osmačtyřicet a jeho dce-
ra by o něm řekla, že svůj věk poslední
dobou nevydejchává. Když nyní vylézal
ze sprchy, otráveně se podíval do zrcad-
la na své rostoucí břicho. Nešlo zatáh-
nout. Figura pro něj přitom byla mimo-
řádně důležitá. Vzpomněl si, jak trapně
se cítil, když si před pár měsíci pořizoval
stahovací pás, a zase na sebe dostal
vztek. Kdyby víc cvičil. Kdyby míň žral. 

Vešel do šatny a kývnul na Monróa, že
sprcha je volná. Potom si rozsvítil lam-
pičku, vytáhl tašku s líčidly a pustil tele-
vizi. Začínaly zprávy.

Začínaly zprávy a v úvodním přehledu
hlavních témat se na obrazovce mihla
Liz. Jeho Liz. Sáhnul po ovladači, zvuk
se mu ale nepovedlo zesílit včas. Mode-
rátorka už uváděla první reportáž. Bude
si muset počkat.

Z tašky s líčidly vyndal zrcátko a ne-
zbytnou kosmetiku. Potom si na tváře,
čelo, kolem očí, nosu a úst rozetřel hy-
dratační krém. 

V televizi mluvili o jedné korupční aféře
a o ministrovi, který nechce odstoupit.
Tomyho politika nezajímala. 

V televizi mluvili o problémech zdravot-
nictví. Tomy si na obličej nanesl tekutý
make-up. 

V Libyi se dál válčí proti Kaddáfímu.
Tomy si pudroval tváře a čelo.

Na nádraží v Jeruzalémě vybuchla ná-
lož a zabila jednoho člověka. Tomy si
před sebe vyskládal tužku na oči, řasen-
ku a paletu s šedesátibodovou škálou
očních stínů, kterou mu dcera na své
jméno objednala u spolužačky. „Nemu-
sela by to chápat, neni zrovna divačka
Almodóvara,“ řekla tehdy Tomymu. Jen-
že Tomy nevěděl, kdo je Almodóvar,
a tak jen pokrčil rameny. 

Desítkám solárních elektráren v Česku
chybí patřičná povolení. Tomy se rozhodl
pro blankytně modré oční stíny s náde-
chem šedi.

Monró vylezl ze sprchy.
„Stíham, Tejlore?“
„V pohodě, máš tři čtvrtě hodiny,“ od-

pověděl Tomy. „Kdo de poslední?“
„Šer. Veme tě na kriplkáře.“
„Paráda,“ řekl Tomy a nerudně se po-

díval na invalidní vozík odstavený u stěny.
Šer ho měl na začátku představení při-
vézt na pódium. 

Vozík pro Tomyho představoval už půl
roku nezbytnou rekvizitu; jinak by totiž
diváci nemuseli poznat, koho vlastně
předvádí. Taky si musel pořídit blonďatou
paruku. Všichni mu odkývali, že v ní vypa-
dá přesvědčivěji. Liz přece taky byla je-
den čas blonďatá. A stará. A tlustá
a vrásčitá… Zapálil si cigaretu.

Ve vojenské nemocnici zemřel Otakar
T., který se pokusil o sebevraždu poté,
co byl obviněn z vraždy osmileté dívky.
Tomy si obkroužil oči černými linkami.
Pod pravou lícní kost si nakreslil nená-
padnou pihu. Potom vzal do ruky řasen-
ku.

Nevidomí si stěžují na formuláře ke sčí-
tání lidu. Tomy povolil rty a zvýraznil jejich
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tvar červenou konturou. Pak je přetřel ru-
dou rtěnkou. 

Hvězda stříbrného plátna, věčná Kleo-
patra Elizabeth Taylorová, zemřela. Ve
věku devětasedmdesáti let jí selhalo srd-
ce. Dvojnásobná držitelka Oscara…

„No to si děláš kozy!“ vykřikl Monró
překvapeně a podíval se na Tomyho. Ten
zesílil hlasitost. 

„Hele,“ obrátil se Monróa Tárnr, „tak
aspoň ste si kvit,“ a zvrátil do sebe paná-
ka slivovice. Byl to jeho způsob přípravy
na vystoupení. 

„Nekecej, dyť Tina už to má taky za
pár,“ vrátil mu to Monró. „Hezky se tam
všichni sejdem!“

„Volové,“ usmál se Tomy a dál sledoval
obrazovku. Tak Liz už to má za sebou…
Byl překvapený. Bylo mu to trochu líto. 

„Na, cvakni si,“ podával mu Tárnr slivo-
vici. Když reportáž skončila, připili si
všichni společně. 

„Na Taylorku! Na kočku na rozpálený
plechový střeše!“

„Spíš v rozpálený plechový posteli…“
„Ty seš ale kokot!“ 
Smáli se.
„Hele, to abys dneska teda předved

majstrštyk, co Tejlore?“ nadhodil Monró,
když se ostatní vrátili ke svým šminkám
a šatům s flitry. Tomy se na něj podíval.
Monró už byl oblečený do bílých šatů ze
slavné scény Slaměného vdovce a nale-
vo od horního rtu mu visela velká černá
piha.

V tu chvíli ho to napadlo. „No jasně!“
vydechl a obrátil se k ostatním. „Pánové,
dneska žádná kriplkára!“

Z cestovní tašky vyndal černou paruku
a náhradní, staré červené šaty s hlubo-

kým výstřihem a se všitými vycpávkami
místo prsou. Břicho utáhl stahovacím pá-
sem, co nejvíc to šlo, a na krk si připnul
šňůru falešných perel. Monró mu půjčil
světlejší pudr, aby jeho pleť vypadala
mladší. Nakonec si přepudroval i hrud-
ník. 

„Á, mladý kozičky jdou!“ zahalekal Šer,
když odbila osmá a Tomy na vysokých
podpatcích zamířil k pódiu. 

Sál sokolovny už byl skoro zaplněný.
Naposledy se prohlédl v zrcadle. Kostým
mladé Elizabeth Taylor mu oproti dřívěj-
šku zdaleka tak nepadnul, ale ještě to
nebylo úplně špatné. Tím spíš ne, že
dneska možná vystupuje jako cat on
a hot tin roof naposledy. Vlastně ze sebe
měl dobrý pocit.

Upravil si paruku. Nahrávka Elly Fitzge-
raldové mu dala pokyn, aby vystoupil
před publikum. Ozval se potlesk.

„Tak vás teda vítám, vy malé bezkrké
zrůdičky,“ pozdravil hosty v sále. Traves-
ty show začala.
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Jakub Fišer

Z cyklu Obžaloba lůzokracie

* * *

Bojím se 
anonymních posudků
s vidlemi v ruce

Bojím se revoluce
se žlučí v žaludku
a mrzkými paznehty
se špínou za nehty
Kata Lůzokrata

Králové lůzy
schovaní
a na jedné větvi 
kníže i poddaní
s holkama z bordelu

Bojím se 
zbořených kostelů
a deflorace šlechtických dcer

Bojím se 
kopí do jater
Petra i Pavla
Václava Havla
mně a mojí mámy
Bin Ládina 
I dalajlámy

Bojím se 
černých očí
dobrých revolučních básníků
jež poezie přestala bavit

V těch očích všichni jednou zahynem…

A Džugašvili se stane Stalinem!

* * *

Zas padá listí osiřelých lip
a dny mizí v mlze iluzí
za suchou haluzí
rudne vích
usínajícího stromu
zas listí padá
zas táhnou domů
lynčechtivá hejna
davy a stáda
neonácků

A pravda je v klacku!
A nic než národ!
Čechy Čechům Praha Praze
Karlín Karlínu
a kde co do plynu…
a kdečemu smrt…

kdo neskáče není čehý
hot hot hot

zas padá listí do olověných vod
plné karmínu 
a zlátnoucí žluti
léta
léta bys pohledal…

však zůstalo 
listí
na podrážkách bot
zuniformované
do hněda…

Tento způsob podzimu
zdá se mi poněkud nešťastným…
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* * *

V mravnostním marasmu
bezduchých komentářů
posměšných pošklebků
svět slintá
v orgasmu
prospěchářů
zpocených mamonářů
a komerčních výsledků
zahraničních investorů

V baletních střevíčkách
do prostoru 
přitančí po špičkách
Elegance

Svět zírá
na samozvance
s touhou odehnat

a v nervózním běhu
spěchá googlovat
s vírou že lze
na Zboží.cz
koupit něhu

vlastnit Eleganci
Šeříkové víly v tanci
nejkrásněji probouzející se labutě
bílé vločky a nevěsty

že lze to?
či aspoň pronésti

Nelásky Nevášně Nechutě
uměním
netknuté

vzdor kráse té
Elegance
Šeříkové víly

Ať tančí po špičkách
v baletních střevíčkách
alespoň chvíli…

ať rozpustí svou něžností
ty mraky konzumních servilit
jimiž cpe se lid
tu mlhu všedností
a předstíraných úžasů

ať tančí pro krásu
Šeříkové víly

* * *

Nálady naděje potřeby
všechno je předmětem spotřeby
všechno jsou věci

i láska je věcí
zavřenou v kleci
z rozumu

pro ruce z jarmarku
spotřebních kašpárků
pro potřeby konzumu
genitál nazdárků

všechno je předmětem spotřeby

pletichy umění pohromy
proměnit lidi na hřeby
co nových by bylo hřebíků!
proměnit lidi v kondomy
jak bezpečno by bylo při styku!

všecko všecičko všechýnko
je spotřební hovínko
vášně emoce city i vkus
světu vládne
HOMO CONSUMUS
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* * *

Reformní platformy
činí
platformní reformy
formami obstrukcí
s odkazem na normy
připouštějí korupci
pro vlastní blahobyt

Chléb a hry!

a rozveselit
to NIC
jímž zve se lid!

Nasadit zboží do marketů
Zpitomět seriálem!

Teď nasrat reportáží
o manažerské gáži

Uklidnit nad kanálem
TV NEW SPORT 24
Rozšířit
paniku
chřipku
mnoho povyku

Vypusťte celebrity!
Varovat před návratem totality!!!

Očkování!
Povinně zaplatit!
Celebrity zapustit!
Konec hovadin…

Zlevnit sirky zdražit plyn!
Bědovat za krize!

Tahat z nich peníze
přes
SOS SMS

Připomenout totalitu!

Sebrat jim identitu

Nasadit zboží do marketů
nacpat jim břicha
Už jsou zticha?
Už jsou zticha
Už jsou zticha
Už jsou zticha…

* * *

Toužíte po konzumu?
Myslím, že z nerozumu.

Multikina, maxiplexy
neformální pátky
a hypoteční splátky
lichvářských úvěrů…

Že se snad poseru
z výhod komerčních klišé?
Neposeru.
Fišer. 



Pax vobiscum – přeji
zdraví a co nejméně
zklamání

Když mi někdy v říjnu 2003 navrhl šéfre-
daktor Plže, abych se zamyslil nad založením
rubriky o rovech spisovatelů Plzeňského kra-
je, připadlo mi to trochu morbidní, pro čtená-
ře nezajímavé a nezáživné. Sám jsem si ne-
dovedl představit pojetí, koncepci. Ale zkusili
jsme to… Já jsem ty drobné vzpomínky či
esejičky rozšířil na známější osobnosti vůbec
a vida, za ono málem desetiletí jsem získal
kvalifikaci funerologa (novotvar šéfredaktora
Novotného) a tak nějak jsem se zařadil k za-
kladatelům funerologie. Ujišťuji čtenáře, že
jsem ovšem nijak nezačal žít „in articulo mor-
tis“ (ve jménu smrti). Vždyť paměť, vzpomín-
ka, památka něco ubírají na nevratném ma-
jestátu oné nemilosrdně spravedlivé bytosti.
A ti, kdo nějak něčím přispěli lidskému umu,
radosti, smyslu života i jeho poznání, si za-
slouží návraty z nenávratna. Je jen škoda, že
málokdo z představitelů místních správ si
tohle uvědomuje a na málokterém hřbitově
jsou pak označeny významnější hroby. Tak
jsem většinu informací získával náhodou při
četbě či studiu nebo prostě procházkou po
hřbitově. A že se mnohé opomine a nelze na-
jednou objevit všechna jména, svědčí i do-
datky, s nimiž se v posledních pokračováních
čtenář setkal. Jak nádherný byl zvyk uvádět
ke jménům na pomnících povolání nebo pří-
mo přízvisko spisovatel, básník… Pozornost
zbystří, setkáte-li se například v Železném
Brodě s Růženou Horskou, „soukromou spi-
sovatelkou“ – dodnes o ní nevím více, ale tato
dáma zřejmě neměla k literatuře daleko. 

Končíme s pravidelnou rubrikou. Ona se
ozve při každém novém objevu, doplnění ne-
bo opravě. A na skutečný závěr trochu statis-
tiky: rubriku uvedlo lednové číslo Plže v roce
2004. Do letošního února připomněla v 81
zastaveních 302 jména osobností, z toho 19
již svůj hrob nemá, a navštívila 91 hřbitovů,
hrobek, míst posledního odpočinku.

Viktor Viktora

Nad básnickou replikou
Předchozí opusy Romana Knížete jsem při-

vítal v minulosti veskrze kladně, ba dokonce
nadšeně, nad jeho sbírkou Píseň o zelené
lampě jsem svého času jásal. Následující
Zvolání do mlhy bylo impozantní zejména
v úvodních delších skladbách, další básně
sbírky, ty drobné – nikoli veskrze, ale přece
jen byly nevalným pandánem, jako by cosi
velkého, co vanulo básněmi předchozími
a minulými, pozvolna vyprchávalo. To však
nemění nic na věci, že vedle Miloslavy Led-
vinové získal právě Roman Kníže za Zvolání
do mlhy (zesílené účinkem sbírky Insomnia,
vydané stejného roku Galerií města Plzně)
nejvýznamnější literární cenu západočeského
regionu pojmenovanou po nepominutelném
kritikovi Bohumilu Polanovi. 

Loňského roku básník Roman Kníže roz-
množil své dílo titulem z edice Ulita (Pro libris)
a nazval ho O čem jde řeč (zcela ojediněle je
v tiráži náklad, obvykle se v českých zemích
u poezie náklad už dvacet let neuvádí: 300
kusů! Podle mých zkušeností z antikvariátů
činí i 1000 výtisků knihu dlouhodobě nese-
hnatelnou). 

Nemohu se však při četbě sbírky zbavit do-
tírajícího dojmu, že tvůrčí a tvořivé síly Ro-
mana Knížete opouštějí. V uvedených titulech
nejenže vyvrcholila spisovatelova skepse
společenská i osobní, ale rovněž dosáhl kul-
menu i co do gesta dějinné observace. Přes-
tože se Kníže opětovně napnul k delším roz-
měrům (jmenujme z minulosti kupř. Slepý po-
hled Homérův či Carminu diabolicu, za zmín-
ku stojí i dlouhé věci z Divizen v dešti), nepo-
dařilo se mu dospět do jiných, ať vzdáleněj-
ších, ať hlubších nebo jiných končin. 

Suma sumárum – básník se opakuje: ne-
jen ve svých typických rysech formálních, ale
především významově. Čtenář už zná jeho
autoroli zasmušilého hodnotitele a soudce
místy divišovské netrpělivosti („Rychle, bles-
kem vyřešit“), zná i inverzní hrátky („kajak le-
žel nepotopen – nepotopen ležel kajak“), zná
i motivy, které jako by minulým skladbám
z oka vypadly. Například Smutek soumraku
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zářijového či Slovo k Ereškigal opakuje leit-
motiv někdejšího Slepého pohledu Homéro-
va, jímž byl již před třemi lety poletující ne-
topýr. 

V historických antroponymech je sice vy-
sledovatelný posun od řeckých a biblických
análů k mytologii sumerské (Ereškigal, Inna-
na), tím se však tvárný rejstřík pozměňuje
věru titěrně, o významové rovině pomlčím. Ve
srovnání s předchozími sbírkami častější pol-
ské motivy v explicitní rovině obnažují dlouho-
dobou Knížetovu duchovní inspiraci: když se
lyrický mluvčí účastní mše nebo vyslovuje se
k dávné-nedávné polské historii za socialis-
mu, putuje k polonistickým cílům. 

Nicméně mám dojem, jako by právě v této
knize začínal proces jakéhosi básnického
rozkladu. Věru nechci Knížete insinuovat, lec-
cos je tu ale frapantní. Dobírat se určitého
smyslu je nadále a pořád podle básníka mar-
ností. 

Ve verších se objevují obměny lidových
rčení a říkadel, které prozrazují nudné dlouhé
chvíle. Čas se zastavil: „Je to blbý, když je furt
pondělí.“ „Zářijové slunce, imitující / včerejší
slunce srpnové.“ A právě tudy prosakuje lido-
vá banalita („nenačůráš proti větru“ „A Franta,
že Tomáš chlastá,/ a Tomáš, že chlastá Fran-
ta...“ „A všichni, že chlastá někdo, a někdo,
že chlastaj všichni.“). 

V tu chvíli začíná básník odhazovat zábrany
a pošilhávat po cílech menších a vlastně vů-
bec žádných, přestože dosud v introdukci
vzývá poezii coby kněžnu trůnící. Nahlížím to
pomalu jako gesto spíš kulturně společenské
než jako prohlášení osobní. Poezie bez no-
vých individuálních vizí, tužeb a inovací člově-
ka přirozeně opouští, neboť nastoupil cestu
mechanické repetitivnosti.

Milan Šedivý

Třetí modus alternativních
dějin

Různé odpovědi na otázku „co by bylo,
kdyby…“ patří do literatury už dávno, ba do-

konce v posledních letech o dějinných
alternativách uvažují i historikové, jejichž vě-
decké zázemí přitom tradičně takovým spe-
kulacím odporuje. Rovněž v Čechách jsou
zastoupeny oba způsoby. Máme tedy texty
o „kontrafaktuálních dějinách“ pracující
s historickými prameny odborným způso-
bem, a vedle nich ryze fiktivní beletristické
příběhy, v nichž ono „jinak“ hraje povětši-
nou roli kulis. Milovníci alternativních dějin
jistě znají jméno plzeňského trampa, mo-
narchisty a spisovatele Jana Drnka, které-
mu v loňském roce vyšla mohutná publi-
kace Země zaslíbená. Mystifikované dějiny
národa českého (Praha, Naše vojsko 2011),
v níž zúročil své předchozí tvůrčí zkušenos-
ti z této oblasti.    

Hned v úvodu autor čtenáři vysvětluje, nač
se má připravit. Především odhaluje své chá-
pání dějin (nejen českých), které vidí jedno-
značně teleologicky („dějiny musí mít počátek
i konec“). Pro Drnka jakožto přesvědčeného
křesťana jsou dějiny „dějinami vinny“, zároveň
je ale ochoten připustit, že historie je vlastně
jen neustálou rekonstrukcí toho, co se stalo,
tedy nic definitivního a jednou provždy da-
ného. Tón předmluvy je pochmurný až fatální,
autor zřetelně cítí tíhu dějin jako něco dě-
sivého. Nabízí alternativy, které rovněž nejsou
útěšné, ba naopak… 

Knihu netvoří nějaké ucelené alternativní
dějiny českých zemí, jak by napovídal název,
nýbrž řetězec vzájemně nepropojených mož-
ností „jak by to mohlo být“ řazených chrono-
logicky, od asijské předhistorie Čechů až po
současnost. Struktura jednotlivých kapitol je
tradiční: vyprávění začíná vždy na půdě „sku-
tečné“ historie a teprve po důkladném před-
stavení předpokladů dalšího vývoje nastává
bod obratu a vše míří jiným směrem. Je Drn-
kovým typickým rysem, že vedle politických
dějů jej velmi zajímají vojenská střetnutí, která
podrobně popisuje včetně uvedení rozlič-
ných technicko-taktických údajů. Nadarmo
své předchozí knihy z toho ranku (Žáby v mlí-
ku, Žába a škorpion, Druhý dech habsburské
monarchie) sám nenazývá „vojensko-historic-
kými mystifikacemi“. 



Tím, čím se Drnkova kniha liší od ostatních
českých „historických alternativ“, je cíl, který
autor od počátku sleduje. Více než čtyřmi sty
stranami zaznívá hlas, jehož sdělení lze struč-
ně shrnout asi takto: kdykoli se česká (a ne-
jen česká) společnost odklonila od hodnot
a tradic reprezentovaných katolickou církví
a panovnickou mocí, bylo zle. Jakmile se pa-
novník začal opírat o měšťanstvo, vedlo to
k vzniku a šíření liberalismu, úpadku mravů,
spojenému s finančně podmíněnou deforma-
cí mezilidských vztahů a všeobecnému spo-
lečenskému rozvratu. Tento scénář se opa-
kuje v několika kapitolách: Jiří z Poděbrad
založil královskou dynastii, která vládla české-
mu státu až do 17. století. Příliš se však opíra-
la o měšťanský stav, což vedlo k úpadku krá-
lovské moci a rozdělení království mezi Prus-
ko a Bavorsko. Podobně po Bílé Hoře sice
stavovští rebelové vyženou z českého trůnu
Habsburky a ustanoví falcký rod, avšak slabá
panovnická moc a šlechtická anarchie opět
vedou k pádu státu, který se stal součástí
Pruska. Drnek však naštěstí zná lék, s nímž
může přijít schopný vládce. V jedné z jeho vizí
mladý císař František Josef I. podlehne roku
1853 atentátu maďarského radikála a na trůn
usedne jeho mladší bratr Maxmilián, který
vládne zcela jiným způsobem. Nový císař
zdárně zvládne všechny krize, zvítězí nad Pru-
sy (sjednocení Německa proběhne na spol-
kové bázi) a především vytvoří z monarchie
federaci parlamentních zemí, která odolá
všem rozkladným tlakům nacionalismu a libe-
ralismu. Tato kapitola podle mne nejlépe
odráží autorovu představu o silné monarchii
a o úloze panovníka v ní (v případě Maxmiliá-
na má císař rysy takřka supermanské). 

Zdá se také, že Jan Drnek nesdílí tradiční
národovecký odpor vůči Němcům, jak o tom
alespoň svědčí kapitola o dobytí Vídně Turky
v roce 1683 a následném vpádu muslimů
dále do Evropy. Západokřesťanskou civilizaci
zachránil braniborský kurfiřt Friedrich Wil-
helm, který výměnou za pruský královský titul
a České království nakonec vytlačil Turky zpět
na východ. Autor výslovně poznamenává, že
pruská nadvláda byla Čechům příznivá.   

Plzeňský spisovatel vychází i ve srovnání
s dalšími (nečetnými) tuzemskými pokusy
o alternativněhistorické konstrukce jako autor
poučený a inteligentní. Čteme-li Zemi zaslíbe-
nou paralelně například se sborníkem Co
kdyby to dopadlo jinak? (Praha, Dokořán
2007), složeným mimo jiné také ze statí ně-
kterých předních českých historiků, nemá se
Drnek za co stydět. Ač amatér, historický ma-
teriál má dobře prostudovaný a jeho úvahy
o možném vývoji mají (většinou) logiku. O to
větší škoda, že tato kniha není příliš dobře
redakčně zvládnutá. Hyzdí ji řada překlepů
(zejména v datech), některé informace se
zbytečně opakují a struktura knihy nepůsobí
zcela odůvodněně (proud kapitol je náhle
neústrojně přerušen anotacemi dalších Drn-
kových knih a dvěma „autentickými“ doku-
menty). 

Žánrově představuje toto dílo vlastně no-
vou, u nás dosud neznámou formu, kterou
jsem pracovně nazval „kontrafaktuální mani-
fest“. Jde o jakousi třetí cestu vedle metodo-
logického cvičení a beletristické hry, cestu,
která tvoří spíše prostředek osobní konfese.
Nechci pochopitelně tvrdit, že ideové postoje
autorů neovlivňují výslednou podobu textů
i v obou zmíněných typech, ale v Drnkově
případě se domnívám, že právě „vyznavač-
ství“ je tím hlavním důvodem vzniku jeho děl
a hnacím motorem jeho úvah o českých ději-
nách a jejich alternativním vývoji. Asi nejlépe
tento přístup dokumentuje závěrečná kapito-
la Skleníková strategie (kdyby to bylo spik-
nutí). V podstatě konspirační příběh vypráví
o dlouhém působení komunistické mocen-
ské centrály, která se připravovala na trans-
formaci moci už před rokem 1989. Její vliv
trvá dodnes, Češi navíc „virus“ přenesli i na
Západ. Podle Drnka nastává konec dějin,
Evropa zbavená křesťanských hodnot se točí
v kruhu… Právě prolongace v minulosti zahá-
jeného procesu do současnosti, ba dokonce
do budoucnosti je podle mne důkazem toho,
že autorovi nejde jen o to, co bylo, nýbrž o to,
co se děje teď a co z toho vyplývá. Hra ustu-
puje proroctví.

Antonín K. K. Kudláč
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Zpráva nejen o Staré řece
Možná to bude tím, že město Plzeň leží na

soutoku čtyř řek a z nich že se tu rodí Be-
rounka – legendární, trampskému i vodácké-
mu srdci milá Stará řeka – ale ať už se tak
stalo přičiněním tajemné a tiché říční víly ne-
bo čirou náhodou, v knize Drž hubu a pádluj!
(nakl. Věra Nosková, Praha 2011), sestavené
z patnácti českých vodáckých povídek, tvoří
plnou třetinu povídky autorů plzeňských.
Kniha vzešla z prostředí kolem vodácké celo-
státní literární soutěže Kenyho VOLEJ (tj.
VOdácká Lyricko-Epická Jatka), obsahuje
texty deseti píšících vodáků, kteří v této
soutěži uspěli, prózu Evy Obůrkové Teče tudy
řeka, tři práce Jiřího Noska (Dlouhý den
a dlouhá noc, Vodákův Hubertus, Když kytky
kvetou navečer), povídku Michaela Antonyho
Během naší plavby se nic mimořádného ne-
stalo a již zmíněných pět próz autorů žijících
v Plzni – Miroslava Valiny (Oko v hlavě, Bráš-
ka, Pentličky) a Jana Frány (Ďáblův ostrov,
Divoká plavba). Zrovna Fránova rozsáhlejší
povídka Ďáblův ostrov se odehrává právě na
Staré řece, na horním toku Berounky mezi
plzeňskou Bílou Horou a Dolanským mostem
(i když jsou místopisné názvy v textu změně-
ny). Ke kladům publikace patří kvalitní vazba
a grafika; titulní ilustraci pro ni vytvořil Pavel
Talaš, její hlavní předností a jednotícím tema-
tickým prvkem je však svérázný, okouzlující
fenomén českého vodáctví, sladkovodního
putování po českých řekách a říčkách. Kro-
mě povídek samých tak jde i o sociologickou
zprávu – o popis atmosféry v subkultuře, jež
se z hladin sladkovodních cest možná už ne-
zadržitelně vytrácí, vytlačována tzv. zážitko-
vou, širokým spektrem služeb zajišťovanou
komerční vodní turistikou. Jiří Nosek, přezdí-
vaný Pígo, do předmluvy ke knížce Drž hubu
a pádluj! napsal: „V době blahobytu a přepy-
chových hraček, které hodně berou a málo
dávají, na nás víc než kdy dřív záleží, jestli
budeme poslední vodáckou generací. Tato
kniha snad pomůže tomu, aby tahle krásná
posedlost nezmizela s námi.“

Miroslav Valina

Téma: Balady, romance,
nemodlenci

Magické datum 11. 11. 2011 bylo závěreč-
ným dnem dvoudenního literárněvědného
sympozia, které uspořádala Městská knihov-
na v Klatovech ve spolupráci s katedrou čes-
kého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni. Tu-
cet literárních vědců pojednalo o problema-
tice přispěvovatelů a pokračovatelů almana-
chu Máj. Tato setkání v tvůrčím ovzduší na-
slouchání i následných debat jsou nejen klí-
čem k lepšímu pochopení děl Jana Nerudy,
Karoliny Světlé, Vítězslava Hálka či Adolfa
Heyduka, ale i k jejich citlivějšímu prožití.
Pravda, záleží na míře posluchačovy vlastní
senzibility, podmíněné jeho zkušeností, ale
také na stupni celkového vzdělání, kolik pod-
nětů si z podobného setkání odnese.

Po slavnostním zahájení sympozia přivítal
přítomné referenty i posluchače starosta
města Rudolf Salvetr. Pak v jednotlivých blo-
cích po třech přednáškách vystoupili před-
nášející z Plzně, Prahy, Pardubic, Olomouce,
Brna, Kroměříže či Ostravy. Jako první pro-
mluvila na téma Hledání nového výrazu v měst-
ských a vesnických povídkách májovců Hana
Voisine-Jechová a po ní se Vladimír Novotný
zabýval osobností pardubického rodáka a ře-
ditele tamější reálky Jiljího Vratislava Jahna.
Aleš Haman potom netradičně a zajímavě ro-
zebíral Nerudovy „taneční“ Balady. Kompo-
zici Nerudových Prostých motivů přiblížil Jiří
Novotný, roli krajinných a přírodních prvků
v próze Vítězslava Hálka zase Martin Tomá-
šek. O Vítězslavu Hálkovi mezi romantismem,
realismem a parnasismem promluvil Michal
Fránek. Dílem Karoliny Světlé se ve svých pří-
spěvcích zabývali Zdena Bařinková a Franti-
šek Všetička. Spisovatelce z Podještědí vě-
novali svoje referáty také Martin Kuba a Da-
niel Soukup. Nad přírodní a intimní lyrikou
„pootavského slavíka“ Adolfa Heyduka se ve
svém příspěvku zamyslel Bohuslav Hoff-
mann. Na téma Hořce a srdečníky promluvil
a poté sympozium zakončil Viktor Viktora.

Sluší se poděkovat oběma pořadatelům
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i Ministerstvu kultury ČR, které sympozium
finančně podpořilo. Je potěšitelné, že po
dvou monotematických sympoziích, věnova-
ných osobnostem Bohuslava Balbína a Karla
Klostermanna, stejně jako po sympoziu Perla
v hrubé kazajce (povídková tvorba druhé
poloviny 19. století) i z tohoto literárněvěd-
ného setkání vyjde sborník, v němž budou
přednesené příspěvky uvedeny v plném roz-
sahu. Zároveň nás může těšit, že také tímto
„kamínkem do literární mozaiky“ přispívají
Klatovy ke svému dobrému jménu.

Ivan Nikl

Zpětné zrcátko

Trocha plží statistiky

Letošním rokem se stalo vyhlašování držite-
lů cen Plže již jubilejním. V Polanově síni Kni-
hovny města Plzně se konalo podesáté. Ano,
Plž již vychází v jedenáctém ročníku. A tak
přidejme trochu čísel i zamyšlení. Statisticky
sečteno: bylo uděleno celkem třicet výroč-
ních Cen Plže a deset Cen Ason-klubu. Na to
stačí jednoduchá matematika. Až do roku
2008 se ceny udělovaly ve třech tradičních
kategoriích: poezie, próza a esejistika. Od
roku 2009 byly sice kategorie zrušeny, ale
počet hlavních cen zůstal na třech. Zvláště
v počátečních ročnících bylo rozhodování
velmi obtížné, a tak byla přiznávána i čestná
uznání a zvláštní ceny. 

Čestných uznání rozdal Plž celkem dvacet
tři, zvláštních cen bylo uděleno osm: Haně
Gerzanicové za sponzorskou podporu, Jaro-
slavu Štruncovi in memoriam za prózu Brun-
hilda, která byla vydána coby letní literární
příloha, tři ceny putovaly za hranice kraje pro
tzv. vetřelce Plže a dvě ceny byly doživotně
uděleny Karle Erbové a Josefu Hrubému.
Třebaže se již záhy stanovilo, že Cenou Plže
může být literát ověnčen v jedné kategorii jen
jednou, jejich jména padala v návrzích stále.
Prostě ubírali šanci ostatním. A tak si to s nimi
Plž vyřídil v roce 2006 jednou provždy.

Zvláštní cena byla přiznána také komikso-
vému tvůrci a grafikovi časopisu Vojtěchu
Juríkovi alias Vhrsti, neboť pro komiks nebyla
vytvořena samostatná literární kategorie.
Vojtěch Jurík získal již předtím čestné uznání
za prózu.

Dvakrát získal čestné uznání za poezii i Jan
Sojka, dvakrát byla oceněna rovněž Tamara
Kopřivová: v roce 2003 si odnesla čestné
uznání Ason-klubu, o dva roky později již
čestné uznání v kategorii poezie. Dvakrát me-
zi oceněnými figurují ještě Bohumil Jirásek,
Vojtěch Němec, Milan Šedivý, Eva Válková,
Viktor Viktora a Lukáš Weishäupl. Dvaadva-
cetkrát vystoupili na pomyslné stupně vítězů
autoři mladší třiceti pěti let. Pětačtyřicetkrát
zaznělo z pódia vyhlášení jmen píšících mužů
a dvacet čtyřikrát byly přizvány k převzetí oce-
nění literárně tvořivé ženy.

Tři plží laureáti se skrývali pod pseudony-
mem. Kdo je pan Vhrsti, to již všichni čtenáři
Plže ví, že Daniela Kovářová začínala svoji
literární dráhu pod jménem Ida Sebastiani, to
vědí mnozí, ale kdo je ukryt za literárním jmé-
nem Arnold Nowicki, tuší jen málokdo. Nej-
spíš Evžen Pěnkava. Je to skutečně on?
A možná ještě někdo další. Inu, i Plž si ně-
která svá tajemství ponechá pod ulitou.

Jana Horáková
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28Vizuální poezie

Karel Adamus

Básně obrazy (3)



Tiráž

Autoři Plže:

Karel Adamus (1943 Plzeň) – výtvarník
a literát, žije v Třinci

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

Milan Čechura (1949 Ústí nad Labem)
– prozaik, žije v Plzni

Karla Erbová (1933 Plzeň) – básnířka
a prozaička, žije v Praze

Jakub Fišer (1981 Stod) – advokátní 
koncipient, básník

Jana Horáková (1958 Plzeň) – redaktorka

Hortensie Hustolesová (1961 Aš) 
– pseudonymní básnířka a výtvarná
fotografka, žije v Chebu

Oldřich Janota (1949 Plzeň) – hudebník
a literát, žije v Praze

Milan B. Karpíšek (1963 Plzeň) 
– hudebník a textař, žije v Chrástu u Plzně

Antonín K. K. Kudláč (1971 Praha) 
– kulturní historik a prozaik

Vratislav Maňák (1988 Stříbro) – student
FSV UK, prozaik, žije v Praze a ve Stříbře

Ivan Nikl (1955 Klatovy) – pedagog, 
publicista, žije v Bezděkově u Klatov

Jan Sojka (1973 Plzeň) – pedagog, 
básník, prozaik a „antidivadelník“

Milan Šedivý (1977 Teplice) – básník

Karel Trinkewitz (1931 Mečeříž) 
– výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí

Miroslav Valina (1963 Litoměřice)
– překladatel a prozaik, žije v Plzni

Marek Velebný (1970 Písek) – literát
a publicista, žije v Plzni

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista

V příštím Plži mj. čtěte:

Z literárního večera v Plzni: Slova z cest

Básně Milana Šedivého a Václava Touchy

Prózu Marka Velebného

Příspěvky do rubriky Mladý Západ
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