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EDITORIAL 1

Aby se vytrestal, dal si sám facku.

Marek Velebný

Je kvìten a v kvìtnu bývají i revoluce 

jako ta pøed pìtaètyøiceti lety v Paøíži: 

nekrvavá, o to však dùležitìjší. Zaznìlo 

tehdy mnoho nonkonformních tvrzení,     

a co tenkrát šokovalo, dnes už pøijímáme 

jako bernou minci. A protože je kvìten, 

lze s pohledem na májovou pøírodu pøijít 

s nìèím, co není vùbec konformní a èe-

mu ani kolegové v redakci nemusejí pøi-

takat, ba dokonce se od toho mohou dle 

libosti veøejnì distancovat. Za svou ne-

patrnou osùbku totiž mám utkvìlý pocit, 

že by si Støedisko západoèeských spiso-

vatelù koneènì mìlo založit vlastní èaso-

pis. Panují v nìm jiné postoje, jiné pøed-

stavy o estetické hodnotì èi pahodnotì 

textu, proè si tedy nevytvoøit vlastní pu-

blikaèní tribunu? Kvalitní pøíspìvky èlenù 

Støediska na stránkách Plže vítáme, kdy-

by však  øeèeno s nadsázkou  Støedisko 

ze dne na den zaniklo (což mu vùbec ne-

pøejeme), pro Plže by to neznamenalo 

zhola nic. Ba ménì než lehounký dech 

šeøíkového kvìtu. Ostatnì i èasopisec- 

ká konkurence by byla vítaná, když už 

dávno nevychází Pìší zóna nebo po-

dobný almanach. A potom: PLŽ tu pøece 

nebude vìènì!

Zatím ho však vydáváme dál. Rovnìž 

v kvìtnovém èísle máme ètenáøùm co 

nabídnout: totiž dobrou poezii stejnì ja-

ko dobrou prózu. A snad i dobrou publi-

cistiku. Starší generaci zastupuje nìko-

lik nestárnoucích tvùrcù, pøedevším pilíø 

plzeòské poezie Josef Hrubý, leè je 

zapotøebí v prvé øadì pøijít s gratulací 

Hanì Gerzanicové k jejímu životnímu 

jubileu. Milana Èechuru naopak pøiøaï-

me k vìèným mladíkùm, nebo� píše èi-

pernì a vtipnì. A co ti další, ještì mlad-

ší? Èestné místo si v èasopise zasluhují 

básnì Ireny Velichové, dále „obrázek ze 

života” Marka Velebného stejnì jako ver-

še Dagmary Š�astné a pøíspìvky z Mla-

dého Západu z pera Karolíny Frûhbaue-

rové a Jana Paura. Máme tu i kvìtnový 

bonbónek: ve své autorské rubrice bude 

Daniela Kováøová psát o tom, jak se co 

dìlá. Tøeba jednou napíše i o tom, jak se 

dìlá èasopis, ponìvadž to také umí a do-

konce ho i „dìlá“.

Co tu máme ještì? Nenapodobitel-

ného Oldøicha Janotu. Sarkastického 

Stanislava Bukovského. Lepší podobu 

Písnì o Viktorce, však také z pera Se-

ferise, nikoli Seiferta. Další Øádeèky 

Evžena Pìnkavy. A také samá slova 

chvály pro Jakubu Katalpu, což je v sou-

èasnosti jediná západoèeská autorka,    

o které se v naší literární kultuøe oprav-

du hodnì píše. Však si to také zaslouží, 

dokonce si to setsakra zaslouží. Nežije 

sice v západoèeské metropoli a ach, ne-

publikuje v Plži, jenže pro øadu lidí v re-

publice platí literární rovnice: Plzeò, to   

je Jakuba Katalpa. Tak jí zadujme na 

šalmaj!



POEZIE 2

Josef Hrubý

Výlet
Obèas si udìlám radost

a pozvu na výlet

pár lidí kteøí mi èekali v hlavì

Vìtšinou putujeme kolem øeky Vydry

plné erotických kamenù

Letos v létì

jsme šli s Vladimírem Holanem

Èasto jsme se zastavovali

u obøích hrncù

plných šampaòské vody

Mezi bøehy babylónský hukot

pod žebry slinivka bøišní

Mezi bøehy pravil Vladimír Holan:

Je tu plno severního svìtla

Na stejném místì

si Stefan Zweig pochvaloval

ryšavý den

Øekl nahlas: Jako u Balzaca

Jan ze Žatce zde vzpomínal na bratra

a pøisvìdèil Vladislavu Vanèurovi

že každý den je veliká výhra

Bohumil Hrabal nadával na danì

Hukot øeky polykal nìkterá slova

o umìní spásy

Radìji a� to pamì� nevydá

Tekutý hnìv

Pøítel Josef Bouèek

mìl stále v patách J. J. Rousseaua

Jiøí Pištora poøád opakoval:

Alespoò ve ètvrtek mi nelži

Ludvík Vaculík zamraèenì:

Na nìkteré vìci mám i tøi názory

Také jsme se toulali kolem Volyòky

Stránì s olšemi produkovaly zázraky

Pøi pracovních úrazech básníkù

už na to v Evropì nejsme zvyklí

U Volyòky se mluvilo

o jednom údolí s libánskými cedry

Došlo též na nemoci:

tøíselnou kýlu démony

herpes a alkohol

na sociální suterén

zánìty plic finance a korupci

Na video žebrotu zácpy

a peèená kuøata na zelí

Kdovíkdo zaèal s umìním

také o rozkoši

nudì strachu

ochromením krásou

Heinrich Böll rozvážnì mluvil

o slovech a protislovech

Vìra Linhartová zrychlila krok

Antiglem hledìla po toku øeky

I tady je pøíroda – øekla –

vysvìtlitelná jen výkladem

A dodala: To víte že Mikuláš Medek

maluje krávy na stìnu

mléèné jídelny v Plzni?

Karel Frauknecht svaèil

Mezitím šeptal Jiøímu Paterovi:

Skicuj nebo si ten patlák pamatuj

K Josefu Kainarovi pøibìhlo

poledne celé urousané

Pøibìhlo z luk

a olízlo mu ruku

Josef Hora sedìl na paøezu

a myslel si:

Z øeky nevytlaèíš

co neøekne nikomu

Za Boubínem

tkvìla mìsta kde jsme nikdy nebyli

New York a Stonehenge
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Má milá vzpomínala na Beèièi a Chodov

Vydra a Volyòka huèely o tom

co se nemùžeš dovìdìt

od žádného profesora

èi vìštce spasitele

Podle øek budeme souzeni

A ti kteøí nás utiskují a umlèují

vyøíznou jazyk nejen

Filoménì z Ovidiových Promìn

ale také vám

Poprosí muèitelé o odpuštìní?

Zatímco Vergilius

pøedstavoval šumavským tokùm

øeku Léthé

která duším na cestì do podsvìtí

dovoluje

zapomenout jména

døívìjší osudy a stráznì

aby se mohly znovu narodit

To bude stejné jako když matka

opìt nalezne otce

a z ruky do ruky

celému rodu vloží

semena nevyslovitelného

Oblé kameny v øece

jako rukopis

který nesmí být dopsán

Nechme toho!

Naše jazyky v ústech

jen tak leží

A nás už bolí nohy

Etuda II (cvièení o nespavosti)

Nic v našich ústech není

ze zbyteèného potu

Svaly povolují

Vyvráceným pohledem bloudíme

po knihách

Hledáme obsah

Autor neznámý

Etuda III (cvièení o nenávisti)

Omlouváš návyky z dìtství

Jinak prostíráš domácí práce

Pro sebe chléb

Etuda I (cvièení o nevìøe)

Èekáme ve dvou na tu tøetí

èas tluèe na poplach

táhle jak sirup

prodlužuje

strouhu mezi námi

Nad tvým oboèím

køižují hejna stín

zvolna

vsazují pomlèky do mých rán

Snídanì 

Snídanì

Hlad

Irena Velichová

Etudy
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Etuda VII (cvièení o neobydlenosti)

Pøes obytný 

polom

vývrat s vypjatými koøeny

Byl jsi

Bydlels

Odbýval

Kdesi uvnitø domu

jsi

ještì

patrný

Etuda VIII (poslední cvièení)

Louèíme se

Není kam dál

Všechny cesty se vrací jen k posteli

dokola od nádraží a kolem bloku

znovu jen na práh

znovu jen napnout prostìradlo

Mìstem huèí má krev

Na tvých jménech již nezáleží

vše kromì oèí

zdá se 

znovu

zavøené

Pro psa talíø
Ve spíži se tenèí zásoby

Pod stolem èekám
až mì oslovíš

Etuda IV (cvièení o netrpìlivosti)

Obcházíš druhým koncem
mìsta
Zima vtrhla do dlažby
a trápí tvoje stopy
køižuješ se pøes námìstí

Pøekraèuješ rozházené hraèky
z naší minulosti

beze mì dojdeš dál

Etuda V (cvièení o nehybnosti)

Zmateni smìrem vìcí
pøestavujeme množící se nábytek
po nocích
èelíme jazyku

na patøe       Nedomykavosti 

Etuda VI (cvièení o nedovírání)

Pustými nehty si vrývám do zádveøí
Jména 
Úkoly
Nákup

z hloubi hrncù kruèí
rozeklaný pùst
pepøe, sole, nestažená vysoká

vytuším pot na sklonku poklice
zùstat znamená uvaøit
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blikající kurzor svého zánovního note-

booku. Elektronická èárka tanèila na kon-

ci ètvrtého odstavce asi tøístránkové po-

vídky. Ta se tváøila jako psychologické    

a snové pojednání, kdy Richard v mrtvo-

le s holínkami pozná sám sebe, a když 

se vzbudí, cloumají s ním dìsy a bìsi. 

Pointu nemìla. Té asi ten, kdo to psal, 

není schopen, pomyslel si ponìkud za-

hoøkle.

„Co je kravina?” ozval se za ním hlas 

jeho životní družky Hermíny Pìnkavové, 

která nepozorovanì vešla do Evženovy 

pracovny.

„Ale tadyhlencto,” øekl sice nespisov-

nì, ale o to dùraznìji Evžen a vysunul 

bradu smìrem k modrobílé obrazovce.

„Ukaž,” vtlaèila se Hermína do mezery 

mezi židlí a knihovnou, která pokrývala 

celou stìnu a jejíž regály navazovaly      

v rohu místnosti na další a posléze 

znovu na další, až obepnuly celou míst-

nost a jen okno nechaly volné. Knihy 

ovšem nebyly jen na policích, ale v nì-

kolika vrstvách ležely i na zemi a na 

Pìnkavovì stole. Evžen Pìnkava byl to-

tiž literární kritik. Hlavní náplní jeho prá-

ce bylo co nejvíce sepsout spisovatele, 

kteøí se pokoušeli vyjádøit své pocity pí-

semným projevem. Tuto úlohu plnil nad-

míru svìdomitì a bylo mu zcela jedno, 

zda šlo o autora zaèínajícího, zavede-

ného nebo dokonce slavného. Tato svì-

domitost byla pøíèinou jeho nepøíliš vel-

ké oblíbenosti a také pøezdívky. Nikdo     

z tvùrcù a ba ani z kolegù mu neøekl ji-

nak než Mirek Spáèil.

Povídka Evžena Pìnkavy
Richard se spokojenì protáhl a po-

hledem sklouzl ke košíku, který držel      

v pravé ruce. Byl už skoro plný. Z barev 

v nìm pøevládala hnìdá a bílá, místy 

prosvítala žlutá a sem tam vykukovala 

oranžová. 

Byl to dobrý nápad, usmál se Richard 

a rozhlédl se po okolí. Les tiše šumìl, 

èervnové slunce se prodíralo skrz vìtve 

vzrostlých smrkù a jeho svit se zrcadlil   

v kapièkách rosy, které se po ránu vytvo-

øily na mechovém polštáøi.

Richard pomalu a rozvážnì vykroèil. 

Ještì chvíli si to užiju, pomyslel si. A taky 

chci mít ten košík plný. Plný høíbkù, pod-

dubákù, køemenáèù, máselníkù, lišek. To 

bude krása, zasnil se, až mi z nich žena 

udìlá smaženici. Tak do toho, chlapèe, 

pobídl se rozvernì a zaostøil zrak. Náhle 

se pøed ním objevilo houští. Tmavé, ne-

prostupné. Zajásal. To bude urèitì plné 

hub. Pøedklonil se a už v nìm byl. Pro-

díral se spletí vìtví a horeènì pátral.      

A doèkal se. Na malé, skoro nepatrné 

mýtince uvidìl asi dvacet hlavièek prá- 

vì vyrostlých høíbkù. Položil košík na 

zem a poklekl vedle té úrody. Z kapsy 

vytáhl nùž a podebral trochu roztøesený-

mi prsty první houbu. 

A pak si nìèeho všimnul. Leželo to 

kousek od té utìšené skupinky. Nejdøív 

si neuvìdomil, co to je. Uvìdomil si to 

asi po patnácti vteøinách a tlumenì vy-

køikl. Byla to holínka. A evidentnì nebyla 

prázdná.

„Ježíši, to je kravina,” zaúpìl Evžen 

Pìnkava a vytøeštìnýma oèima zíral na 

Milan Èechura

PRÓZA
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Evžen se po oèku podíval na svoji ženu 

a rychle sklopil zrak.

„No, to si dovedu pøedstavit,” uchicht-

la se Hermína, ale vzápìtí jí zmrzl 

úsmìv na rtech. „Nekecej, žes mu ji tam 

veøejnì pøeèetl, to jsi pøece neudìlal, že 

ne? Mirku, tedy Evžene, že to není 

pravda!”

Pìnkava, øeèený Spáèil, se na ni po-

díval a lehkým škubnutím hlavy potvrdil 

její obavy. „Ale on to sám chtìl.”

„A vùbec nebyl naštvanej, že ne?” 

Hermína zdvihla oèi k nebesùm a za-

vrtìla hlavou.

„Ne… e.”

„Po tvojí kritice…, to bych se divila.”

Evžen se napøímil na židli. „Náhodou, 

poruèil mi fernet a øekl, že jsem chytrej.”

Hermína se nedùvìøivì zašklebila. 

„Chytrej?”

„Po pravdì øeèeno, øekl, že když jsem 

tak chytrej, tak a� si to napíšu sám,” 

schoulil se Evžen zase do sebe. „A pak 

se toho chytli další a všichni mi poruèili 

panáky, každej jinýho, a všichni mi øekli 

to samý, co ten první. Bylo jich asi osm. 

A já byl po tý osmý štamprli tak hotovej, 

že jsem vykøikoval – dìti moje, to pøece 

není žádný problém – a dokonce jsem 

jim písemnì stvrdil, že napíšu povídku   

a že ji nechám otisknout v krajském de-

níku.” Pøi slovì stvrdil Evženovi ztvrdly 

rysy. „Tohle,” ukázal na obrazovku, „tohle 

pøece nemùžu pustit do svìta.”

„A co budeš dìlat?” zeptala se Her-

mína.

Evžen si nacpal do úst tøetí buchtu     

a zahuhlal. „Eím.”

Hermína si povzdechla a opustila 

Evženovu pracovnu.

„Co to tady voní?” zavìtøil nástupce   

F. X. Šaldy.

„Upekla jsem buchty,” odpovìdìla 

Hermína a položila pekáè se zlatavými 

bochánky na nejvyšší štos knih, jenž se 

tyèil po pravici jejího muže. Olysalému 

arbitrovi se zježily zbytky vlasù, když za-

hlédl na høbetì nejvýše položené knížky 

jméno autora. Chvíli se rozhodoval mezi 

úctou ke klasikùm a hladem. Po chvíli 

zvítìzil hlad. Vydloubl jednu povidlovou 

dobrotu a zakousl se do ní. Èást jejího 

obsahu opustila pevnou schránku a pøi-

stála mu pøímo v rozkroku. Hermína si 

toho naštìstí nevšimla, nebo� se zaèetla 

do zaèátku pøíbìhu o Richardovi a hou-

bách.

„Hele, vona je to fakt kravina,” øekla, 

když dospìla ke konci. „Kdo to napsal?”

Evžen si pøejel umatlanými prsty po 

pleši a zatváøil se zoufale. „Já.”

„Ty?” zdvihla oboèí Hermína. „Ty pøe-

ce nepíšeš, ty jenom kritizuješ,” dodala 

celkem pravdivì.

„Já ty koøalky nemìl pít,” zapípal obá-

vaný rozhodèí vìcí literárních.

„Jaký koøalky?” výška Hermínina hla-

su vzrostla.

„Dy� víš, jak chodím jednou za mì- 

síc posedìt s kamarády spisovateli…” 

Evžen se na nìkolik okamžikù odmlèel    

a pak ze sebe roztrpèenì vyrazil: „Pìkní 

kamarádi, hajzlové to jsou.” Znovu sáhl 

do pekáèe a vyškubl z nìj další buchtu. 

Skvrna v blízkosti jeho poklopce se roz-

rostla o tvarohovou èást.

„Øekneš mi, prosím tì, co se stalo?” 

Hermína nevypadala jako zosobnìní 

trpìlivosti.

„Já jsem jednomu z nich udìlal ta-

kovou recenzièku na jeho novou sbírku.” 



7

„Ale jinak je to dobrý,” pokraèoval v sa-

momluvì. „Tak do ètrnácti dnù zavolám 

redaktorovi z deníku a pošlu mu to. Ti 

budou èumìt, hošánci,” uzavøel svùj mo-

nolog a spokojenì se rozvalil na židli.

Vtom zazvonil telefon. Volal jeden      

z „hošánkù”.

„Hele, Evžene,” ozvalo se z pøístroje. 

„Víš, že ti dneska vyšla ta tvoje povídka? 

Øeknu ti, nemyslel jsem si, že ji napíšeš. 

Takovou pìknou. A ještì ke všemu psy-

chologickou. Moc ti blahopøeju.”

V Evženovi by se krve nedoøezal. Te-

lefon mu vypadl z ruky, takže už nesly-

šel hurónský smích ostatních „hošánkù”, 

kteøí byli nalepeni na druhém mobilu. 

Vybìhl v pantoflích z domu a vtrhl do tra-

fiky na protìjší stranì ulice. Celou plochu 

kulturní rubriky zaplòoval text jeho vý-

tvoru. Toho pùvodního.

„Tak co, ještì jsi nasranej?” zeptal se 

Bøetislav Koneèný, který tentokrát na se-

zení v oblíbené hospùdce dorazil. Spik-

lenci tam byli také. Do jednoho.

Evžen Pìnkava mìl ve tváøi zachmu-

øený výraz. Pøejel pohledem své spolu-

sedící. Nejprve všechny najednou a po-

tom každého zvláš�. Když dospìl k po-

slednímu, zhluboka se nadechl. Pak už 

to nevydržel a šílenì se rozchechtal. 

Ostatní se k nìmu asi po pìti vteøinách 

ochotnì pøidali.

„Vy jste hrozní parchanti,” øekl Pìn-

kava, když smích utichl. „Ale buïte bez 

obav, já vám to vrátím.”

„Tak na to si pøipijeme,” øekl Koneèný.

„Až do dna,” zvolal Evžen a zdvihl 

svùj pùllitr.

Evžen Pìnkava sedìl strnule asi pat-

náct minut. Pak se uhodil do èela a vy-

køikl. „Už to mám.” Vzal telefon a vytoèil 

èíslo.

Bøetislavu Koneènému, spisovateli de-

tektivních románù, zazvonil mobil. Podí-

val se na displej, kde svítilo jméno Spá-

èil. Zmáèkl zelené tlaèítko.

„Ahoj Evžene, jak se máš, co dìláš? 

Nìjak divnì tì slyším. Odkud voláš?”  

Na chvíli se odmlèel a poslouchal. Chvíli 

vrtìl hlavou, chvíli pøikyvoval a obèas 

obrátil oèi v sloup. Když asi po tøech mi-

nutách hlas na druhém konci utichl, vte-

øinku poèkal a pak pokraèoval v hovoru. 

„Tak abychom si to zopakovali. Voláš mi 

z prdele, protože jsi v ní úplnì celý. Máš 

pravdu, že jsem na tom posledním se-

zení nebyl. Máš pravdu, že ti nìco dlu-

žím. Máš pravdu, že tolik chlastat se ne-

má. Tu povídku ti pøepíšu. Nenapíšu ji 

celou znovu, ale pøepíšu. Tak mi pošli tu 

svoji verzi, a� se pokochám.” Opìt chvíli 

poslouchal a poté dodal. „Jo, bude to ho-

tový do týdne. Tak se mìj.” 

Bøetislav Koneèný pak držel u ucha 

telefon, který vyzvánìl. Když ho ten, je-

muž volal, zvedl, øekl jen ètyøi slova:

„Tak už se ozval.”

Po týdnu sedìl Evžen Pìnkava u po-

èítaèe a èetl si novou verzi své povídky. 

Bøé�a nezklamal. Vytvoøil z jeho paskvilu 

slušné detektivní poètení s pøekvapivým 

závìrem. 

„Jen ten kapitán od kriminálky se ne-

musel jmenovat Malina. Trochu to evo-

kuje poruèíka Borùvku,” brblal si polo-

hlasem Pìnkava, kterému už otrnulo. 
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„Mnì dejte radši další Birell,” øekl 

Mirek, když po zkoušce sedìli u Uctíva-

ného velblouda. „Tøeba ještì nìkoho od-

vezu.” Mrkl na rozesmátou Petru, která si 

vedle nìho dávala tøetí èerné pivo. Její 

èerné vlasy a výrazné oèi ho vzrušovaly, 

že se neovládl, dal jí ruku na rameno     

a vlepil pusu na tváø. Èerné pivo, to se 

øíká, že jde holkám na prsa. Ale u Petry 

to asi nefungovalo. Ani by si nedovedl 

pøedstavit Petru s nìjakejma dudama. Lí-

bí se mu i tak, s takovejma drobnejma 

òadrama. 

„Tak co, Petro, pùjdeme, kde máš to-

ho svého favorita, toho s velkým F?” 

zeptal se jí. „Ještì chybí zaplatit presso,” 

urgoval vrchní. „Jenže mnì žádné pre-

síèko servírka nepøinesla,” opáèil Mirek. 

Tak šli. Petra mìla v Husovce zaparko-

vaného favorita. Radìji Mirkovi ukazo-

vala pøi couvání, aby jí z toho neudìlal 

dva. „Asi to nemá posilovaè, že?” utrou-

sil, ale odvezl Petru v poøádku na Skvr-

òany domù, kde musela vrátit auto brá-

chovi. Vzpomnìl si, jak byl pøed lety se 

svým starším bratrem na country bálu    

v Èernicích. To mìl èerstvì øidièák a brá-

cha mu øekl, že to radìji bude øídit na na-

mrzlé vozovce domù on s trochou alko-

holu, než støízlivý Mirek s èerstvým øidi-

èákem, ale bez zkušeností. 

Mirek pak øekl Petøe, že dostal na Fa-

cebooku pozvánku na country bál do Ho-

lýšova, jestli nechce jet s ním. „Nevím, 

potøebuji se uèit a jít døív spát,” odpo-

vìdìla, ale prý že se ještì rozmyslí. „Tak 

víš, co? Já si skoèím pro auto do garáže 

na Vinice, stavím se u tebe na Skvr-

òanech u rodièù, vezmu tì domù do 

Noèní jízda
Marek Velebný

Nýøan a uvidíme,” øekl. Cestu znal, pár-

krát už vezl Petru domù. Doma si skoèil 

pro fo�ák a peníze. Poslal ještì Petøe 

textovku, jestli má pro ni sjet nebo jest-   

li pojede bráchovo autem. „Budu ráda, 

když mne odvezeš,” napsala. Sjel v do-

bré náladì autobusem do garáže pro 

auto a vyrazil. Dnes není moc zima        

a skoro žádný sníh, na to že je polovi-  

na ledna, pomyslel si. Jízdu v noci moc 

rád nemìl, hùø vidìl a bál se, když se mu 

zamlžovalo pøední sklo a oslòovala ho 

svìtla protijedoucích vozidel. Za nìco 

pøes hodinu, co pøivezl Petru k rodièùm 

favoritem jejího bráchy, už byl opìt na 

Skvròanech, tentokrát ve svém autì. Za-

volal Petøe, že na ni èeká u polikliniky. 

Dala si trochu naèas, aspoò utøel a vy-

èistil skla, aby se jim jelo dobøe. „Víš, že 

jsme nakonec to referendum vyhráli?” 

volala vesele, když se blížila k Mirkovu 

autu. „Nebude ti vadit, když ještì do-

kouøím svou gauloisku?” Petra byla jed-

na z mála holek, u kterých Mirkovi 

kouøení nevadilo. Aèkoliv byl sám zapøi-

sáhlý nekuøák a mìl radìji nekuøaèky,    

u Petry udìlal výjimku. Nemusel se „líbat 

s popelníkem”, ale tady mu to až tak 

nevadilo. Ono je dnes skoro zázrak na-

trefit na nekuøaèku, pomyslel si. Jedinì 

Dana nekouøí, ale ta ho zase ignoruje.

Vyrazili na Tluènou a Vejprnice. Mirek 

se trochu bál, že bude znervózòovat 

ostatní øidièe svou pomalou jízdou, ale   

v sobotu veèer už naštìstí nebyl moc 

velký provoz. Pøi vjezdu do Nýøan se Pe-

tra zeptala: „Jedeš na ten ples? Pokud 

bys tam nebyl moc dlouho, na jedno 

pivo, tak s tebou pojedu.” „Na jedno pivo 

PRÓZA
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tícím logem Policie. „Je to asi Lidový 

dùm nebo Sokolovna.” Pak sledoval ve 

zpìtném zrcátku, jak se Petra pøed slu-

žebnou ptá policistky. „Jestli prý to není 

ve Staòkovì,” vzkazovala. „Víš co, ještì 

to jednou objedu na sídlišti a pak zku-

síme popojet do Staòkova, to už není da-

leko. Já jsem takovej mamrd, ty jsi chtìla 

být doma brzo a já tady s tebou vy-

metám a bloudím po konci okresu,” pro-

klínal se Mirek. „Ale no tak, nech toho     

a jeï do Staòkova,” pøikázala Petra. 

Když vjeli do Staòkova, mìl dojem, že 

musí odboèit za námìstím doleva na Ko-

loveè. „Tady to nìkde musí být,” šlápl na 

brzdu na køižovatce. Akorát mu to chcíp-

lo, tak nervóznì zatoèil zase doleva nad 

tra�. „Ne, tady také ne,” zuøil a zastavil   

u dalšího Nonstopu na køižovatce. „Já se 

ptala minule, teï se zase ptej ty,” øek-    

la Petra, zapálila si, sedla si na bobek    

a tøásla se zimou. Když Mirek vešel do 

Nonstopu a uvidìl za barem Vietnamce, 

docházelo mu, že na otázku, kde je Li-

dový dùm, asi moc dobrou odpovìï ne-

dostane. Nakonec mu partièka u piva vy-

svìtlila, že musí za Nonstopem zaboèit 

hned vlevo a v další ulici to je. Když si 

sedl za volant, zavolala Marta. „Díky, 

Marto, vy jste ve Staòkovì, že? Jsme 

tam za chvilku.” 

Bylo asi pùl jedenácté. „Dva lístky, bu-

deme tu asi jen hodinu,” øekl u vchodu. 

Hned zahlédl nìkolik známých tváøí: 

písnièkáøe Michala a skoro celé osazen-

stvo plzeòského Saloonu vèetnì štam-

gasta Boba. Když se rozhlédl po sále, 

uvidìl pár známých z taneèního kroužku 

westernových tancù. Koupil Petøe kofolu 

a preclíky. Za chvíli zaèala westernová 

série, Mirek hned vytáhl Petru tanèit       

a vzpomínal, jak se s ní minule tancovalo 

v Saloonu. Zkusili si øadový tanec, který 

by to asi nemìlo cenu, snad si spolu 

zatancujeme, ale slibuju, nebudeme tam 

víc jak hodinu,” øekl Mirek. Petra navi-

govala, kudy z Nýøan odboèit na Holý-

šov. Po prázdné, rozbité noèní silnici se 

jelo dobøe. Petra øíkala, že by možná  

mìl zkusit jít uèit, a ne dìlat v ochrance. 

Když vjeli do Holýšova, rozpomínal se, 

kde se loni akce konala, protože tehdy 

jel s partou autobusem, ale musel pak po 

skonèení bálu èekat, až se vše uklidí, na 

zpáteèní dopravu. „Bylo to nìkde tady 

nalevo v tom kopci,” tvrdil a zastavil na 

plácku pøed hasièskou zbrojnicí. „Jdi se 

zeptat do toho Nonstopu,” øekla Petra    

a využila pøestávku, aby si zapálila. Mi-

rek se dovìdìl, že rocková kapela Tanit 

koncertuje ten veèer v kulturáku, ale       

o country bálu nic nevìdí. A jestli hledá 

Sokolovnu, tak to musí pøed kostelem 

doleva. No jo, ale oni neví, ze kterýho 

jsem pøijel smìru, to je pak tìžký, jestli 

odboèit pøed nebo za kostelem, uvìdo-

mil si a vrátil se k autu.

„Pospìš si, startuj. Támhle naproti je 

služebna policie a ty vesele parkuješ    

na zákazu vjezdu,” típla Petra cigaretu. 

Mirek šlápl do kopce tak silnì na plyn, až 

odlétla hromada kamínkù. Najeli na hlav-

ní, chtìli za kostelem odboèit, ale tam 

byla zavøená benzínka. Vrátili se na ná-

mìstí a pøes most na sídlištì, kde jed-

nou brigádnièil s krumpáèem. Jezdili sem 

a tam. Jeden kolemjdoucí je poslal ke 

kulturáku, ale tam byl koncert Tanitu. 

„Ještì to zkusíme objet a vrátíme se za 

ten Nonstop,” øekl Mirek a zkusil volat 

Martì, jejíž pøítel na bále hrál v kapele. 

„Nebere to,” zaklel. „Asi zrovna tancuje. 

Tak tady to taky není,” otoèil se v kopci 

nad hasièárnou a vracel se k policejní 

služebnì. „Tak se zase zeptej ty,” øekl 

Petøe a zapnul nouzový blinkr pøed sví-
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Osud

Ke kolébce

sudièky pøišly

novému životu

pøát.

Do svého pøání

vdechly Osud,

jenž zde má kralovat.

Karty Osudu

mají obì

strany:

štìstí, úspìchy, lásky

i trny a ostré

hrany.

Tak si král nebo královna

s šaškem

ruku podává…

Mystická, tajemná

života záhada.

Ženy v dlaních mužù
Hana Gerzanicová

Èerná noc

Ó èerná noci, ve tvých temných køídlech

se všechny vrásky našich hodin stopí.

Tvùj samet tkaný vlákny galaxií

pøikryje prachu šeï a zakryje dní stopy.

Ó èerná paní, v objetí tvém tichém,

z tvých nahých ramen stéká vláha míru.

Tep lidských tìl zbavený tíže èasu

hvìzdami vpíjí se mlèky do vesmíru.

Ó èerná noci v záøi obleèená,

z paprskù kosmu tvoje písnì tekou,

kde láska v konstelacích rodí se a ženy

v dlaních mužù jako rùže kvetou.

Ó èerná kráso, pohárem tvé moci

my upadáme ve sny opojeni.

Je mystický tvùj nápoj, bezedný a temný,

a pøece smutek ve tvém vínì není.

Nebylo poznat, jestli mìl tváø rudou od 

facky nebo následkem vzrušení. Pak se 

ale podíval na Petru: „Ty už asi chceš jet 

domù, viï? Vidím ti to na oèích. Už jsme 

tu skoro hodinu a pùl, tak stejnì pùjde-

me.” Zkontroloval display mobilu a šli 

spolu ven k autu. Jeli po prázdné hlavní 

silnici až do Zbùchu, kde odboèili na 

Nýøany. Jelo se mu dobøe. Neriskoval.    

V poøádku vysadil Petru pøed jejich 

domem. „Tak dobrou a dík za spoleè-

nost,” øekl s polibkem na rozlouèenou.

Kolem jedné dorazil domù. Po dlouhé 

dobì se mu zdály živé sny o holkách 

vèetnì Petry.

se Petra hned nauèila, a pak v rychlém    

i pomalejším rytmu kroužili kolem sálu. 

Tanèení jim šlo bezva. „Ty asi fakt rád 

tancuješ, co?” usmála se na nìho Petra. 

Jakoby mimodìk jí Mirek pøitiskl pøi plou-

žáku tváø na její a vnímal krásné živoèiš-

né teplo a hebkou pokožku. Zavøeli oèi. 

Cítil, že žhne jak pochodeò. Radostí dal 

Petøe pusu. „Já vím, že nesmím,” omluvil 

se, a aby se vytrestal, dal si sám facku.

Další písnièka ze série byla poslední. 

Kapela si taky musí oddechnout. Potom 

vyhlásili pauzu na vyzvednutí tomboly. 

„Na co tombola, pro mne je výhrou už 

jen to, že jsi tu se mnou,” zamrkal Mirek. 
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Nebe je moøe nahoøe
Dagmar Š�astná

KAPKY DEŠTÌ

Odevzdávání

(adagio)

Stromy se divoce smály

a znìlo to jako volání.

Uprostøed vìtru zavzdychaly skály.

Stromy se nadechly

                  zavøely

a pak už jen divoce stály.

(andante)

Snídali jsme smrtku.

Baladu - epitaf: O svítání.

Zaèínali jsme koncem.

Dostárnem do zaèátku?

(allegro di molto)

Víøí pomníky, víøí pomníci,

navzdory rytmu a navztek tradici.

Tluèou do nich srdce mrtvých.

Ke dnu,

jdou mrtví potomci bubnù.

xxx

Ptáci,

vyplašená slova stromù,

vzlétli.

...a hejna ve vìty se øadí!

xxx

To nebyly tvé ruce,

které tì zradily,

když ses modlil.

Co øíci mezi dvì skály?

Co øíci mezi dvì ticha?

Ménì moøe

Nebe je moøe nahoøe
mraky jsou bílé plachetnice
Nahoøe je moøe nebe
a ve mnì více nebe
Tebe

xxx

Ještì jsi nedopil všechny své kávy
a už ti zakázali žízeò.

Vlaky se ještì nìkolikrát potkaly,
ale ty už jsi nedosáhl dolù
ke svým nohám...

Zima I.

Krajino v labuti,
bolí tì bøehy?
Vzdycháš
a pøes tvá zábradlí
padají citoslovce ticha.

Zima II.

Krajino v obálce složená,
kdopak ti pocuchal zájmena?
Mlèíš                         
a ze svých komínù
vypouštíš úplnì jinou krajinu,
krajinu do labuti.
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Èeské veleromaneto o Nìmcích
Vladimír Novotný

Vskutku: tøetí knížka pseudonymní zá-
padoèeské prozaièky Jakuby Katalpy (je-
jíž plzeòské zaèátky pod dívèím jménem 
máme v povìdomosti a jednou se k nim 
literární historie vrátí) se nazývá Nìmci, 
vydalo ji renomované brnìnské nakla-
datelství Host a opravdu vypráví o Nìm-
cích. Pøièemž dokonce o tìch „našich” 
neboli o sudetských Nìmcích, ale tak 
jednoduché to není: tvrdit, že je to kniha     
o sudetských Nìmcích a tím je øeèeno 
vše, to by byla pøíliš jednoduchá charak-
teristika. Valná vìtšina uznalých recen-
zentù je však touto volbou èasu a místa 
v pøíbìhu postav natolik hypnotizována, 
že pak ve svém hodnocení vesmìs vy-
práví o tom, co Katalpa vypráví o Nìm-
cích, èili se jeden jako druhý zamìøují 
pøedevším na tematickou složku díla. 
Aby informace tohoto druhu byla údajnì 
úplnìjší, v textu na záložce se praví, že 
autorka zavádí ètenáøe také do prostøe-
dí pováleèné Prahy. Také, ano, také, ale 
tak malinko, že jde o pouhý akord v rám-
ci ètyøsetstránkového vyprávìní; pokud 
se tady o Praze píše o nìco víc, potom 
to jsou zejména „pováleèná”, budiž, leè 
vstupní léta 21. století.

Abychom ale ètenáøe nemátli: nìko- 
lika závažnými komorními událostmi       
z pozdnì polistopadového údobí (vèet-
nì pøedlistopadových reminiscencí) sice 
autorèino vyprávìní zaèíná a v nìkolika 
situacích a scénách se Katalpa do tzv. 
naší pøítomnosti ještì navrací, jinak však 
jde o epický psychologický románový 
pøíbìh, který se zámìrnì èlení do dvou 
klíèových, možná paraepických prozaic-
kých pùlobloukù: nejprve do èasù tzv. 
Krásného Nìmecka, pøibližnì až do roku 
1939 èi ještì víc, posléze do váleèného 
èasu, odehrávajícího se ovšem v pohra-
nièních Sudetech, na bývalém èeskoslo-

venském území, z nìhož se stalo území 
øíše èili rajchu a žádní Èeši se tam ne-
vyskytují. (Každý historik sice potvrdí, že 
se dozajista vyskytovali, a to v hojném 
poètu, leè v tomto pøíbìhu jsou z tohoto 
prostoru vykázáni.) Tyto kapitoly jsou 
pojmenovány podle sudetonìmecké 
(pøesnìji øeèeno krušnohorské) vsi s pù-
vodním slovanským pojmenováním Rzy, 
ležící poblíž fiktivního Tichého Brodu,   
èili podle vsi, kde protagonistka pøíbìhu 
stráví poslední roky druhé svìtové války.

Píší o tom všichni, rovnìž z tohoto dù-
vodu se dìjovým pùdorysem knihy ne-
budeme skoro vùbec zabývat, nicménì 
se jedné otázce stìží mùžeme vyhnout. 
Nemálo se v èeské próze (když pominuly 
cenzorské bariéry a jiné zábrany) psalo  
a píše o konci druhé svìtové války, 
novìji mj. v Jozovì Hanuli Kvìty Le-
gátové nebo ve Zvuku sluneèních hodin 
taktéž již zesnulé Hany Andronikovy, to-
to období pøitahuje i další autory, troufl   
si však nìkterý tuzemský prozaik ne-   
bo tuzemská prozaièka vylíèit ho z nì-
meckého pohledu, dokonce spojit refle- 
xi váleèného týlu (z nedávno k øíši pøi-
pojeného území) ze zorného úhlu jak su-
detonìmeckého obyvatelstva, tak i oèi-
ma Nìmcù z Øíše? V daném pøípadì     
v pøíbìhu mladší nìmecké ženy, která se 
za války dobrovolnì pøihlásí, že bude 
uèit dìti v Sudetech (tudíž i dbát na to, 
aby ani v žertu nepromluvily èesky) – 
pøièemž pravý dùvod je ten, že ve svém 
pùvodním bydlišti by musela nastoupit 
do váleèného prùmyslu? Zøejmì nikoli: 
neliterárnì øeèeno by si už jen kvùli to-
mu Jakuba Katalpa zasloužila medaili  
za stateènost. O tu urèitì nestojí, pøejme 
jí proto sice pøíznivé, pøece jen však pøe-
devším vnímavé kritiky!

Zùstaòme ještì právì u „sudetské” 
poloviny její knihy. Kdo jsou vlastnì ti 
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Nyní je na èase se vrátit do první po-
loviny románu, vìnované tzv. Krásnému 
Nìmecku. Jakápak je to však krásná ze-
mì!? Rané hrdinèino dìtství probíhá za 
tzv. Velké války, pak následují léta in-
flace, léta nacizace, nikoli náhodou lec-
která motta jsou vybrána z výrokù Hitlerù 
nebo Goebbelsù. O š�astné budoucnosti 
Tøetí øíše pøece rozhodují nejen pevné 
nervy a železná vùle, ale také dobøe vy-
èištìné boty. Nebo schopnost jezdit pìt 
let stejnou hodinu ve stejném kupé a za 
pìt let neprohodit se sousedkou slùvko 
kromì ranního pozdravení. Katalpa nepí-
še ani historickou prózu, ani retro-prózu: 
její mozaika Nìmecka v meziváleèných 
desetiletích je pøedevším stylizovanou 
groteskní výpovìdí o svìtì plném ab-
surdit, nenapravitelnì vymknutém z klou-
bù (èi z kyèlí). Ale také výpovìdí pøe-
tíženou epizodami a situacemi v duchu 
krutého divadla, zámìrnì depoetizo-
vaných surreálných výjevù, obèas i v du-
chu jakéhosi postmoderního art brute. 
Tato postmoderní záliba ve scénických   
a žánrových variacích vede k tomu, že 
víc než román je to rozsáhlé, nìkolikera 
tajemstvími prostupované stylizované 
romaneto. Jeho stylizovanost má všude 
zelenou, možná až pøespøíliš. Pøitom i li-
terární strašidla se mohou chovat pøi-
rozenì, Katalpina strašidla však nikoli. 
Ba zde i straší abnormálnì.

Dvacáté století bývá mnohdy poklá-
dáno za strašlivé nebo strašidelné stole-
tí (nejen v Evropì) – by� též mìlo své 
tiché dny, šedesátá léta a závratì z na-
dìjí – a v souladu s tímto stanoviskem 
Jakuba Katalpa sesumírovala své vy-
právìní, v nìmž na kalvaricky stylizo-
vaném pøíbìhu jedné ženy v metaforické 
poloze ztìlesnila i kalvárii jednoho re-
gionu Støední Evropy (a zdaleka neje-
nom tohoto regionu). Víc než vlastní 
epická tkáò knihy se jí vydaøily scény 
jakoby ovlivnìné nìmeckým (nebo vù-
bec evropským) expresionismem: jako 
by jí uèaroval Gottfried Benn mnohem 

Nìmci a jsou tu vùbec nìjací Nìmci? 
Vždy� svìt, do nìhož autorèina Klara 
pøijíždí, je vylidnìný a k nepoznání pro 
toho, kdo tuto krajinu znal v minulosti: 
Èeši byli odtud bezohlednì odsunuti       
a místní muži schopní nosit zbraò jsou 
ve wehrmachtu, na frontách. A ti, co       
v Krušných Horách zùstali, to v oèích 
Nìmcù nejsou Nìmci, ale Sude�áci, 
cizinci mluvící nesrozumitelným dialek-
tem a kromì nepostradatelných podivín-
ských úøedníkù samý podivín za podiví-
nem, jako kdyby se znalkynì dìjin umìní 
Klara octla (jako Jozova Hanule v slo-
váckých Kopaninách) nìkde mezi liška-
mi dávajícími dobrou noc. Naopak ona   
v místních oèích není normální Nìmkou, 
nýbrž nebezpeènou cizinkou. Vesnièané 
ji nedùvìøují: pøijela pøece proto, aby hlí-
dala je a jejich dìti a psala o nich hlá-
šení. Kritièka Dora Kaprálová se ovšem 
plete, když tvrdí, že tu jde o téma ven-
kova v Protektorátì Èechy a Morava.     
O tom v knize pøece zhola nic není, ten 
protektorát je daleko, až nìkde za Plzní!

Skuteènì: je to svìt samých strašidel 
(i pováleèné postavy vstupující do dìje 
také jako kdyby pouze afektovanì ode-
hrávaly své scénické party) a autorèina 
Klara se též stává strašidlem sui generis. 
Možná jedním z tìch, co po letech o so-
bì dají pøízraènì vìdìt v depresivních 
„sudetských” prózách Josefa Koenigs-
marka Strašidla. Tam ale dominuje èeský 
pohled (podobnì jako v románové kro-
nice Zdeòka Šmída Cejch), zatímco Ka-
talpa ve své knize jako kdyby nepsala 
ani o Nìmcích, ani o Èeších, o to víc 
však o svìtì, který už neexistuje a který 
zanikl stejnì jako nìmecké Východní 
Prusy nebo chasidská Haliè. Proto má 
román více než výmluvný podtitul: 
Geografie ztráty. Tato ztráta pohraniè-
ního èasoprostoru byla dokonána, a co 
po desetiletích vyrašilo, je kupøíkladu 
právì Katalpin pøíbìh. Pranic z Dury-
chovy „boží duhy” se však tady na ho-
rizontu nezjevuje. To spíše neduhy.
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Píseò o Viktorce
Viktorko, máš kvìt za pasem,
snad nebudeš z tìch panen,
s nimiž bývá vzlykem amen
jediným prudkým zápasem.

Vidím pøetáhnout tì tílko
si pøes nahou kùži nádhernou,
vèera jsem tì spatøil pøed hernou:
mìlas nakrèené èílko.

Vzdychám pro tebe od rána.
Ty chlupaté nohy mì svádí!
A jaké mocné harampádí
kinklá se mezi nohama!

Kopneš, míè letí k Altaji.
Ach, jak se pøekøižují nohy,
snad že se vìtví jako hlohy
a v trní nerozkvétají.

Uch, kolik svìrákù úpí,
když strefuješ se mezi tyèe.
Snad zašeptal by jenom Nietzsche
vzdech konejšivé potupy!

„Za tanec život dala by…”
Doklad hry je, že bílý balet
na housle pøi tanci nalét
a zase má sí� naruby.

Zas pila oèi myslivce,
ty divé oèi na vinìtì.
Že se zápas hraje v létì,
mdloba všem èiší ze sklivce.

Jaroslav Seferis

Jdou do šaten, na tváøi vzdor.

Snad myslí, že se prostor køiví

v tu stranu, na kterou støílí

kanonýr, mysle na horor.

A zatím je vše naopak.

Zda hrajou proti správné bránì,

když burcujou se Hurá na nì,

je otázka – a ta je pták.

Však i kdyby na ni hráli,

vlastòák by si zrovna nedali,

nebo� um, to mocné halali

v kombinaèní hlavì pálí.

Viktorko, co je ten odkop. Skon?

Kam prchli tví ronaldíòové?!

Pliváme z úst pecky dýòové

opouštìjíce stadion.

Maria Panno, hrùze braò.

Pro Kristovy duté kopaèky! 

Dnes zase pøišel jsem o kaèky,

výsledek prchl jako laò.

Ech, básníku Jaroslave,

splín tì nìjak bere a mámí.

Jedenáctka bloudí pampami,

za kaktusem vyøkni ave.

se tentokrát zahltilo mlhou typologicky 
pøesného psychologizování. 

Nuže, na každé výtce je pravdy tro-
chu, nicménì si prozaièèin román za-
slouží tóny chvály ze šalmaje. Nebo� 
opravdu nutno vyjímat z nitra po èástech, 
jak míní Maurice Ravel. Dodejme, že       
i geografii ztráty.

víc než Hermann Hesse. Závìr by si za-
sloužil zhutnit a zkrátit, banality jsou 
opravdu banální a kdekterého spisova-
tele pronásledují jako nìjaká literární 
Alzheimerova choroba. Zlá kritièka tvrdí, 
že je tu žel veta po nìkdejším autorèinì 
dráždivì smyslném, obrazivém rukopise 
– a že to, co bývalo u Katalpy fascinující, 
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Výhodou takového exaktního jazyka 

by totiž bylo, že umožní, napøíklad v „pro-

gramu básnì” èi „románu jako progra-

mu”, postupnì vylouèit všechny chyby,  

tj. vytvoøit absolutnì dokonalé sdìlení, 

neøku-li absolutnì dokonalé literární dílo. 

Zároveò, protože chyby jsou zdá se 

pro evoluci života zásadnì dùležité, u-

možní exaktní jazyk chyby programovat 

zámìrnì, tj. chyba pak již není „dílem 

náhody”, nýbrž zcela vìdomým, racionál-

nì kontrolovaným aktem – jak to ostatnì 

popisují romány Den, kdy zmizela po-

slední chyba èi Za èasù, kdy vìdìní bylo 

ještì pravdou.

Znám jistého tatínka, kterého tak po-

bavilo ètení ve cv-èebnici d-ktátù pro 

žáky ZŠ, až mu zaèaly bìžné texty pø-

padat nudné. Pokud je nyní musí èíst, 

tak si v nich nejprve rùžná p-smenka   

zaèeròuje. Slovo „rùžná” není ovšem      

v tomto pøípadì zámìrná chyba, nýbrž 

opravdický pøeklep, chyba – tolik na vy-

svìtlenou. 

Žil jeden malý plch, co rád pìstoval 

šplh / Vyšplhal na vrchol stromu, odtud 

pak na chobot slonu / Tam si v klidu po-

svaèil, potom nìkam odkvaèil.

Žil jeden malý plch, co rád pìstoval 

šplh / Zasadil ho do dýmky, vyrostly z nìj 

kamínky / Když v kamínkách zatopil, vy-

létl z nich netopýr / Když netopýr netopil, 

spoustu škody natropil / ten šplh jim to-

tiž zmrz. 

S-rové døvo špatnì høí
Zlatá rada zaènajcímu literátu: Na 

písmnech nikdy neštøi! Pomysli, jaká 

zámìna hrozí vynechním pouhého „a”     

v pojmech biotická a abiotická techno-

logie, jak je popisuje profesor Šmajs, èi  

v legendì o krásné pradlenì a knížeti 

Oldøichovi!

Výjimkjsou pøedlohy dktátù pro žáky 

zkladních škl, èi etnické menšiny ho-

voøící pidžnèeštinou, èièebnice èínštiny 

pro cizrnce. V takových edukativních dí-

lech však chbìjící psmena vyznaèujte 

pomlèkam-, a za cvièné d-ktáty pøipjte 

vzorový text, psaný sprvnì.

Jiná situace nasává, pokud píšete 

rmány pro prgramátory. Ètivý progrmá-

trský rmán msí plchopitelnì obsah%vat 

co nejvíce gr:fických zn+mének, která  

se v n(rm%lní beletrii_nevysk%tují. V os-

tatní próze však šetøní smeny místo ne-

má – uspoøíte možná na poètu stran, ale 

ètenáøi vás prostì nudou èíst! 

Chabou útìchou vám v takovém pøí-

padì budiž, že se v budoucnu možná 

stanete litrární ikonou, stejnì jako ve vý-

tvarném umìní první experimentátoøi 

používající poèítaè místo umìlce. V litra-

tuøe by k tomu mohlo dojít za pøedpo-

kladu, že se programátorský jazyk, který 

racionalizuje myšlení vnášením exakt-

nosti èísel do jazyka a vytváøí tak ne-

èekanou numericky destruovanou podo-

bu øeèi, øeèi 4 all, skuteènì stane obec-

ným jazykem budoucnosti. 

Oldøich Janota



16JAK SE CO DÌLÁ

Èlovìk obyèejný, to jest právem ne-

dotèený, by na podobnou otázku nejspíš 

odvìtil, že nepotøebuje znát odpovìdi, 

nebo� nìkteré vìci jsou i laikùm jasnì 

prùzraèné jako pøísloveèná Grossova 

studánka. V naivní víøe, že svìt funguje, 

jak má, totiž èlovìk obyèejný pøedpoklá-

dá, že právo je vìc odborná a dùležitá,  

a jako k takové k ní tvùrci – tedy legisla-

tivci – vždy a za všech okolností pøistu-

pují. 

Laik proto pøedpokládá, že se legisla-

tivci rodí v teplé líhni plné paragrafù, vy-

stlané spravedlností a pravidelnì záso-

bované zvyky, tradicemi a morálkou. Pro 

pøípad, že podobná zaøízení neexistují, 

pak urèitì vìøí, že nìkde v závìtøí stát 

zøídil speciální školu, do níž pozornì 

vybírá nejlepší právníky, znalé nejèist-

šího jazyka, vybavené kladnými chara-

kterovými vlastnostmi a ocelovým po-

zadím, milující jazyk èeský coby stavební 

materiál práva, mající mozky plné ency-

klopedických vìdomostí z právní historie 

a jurisprudence, schopné srovnávacích 

analýz systémù práva v zemích pøes-

polních i vzdálených a filozoficky a civi-

lizaènì blízkých i dalekých. V takových 

školách pak že stát zalévá a kultivuje 

nejlepší právnické mozky, aby z nich po 

jejich mnohaletém dozrání na sklonku ži-

vota uèinil slovutné legislativce, kterým 

svìøí tvorbu nových právních pøedpisù, 

novel, vyhlášek a naøízení. Èlovìk oby-

èejný rád vìøí, že tito odborníci, nošeni 

státem na rukou pro svùj široký pøehled 

a povìdomost o dopadu výsledkù své 

Jak se dìlá právo
Daniela Kováøová

èinnosti, spletité pavuèinì vzájemných 

pøíèin a dùsledkù a složitosti práva i spo-

leèenského života v potu tváøe, leè v do-

stateènì dlouhém èase nejprve teore-

ticky v mnohých diskusích formulují pre-

misy a teprve po drahném rozjímání, 

srovnávání a vyhodnocování pøedloží 

návrh zákona, který vybroušen do dra-

hokamu stane se ozdobou právního 

øádu, tak dokonalý, aby nemusel po 

mnoho dalších let doznat ani minimál-

ních zmìn.

Leè šedivá je teorie a lidská pøání,     

a ten, kdo miluje klobásy, by možná rad-

ši nemìl vìdìt, jak se skuteènì pøipra-

vují. Právo dnes vzniká dvìma zpùsoby 

– a v obou za nìj mohou lidé, které stát  

z našich daní platí za èinnost zvanou 

legislativa. První skupina jsou legislativci 

na ministerstvech. Protože dosud neplatí 

zákon o státní službì, jsou tyto objekty 

plné mladíkù a sleèen sotva plnoletých, 

neb stát mnoho neplatí a starší a zkuše-

nìjší už byli døíve vyštváni o dùm dál. 

Prùmìrná životnost ministra je osmnáct 

mìsícù, èímž se vysvìtluje, proè ani plá-

ny legislativních prací nebývají delší. 

Ministøi jsou obvykle èleny stran, proto 

primárnì touží být opìt zvoleni, a tak 

zoufale nepotøebují desetiletí tvùrèího 

vylaïování, ale splnìné úkoly nejlépe 

okamžitì a ještì lépe vèera. Bìžné mi-

nistrovo zadání tedy zní: „Voliè si žádá 

zákon, podle kterého má každý právo  

na štìstí. Jde o základní právo obèana, 

proto je potøeba pøijmout ho co nejdøív. 

A� ho tedy mám do týdne na stole.” A tak 
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pololetí ještì nevystoupil ze své posla-

necké lavice, a uèiní z onoho bodu hlav-

ní téma dne. V poledne ho oslavuje voliè, 

veèer ho pozvou do televize, zítra s ním 

natoèí rozhovor, pozítøí je na titulních 

stránkách a další den už je tøeba, aby 

návrh ležel na stole, honem rychle, do-

kud je téma žhavé. Nìkdo tìch pár vìt 

pøece vždycky napíše, a pøíští týden se  

o nìm mùže hlasovat. V oslavné disku- 

si zapadnou hlasy tìch, kteøí coby zlotøi-

lí skøítci upozoròují na nesluèitelnost       

s právním øádem, na spory, které novela 

pøinese, i terminologii, jež právní øád ne-

používá nebo jí oznaèuje jiné nároky, 

subjekty, procesy èi práva.

A� žije právní kutilství a touha za-

vdìèit se volièi. A� žije kreativní èinnost 

tìch, kteøí bez informací netuší, že ško-

dy natropené v legislativì nelze jen tak 

jednoduše odèinit. Nech� v klidném 

spánku žijí blahoslavení a lidé s nedo-

statkem informací. Jediné puštìné oko   

v pletené síti zpùsobí, že pevnost celku 

je povážlivì ohrožena. A ironií osudu pak 

je situace, v níž se nìkterý z mladých èi 

nezkušených legislativcù, ovšemže zce-

la výjimeènì, však pøesto setká ještì 

pøed pøijetím nového zákona s praktiky, 

kteøí jej budou aplikovat a podle nìho žít 

èi v praxi právo rozhodovat. Pøeèasto 

pak z úst onìch praktikù zazní otázka:  

„A jak se bude podle vašeho návrhu øe-  

šit situace ta a ta?” Následuje chvíle 

trapného ticha, v nìmž namísto pøizná-

ní, že tvùrce novely ve skuteènosti neu-

mí dát žádnou odpovìï, reaguje vlastní 

udivenou otázkou: „A vy chcete øíct, že 

situace ta a ta mùže skuteènì v praxi 

nìkdy nastat?”

onen dorost, který vèera opustil právnic-

kou fakultu, bez hlubších znalostí èi pøe-

mýšlení, ba ještì hùøe bez výèitek svì-

domí, neb nevìda, co èiní, a bez poko- 

ry sedne a cosi napíše, aby byl ministr 

uspokojen. Další týden návrh schválí 

vláda a pøíští mìsíc parlament, aby po-

litik mohl zákon vyhlásit ještì pøed vol-

bami coby splnìný bod volebního pro-

gramu. 

Že štìstí nejde zajistit? Že náklady  

na provedení zákona pøekroèí výši stát-

ního rozpoètu, zákon je v rozporu s ústa-

vou a vylouèí nás za nìj z Evropské 

unie? Jak malicherné, jak pøízemní, jak 

hnidopišské. Legislativní rada vlády je 

jen poradní orgán, a tak jsou její námit-

ky smeteny ze stolu i z povrchu zemì až 

nìkam do právnického propadlištì a pe-

kla dìjin. A tak vèera zákon nebyl a dnes 

platí a my jedeme dál moèálem èerným 

kolem bílých skal.

Druhá skupina š�astných a právními 

vìdomostmi nedotèených legislativcù se-

dí v parlamentu a na rozdíl od výše zmí-

nìných juristických pulcù není právem 

políbena ani trochu a plzeòskou práv-

nickou fakultu vìtšinou nespatøila ani      

z tramvaje, protože právníci se na kan-

didátky do snìmovny èi senátu – na 

rozdíl od lékaøù – témìø nedostávají.      

A jak že to pøijde, že právo tvoøí a záko-

ny a novely pøipravují? Tøeba takto:        

k poslanci do kanceláøe dorazí rozhoø-

èený voliè, stìžující si, že mu štìstí sou-

seda zpùsobilo škodu a že èerstvì pøija-

tý zákon je nedokonalý, neb by mìl pa-

matovat na daò ze štìstí a náhradu ško-

dy tìm, kteøí jsou neš�astní. „Bájeèný 

nápad,” øekne si poslanec, který v tom 
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V lesích rozprostírajících se na území 

mezi historickou hranicí èeských zemí    

a hranicí nìkdejšího Protektorátu Böh-

men und Mähren, neboli Èechy a Mo-

rava, lze obèas narazit na ponìkud zvl-

nìný terén, mezi smrky tam mùže živoøit 

starý ovocný strom a na zemi barvínek. 

Pøíroda si zde bere zpìt, co jí kdysi lidé 

vzali. Je to jev pro dnešní dobu charak-

teristický, odehrávající se i v jiných ze-

mích, jenom zde to probìhlo a stále pro-

bíhá s ponìkud vìtší intenzitou. Lidé na 

celém svìtì opouštìjí malé obce a stì-

hují se do mìst, nejlépe do velkomìst.     

V Evropì stejnì jako v Asii èi v Africe.     

V našich pøíhranièních oblastech tento 

trend ještì zesílila a urychlila pováleè-  

ná výmìna obyvatel – transfer, neboli 

odsun zde zakoøenìných, avšak po sou-

sední Øíši toužících domorodcù – a je-

jich nahrazení etnicky i kulturnì rùz-

norodými pøistìhovalci. Než se staèilo 

vytvoøit a koøeny zde zapustit kompaktní 

osídlení, pøišla doba liberální a postindu-

striální a tak trochu i postagrární. Zkrát-

ka tam, kde dávají lišky dobrou noc, není 

dnes skoro žádná práce. Pravda, ti zdej-

ší vìtšinou nejsou pøíliš iniciativní, o moc 

jiné by to asi ale nebylo i kdyby byli, pak 

by se odsud nejspíš odstìhovali. Trochu 

jiné je to jen na místech turisticky atrak-

tivních. Je však také pravda, že v Nì-

mecku, Rakousku a Švýcarsku se pro-

ces vylidòování periferních oblastí, tak 

Zemì èeská, domov mùj
Stanislav Bukovský

charakteristický pro chudnoucí státy,      

v takové míøe nekoná.

Lze se s tímto jevem smíøit èi by se 

mu mìlo èelit? Když zaniklé osady pohl-

tí les, lze to z hlediska pøírodovìdného 

skoro shledat pozitivním. Ponìkud trist-

ní je však pohled na zchudlá mìsteèka  

a mìsta zhyzdìná rozpadajícími se to-

várnami a na vesnice s ruinami kravínù  

a praseèákù, nemluvì o zchátralých kos-

telech, zámcích a zanedbaných høbito-

vech. 

V minulosti, od samého poèátku státu, 

mìli panovník, šlechta i církev snahu 

liduprázdné oblasti zalidnit, zúrodnit, 

zkulturnit. Pøedevším panovník vycházel 

z toho, že zemì, kde nikdo nebydlí, je 

vlastnì zemí nikoho a mohla by se tudíž 

stát koøistí nìjakého vetøelce. Panovníci 

proto podporovali zakládání nových 

vesnic. V místech lesù se tak dìlo mý-

cením a žïáøením, odtud pochází název 

mnoha obcí Mýto a Žïár. Zpoèátku bý-

valy novì založené vesnice do uplynutí 

nìjaké lhùty osvobozeny od daní. Proto 

také máme u nás tolik Lhot.

Od 13. století pro nedostatek kolo-

nistù z èeského vnitrozemí byli k nám 

povoláváni k osídlení neobydlených krajù 

obyvatelé z hustìji zalidnìného Bavor-

ska a Saska. Nìkteré církevní øády pak 

mìly pøímo v programu usazovat se na 

„poušti”, neboli v pustinì èi na bažinách, 

a krajinu zvelebovat, èasto se opìt jed-
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Nyní je však jiná doba. Dnes se roz-

hodnì nepøipouští žádné sociální inže-

nýrství. Nikdo se už nikoho nesnaží 

manipulovat, natož znásilòovat. Rozhod-

nou-li se všichni obèané Èeské repu-

bliky, že budou bydlet v Praze, protože 

tam je blaze, nebude jim bránìno. A tak 

tøeba za 50 let bude v naší zemi poøád 

ještì, pøipus�me to, stejnì jako dnes,   

10 milionù obyvatel a hlavní mìsto Pra-

ha bude mít rovnìž 10 milionù. Všichni 

budou mít trvalé bydlištì v Praze a zby-

tek zemì se bude využívat leda tak pro 

chalupaøení a chataøení. Èasem se mož-

ná i od toho upustí a lidé si už budou sta-

èit jen s virtuální realitou. Užívat si pøece 

lze i bez zbyteèného trmácení. Ze statis-

tického hlediska se nakonec nic nezmì-

ní. Poèet obyvatel na kilometr ètvereèní 

zùstane stejný. Felix Holzmann pro ná-

zornost uvedl v tomto smìru takovýto 

pøíklad: Sním-li já celé kuøe a vy nic, mìli 

jsme oba v prùmìru pùlku kuøete. Podle 

stejného principu se jak známo vypoèítá-

vá i prùmìrný plat. Asi je to tak v po-

øádku. 

A bude-li tomu tak na celém svìtì, za-

chrání se tím i pøíroda. Lidé se sestìhu- 

jí do mìst a uvolnìné prostory v Evro- 

pì, v Africe, v Amazonii a vùbec všude, 

opìt zarostou lesy a pralesy, ohrožené 

druhy zvíøat se zase rozmnoží a mìš�á-

ci se pak obèas budou moci utrhnout    

od své práce u poèítaèù a pojedou se  

na tu krásu podívat. Na Šumavì budou 

zase žít medvìdi a losi a obyvatelé praž-

ských pøedmìstí budou v zimì za mì-

síèních nocí moci naslouchat vytí vlèích 

smeèek. 

nalo o cizince. I šlechta, pozdìji též za-

èasté neèeská, vítala možnost ukojit 

touhu po území i tam, kde ještì bylo vol-

no. Tak se zemì v prùbìhu staletí osíd-

lila pomìrnì rovnomìrnì, národnostnì 

však nerovnomìrnì. Mìsta pøitom až do 

19. století zùstávala oproti dnešku doce-

la malá. Tento proces však narušovaly 

èetné války a morové epidemie. Po nich 

bývalo èasto zapotøebí opuštìné lokality 

znovu doosídlovat, nìkdy i ve vnitroze-

mí. Obyvatelstva pøesto pozvolna pøibý-

valo. Od 18. století s nástupem manufak-

turní a v 19. a 20. století pak i prùmyslo-

vé výroby došlo právì v neúrodných 

podhorských pøíhranièních oblastech      

k velkému rozvoji, prosperitì a násled-

nému zbohatnutí.

By� ÈSR po 2. svìtové válce v me-

zích možností zvládla již výše zmínìné 

dosídlení po odsunu Nìmcù uvolnìných 

oblastí, hustota osídlení zde znaènì po-

klesla. Mnozí dosídlenci odtud opìt od-

cházeli, jiní pøicházeli a èasto nemìli 

nìkteøí z nich k tomu, k èemu pøišli bez 

vlastního pøièinìní, vztah. Ten jim pod-

lomilo i to, že napøed nìco dostali a pak 

o to po únoru 1948 zas pøišli. Stát ale, 

stejnì jako v minulosti panovníci, šlechta 

a církev, mìl na udržení obyvatel v pøí-

hranièních oblastech, s výjimkou tìch, 

jež byly hranicím až pøíliš blízko, zájem. 

Zvýhodòovali i nutili se k setrvání v po-

hranièí zamìstnanci potøebných profesí, 

vèetnì uèitelù a lékaøù, byla snaha za 

každou cenu zde udržet výrobu a ze-

mìdìlskou produkci. Dlouho byl také vlá-

dou omezován nárùst poètu obyvatel 

Prahy. 
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Nedlouho pøed Vánoci vydalo pražské 

nakladatelství Rybka v jednom pouzdøe 

všechny svazky Hledání ztraceného èa-

su, monumentálního díla Marcela Prous-

ta – základního pojmu svìtové literatury, 

které ale prý málokdo doèetl do konce. 

Málokdo; já vìru ano. Teï o nìm v Li-

dových novinách diskutuje nìkolik ro-

manistù i s italienistou Jiøím Pelánem. 

Padne krásná vìta filosofa Fulky: umì-

leckým dílem si Proust zprostøedková-  

vá pøístup k nesmrtelnosti, je to jeho hle-

dání nesmrtelnosti, jeho neèasovost. 

Pelán pak zdùrazòuje, že u Prousta má-

me co dìlat s vášnivou vírou ve spasi-

telnost vzpomínky. Rozprávìjí o Hledání 

ztraceného èasu, škoda však, že neztra-

tí slùvko jediné o úžasném Jeanu San-

teuilovi. 

Vladimír Vysockij by teï oslavil pìta-

sedmdesátiny, dožil by se jich ale, kdyby 

neumøel za potìmkinské moskevské 

olympiády? Tehdy se prý na jeho utajo-

vaný pohøeb sjelo sto tisíc lidí. Za života 

si získal enormní popularitu, ale i status 

národního rebela. Pøitom vyrùstal s ot-

cem dùstojníkem na vojenské základ-  

nì Eberswalde v NDR, „Taganka” jej už  

v devìtadvaceti poprvé poslala na proti-

alkoholické léèení, vrhával se hlava ne-

hlava do takového „zapoje”, až ho museli 

pøátelé svazovat a ukládat do vany. 

Krásná je historka, jak mu coby nezná-

mému otrhanému kumštýøi jedna mladá 

žena vìnovala prsten s drahokamem, 

takové mìl fluidum! Zažil jsem ho v roli 

Hamleta: i ten den mìl pak fluidum.

Øádeèky prostì tak
Evžen Pìnkava

Kritik Karel Piorecký pokraèuje v Tva-

ru ve svých filipikách proti nynìjším lite-

rárním institucím. Obec spisovatelù je 

mu „organizací zmítající se v naprostém 

marasmu, která ze svého støedu není 

schopna najít osobnost, jež by pøesvìd-

èivì reprezentovala navenek a urèovala 

jí smysluplný smìr, organizace, která je 

vùbec ráda, že se kdokoli uvolil ji vést”   

a žasne, jak mùže dnešní Obec hlásat, 

že „má mandát zastupovat všechny au-

tory a celou èeskou literaturu”. Prý to už 

není pouze nedostatek sebereflexe, ný-

brž „nìco tak absurdního jako arogance 

moci, kterou ale Obci nikdo do rukou ne-

vložil. Arogance domnìlé moci.” Nuže 

východisko? Obec rozpustit a vytvoøit no-

vou podobu autorské kolektivity!

Antonín J. Liehm v rozhovoru s Pe-

trem Bílkem a Janem Štolbou tvrdí v Li-

terárních novinách, že se zámìrnì ma-

nipuluje s obdobím konce padesátých    

a pak celých šedesátých let v èeské 

kultuøe. Tehdy podle Liehma naše kultu-

ra prožívala svùj hvìzdný èas – a že       

i etapa èeského komunismu mìla svoje 

nahoru, svoje dolù. Že tøeba Havel se 

dìní ve spoleènosti moc nezúèastòoval, 

stál stranou, ale bez tohoto spoleèen-

ského pohybu by se jeho hry na jevištì 

nedostaly. Proè se ale celých patnáct 

pøevelice dùležitých let èeské historie vy-

gumovává? táže se Liehm. Nejde prý     

o to, že to nevíme nebo nemùžeme vì-

dìt, ale proè to nechceme vìdìt? Tohle 

téma nejspíše „otevøou” teprve budoucí 

archeologové dìjin èeské kultury.
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zaslouží pøídomek „èeský medievalista”. 

Po válce vystudoval také anglistiku, stej-

nì je však synonymem pováleèné lite-

rární bohemistiky. V Ústavu pro èeskou 

literaturu pùsobil pøes padesát let a nikdy 

nezapomenu, jak dojemnì vzpomínal na 

jeho strahovské poèátky, pøièemž zdù-

razòoval, že se v Èechách po podobném 

akademickém pracovišti volalo ještì pøed 

rokem 1948. Já se s ním poprvé setkal 

na schùzkách tzv. Medvìdáøù, na které 

se dostavovali zejména autoøi zapovì-

zení a vykázaní. Rejžek v nekrologu tvr-

dí, že to byl pøátelský diskusní kroužek 

strukturalistù: proè by tam pak chodili 

tøeba Stich, Honzík – nebo i já? 

Teprve pøi ètení zápiskù pøítele K. si 

pøipomenu bizarní literární scénu, k níž 

došlo posledního dne letošního ledna. 

Sluší se pøetlumoèit jeho svìdectví. Zní 

takto: „V rychlíku sedí starší zachovalý 

mužík, vedle sebe má láhev whisky, pøed 

sebou na pojízdném kufru note-book      

a pilnì sepisuje. Pøitom asi jedním 

uchem poslouchá, jak se bavíme o li-

teratuøe a pomlouváme rùzné kulturní èi-

nitele, protože když ve Zdicích vystupu-

jeme, skromnì nám ohlásí: ,Cestovali 

jste s Petrem Skarlantem.’ A tak daruji 

panu Skarlantovi poslední láhev piva      

a potìšenì se louèíme.” Já se potom 

ještì vrátil do kupé a nahonem prohodil  

s nerozpoznaným Skarlantem pár slov. 

Žije prý teï èastìji v Paøíži než v Praze.

Za mírného snìžení pøijíždí do Be-

rouna rychlík do Plznì a potom do Che-

bu – a co se najednou nedìje: z nádraž-

ní budovy se k nìmu vydává možná dva-

cet, možná pìtadvacet policistù a všichni 

se usazují v nìjakém služebním vagonu. 

Pìtaosmdesátiletá Ada Fryntová 

dostává slovo v televizním poøadu Ještì 

jsem tady; pohøíchu je zas u toho nekalá 

Tereza Brdeèková a možná jako jediná 

má radost, že i ona „ještì je tady!”, že 

ona je tou, která dál klade neskuteènì 

nedomrlé otázky. Paní Ada nežvanivì 

vzpomíná na své dìtství v Ostravì, na 

pomìry v pováleèné Praze, ale i na život 

bez penìz a pøedevším s Emanuelem 

Fryntou. Vzali se, až když mìl peníze na 

kytku a stejnì to byla jenom kytièka. 

Zaujmou Fryntovy fotografie z pováleè-

ného období a pohoršení pí Ady, proè 

dnešní ženy poøád nadávají na muže:  

asi prý vùbec netuší, co je to láska! 

Frynta zemøel v roce 1975 a od roku 

1990 se „pøipravuje” výbor z jeho prací. 

No, pìkná ostuda.

V doslovu Radima Kopáèe ke knize 

básní v próze Josefa Kroutvora V kupì 

se mùžeme doèíst, že tento Pražák par 

excellence (pøipomeòme pøinejmenším 

jeho knihy Pražský chodec a Praha, 

mìsto ostrých hran) se už na zaèátku 

tøetího tisíciletí s velkomìstem zèásti roz-

žehnal: nejspíše si ponechal pøíbytek     

v metropoli, odešel však z Umìleckoprù-

myslového muzea a usadil se v jižních 

Èechách, až v Kramolínì u rakouského 

pohranièí. Jestliže pøedtím psal pøede-

vším o mìstì a o mìstech, nyní píše      

o krajinì jako o lokalitì, kde se „ticho 

støádá jako poklad”. Nejvíc mi vzala dech 

Kopáèova poznámka, že se prý Kroutvor 

zbavil všeho zbytného, dokonce i vlastní 

knihovny. Esejista, kunsthistorik… To je 

neuvìøitelné.

Další neblahá zvìst: v úterý zemøel 

Jaroslav Kolár, badatel, který si právem 
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totiž hovoøí o stavu „vysvobozování skr-

ze slyšené”; zavedený titul je povýtce 

evropskou uzancí a pøíliš neodpovídá 

skuteènému smyslu díla. Nejde totiž pau-

šálnì øeèeno o mrtvé, nýbrž pouze o ze-

snulé, o bytosti v „mezistavu”, tajemnì 

putující ke svìtlu. Také Rusové mluví     

o „usopšich“ a Poláci zase o „umarlych”.

Pøijíždím do veèerní Olomouce a pøi-

padá mi najednou tajemná i tajuplná, 

skoro k nepoznání, také proto se mi do 

mysli derou vzpomínky na dávná léta 

sedmdesátá, na ranní polévky (tj. hnus-

né horké bøeèky) v nádražním bufetu, po 

nìmž už dávno není ani památky, na so-

vìtské vojenské velitelství, k nìmuž  se 

nikdo nechtìl ani pøiblížit… Kdoví jak se 

tenkrát jmenovala svažující se ulièka, 

která vede z námìstí Republiky k restau-

raci s názvem V ráji! Ta v té dobì ne-

existovala, ponìvadž v hanácké metro-

poli nebylo jako v ráji. Nyní už to vím: 

Hanáckého pluku. Šumnì si skoro do 

pùlnoci povídáme s Joannou Czaplin-

skou a Karlem Komárkem, s pøáteli, za 

nimiž se vìru patøí jezdit až do Olo-

mouce.

Co se dìje? Procházím vagonem, hle-

dám volné místo, vypadá to však, že vlak 

je plný propuštìných kriminálníkù nebo   

i novonacistù, samé holé hlavy, samí 

muži menší postavy, samé tváøe do snì-

da. Až v tmavém kupé se mi rozbøeskne: 

Vždy� to jsou italští fanoušci, kteøí se 

srdnatì vydali do severních konèin 

Evropy neboli nìkam do Germánie Za-

alpské, aby zhlédli odvetný zápas Nea-

pole s Viktorkou Plzeò v Evropské lize. 

Zvláštní, nedùvìryhodní novodobí pout-

níci.

K životnímu výroèí Jiøího Menzela na-

bídla televize jeho dokument o Bohumilu 

Hrabalovi, natoèený roku 1994 v cyklu 

GEN: èili ke spisovatelovým osmdesá-

tinám. Z dnešního pohledu paradoxnì 

víc zaujme èiperný a bystrý režisér, li-

teráta spíše opatrnì obcházející, než 

èerstvý osmdesátník Hrabal: senex spo-

jující ponìkud neohrabaná tvùrèí vyznání 

se staøeckými postoji a výroky, žel i se 

smìšnými gesty. Jak nepiji pivo, tak jsem 

ztracenej, prohlašuje jubilant, ale jinak 

jsem plachej… To není Hrabal z èasù 

sixties! Víc než jeho pracovnu v Kersku 

zkoumám sporadické zábìry poøízené   

U Tygra a nejsem zklamán: po autorovì 

pravici sedí Vít Houška a mladièký Mi-

chal Šanda! Oba prošli mým živobytím.

V jedné èásti Žižkova, kde vyrùstal 

mùj táta, jsme se zúèastnili veèera spo-

jeného s pøedèítáním textù z Tibetské 

knihy mrtvých a s následující rozpravou 

o jejich zamìøení, o kategorii „mezistavu” 

v bytí tìla po fyzickém skonu. Porovná-

vám interpretaci Pavla Pouchy a Josefa 

Kolmaše, upozoròuji na urèité rozdíly 

mezi nimi a pak se vìnuji také pro-

blematice vlastního názvu. Ten pùvodní 
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Pod stolem jsem otevøela balený chle-
ba. Zaèal bzuèet. Ten pytlík normálnì 
zaèal bzuèet. Vyletìla na mì moucha, 
divnì zavrávorala. Byla docela malinka-
tá. Obtoèila pofiderní koleèko a zamíøila 
k mému pivu. No to teda ne! Zaèala jsem 
se ošívat a mávat kolem sebe jako blá-
zen. Nebyla jsem daleko od pravdy, ze-
zadu si na mne ukazovali a smáli se. 
Nìco pokøikovali. Nevadilo  mi to, aèkoliv 
vìkový rozdíl mezi námi byl jistì dvacet 
let. Pøešel mne hlad (a mouchu asi taky). 
Dnes to bude máslo s máslem. Anebo 
taky vùbec nic.

Vèera jsem si tøeba za celých sedm 
pìtek koupila kebab, tady kousek od 
nemocnice. Mám ráda ty Turky, oni mají 
tak jinou mentalitu, že mi to je dìsnì 
sympatický. Trochu mne zarazilo, že 
jsem k jídlu dostala i upøímné pøání ve-
selých Vánoc. V polovinì záøí?

Dìdkové i mladí dlouhovlasí sledovali 
zápas Viktorky na velkým plátnì, aèkoliv 
pøímo na stadion by odtud, z Bendovky, 
šli asi patnáct minut. Tam ale nenajdou 
tak kouzelnou hospùdku s dobrým pi-
vem, sympatickou hostinskou a malýma 
sloníma hlavièkama, které vás budou furt 
a furt pozorovat. Obèas na vás zakoulí 
oèima a odfrknou si, zaplivají stejnì jako 
dìdové a zatroubí tak jako levné dívky, 
které tu sedávají. Dobøe, tak jsou to staré 
vìšáky pøemalované lacinou èervenou 
barvou, no. Ale nechte mne žít v iluzi.

Èekala jsem na ty dva voly.
I když…
P je totiž kouzelná (jako ty sloní 

hlavièky, jo, jo, jo). Její oblibou je skákat 
hezkým chlapùm do cesty. Prostì nic 
netušící mladík jde, èumí do zemì (kam 

Karolína Frühbauerová

Odpovìï
by taky jinam) a P skoèí, roztáhne nohy, 
upøenì jej pozoruje a v polodøepu se ïá-
belsky smìje. Vypadá pak, jako by se 
chystala na zápas sumo. Možná proto ty 
kluèiny vždycky tolik vydìsí. Já jen obra-
cím oèi v sloup a opírám se o nejbližší 
zeï nebo odpaïák, protože umírám ná-
valem smíchu. Jak kdy teda.

Jednou jí takto pøed Ivovým Rock’n’ 
wallem jeden mladík sebral, vzal na ra-
mena a odnesl ji dovnitø. Byla š�astná     
z prolomení ledù stereotypu. 

Zase tu mám ty levný viceroyky. Ne-
jsem chlap pøece… nejsem?

Zato L je prostì druhej Bukowski.       
V jemnìjším podání, ale umíte si pøed-
stavit Bukowskiho jako sensitivního 
chlápka? Já jo, ale nemìlo by to to kou-
zlo. L je prostì L. Expresivní malíø, alter-
nativní umìlec. Teï ale nìkde v èudu.

A tak tu sedím u dvanáctky, unavená 
z práce jako starej pes a kouøím jedno 
cigáro za druhým. Vybavuje se mi obrá-
zek, co jsem teï nìkde zahlídla: napum-
povaný srdce, kde ke každé tepnì je pøi-
kurtovaná zapálená cigareta, do aorty se 
leje pravý Božkov (mám ještì schovaný 
– jednou bude mít vysokou hodnotu, po-
kud prohibice neskonèí) a na celým tom 
cardía leží roztažená polonahá ženská. 
Jen nevím, jestli tam mám mít ženskou 
nebo chlapa. Možná oba dva, jak ne-
chutnì souloží.

Underground mi zavonìl pod nosem 
jako karamelový závan pražených oøíš-
kù. Prošel dlouhovlasý mladík (ten závan 
už nebyl tak pou�ovì kouzelný, jak jsem 
si myslela). Zaøval tìsnì vedle mne, pro-
tože Viktorka støelila gól. Zase mì irito-
val. Sedìla jsem tady sama se zlatavým 

MLADÝ ZÁPAD
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Tady na okraji mìsta bydlím už asi 
osmnáct let. Zvykl jsem si natolik, že 
snad jinde bydlet nechci. Je zde všech-
no, co èlovìk potøebuje: škola, lékaø a lé-
kárna, hospoda, knihovna, obchody atd. 
Spojení je výborné a všude se dostanu 
tak za pùl hodiny.

Èlovìk si tedy musí nejdøíve hodnì 
zvykat. Ale za nìkolik let se to hodnì 

Návštìvníci
Jan Paur

zvedlo. Už to není šedivé sídlištì. Každý 
panelák má nyní svou barvu. Náš má ze-
lenou, barvu klidu. Ale pravdou je, že klid 
tu zrovna nemám.

Jsem spíše samotáøský typ, takže ne-
mívám moc návštìv. Takže každé zakle-
pání na dveøe je pøekvapením. Jenže nì-
kdy zklamáním.

Tuhle u mì klepal jeden z nìjaké spo-

kašlat, jít si udìlat nìjakej uèòák a mít     
v životì klid. Bejt blbá, nepøemejšlet a žít 
trochu mimo realitu. Oprostit se od ra-
cionálního myšlení. 

Všechno je to na…

Èekala jsem. Nervóznì podupávala, 
trochu mne pobolívala hlava a na zrzavé 
vlasy mi dopadal podzimní sluneèní pa-
prsek. Zavøela jsem oèi.

„Ty máš kytaru? A kde budeš hrát?” 
Pootevøela jsem oko a zpozorovala ma-
lou blonïatou holèièku. Mohlo jí být tak 
šest sedm let a zelenýma oèima pozoro-
vala mùj užaslý oblièej. Odpovìdìla 
jsem jí. Hlava jí sklouzla na mùj žlutý 
futrál s kytarou. Chvilku pøemýšlela, pøe-
šlápla a pak objala kytaru i mé ruce, na 
které dala jemnou dìtskou pusu. 

Pøijel trolejbus a ona do nìj nastou-
pila. Já ne. Nevìdìla jsem zase vùbec 
nic.

A tak mi došlo, že nakonec jsou nej-
dùležitìjší ty mezilidský vztahy. Protože 
když je èlovìk na tom svìtì sám, je to 
dìsnì nepøirozený a vùbec – nìjak to 
pak všechno nedává smysl.

Otoèila jsem se a šla domù.

pivem, kusem starých not, na nìž jsem 
se pokoušela sesmolit pár slov, barma-
nem, který mne furt pozoroval tajuplným 
draèím pohledem, dìdkama s dlouho-
vlasýma u fotbalu a tou pitomou vopilou 
mouchou.

A nikdo prostì nepøišel.
Ani tøeba inspirace, o èem psát. Kde 

je pan Myslitel? Víte, když máte tu trpì-
livost, která prý rùže pøináší, a když do-
konce vìnujete i energii kolem toho vše-
ho, aby ta kytka vyrostla, nakonec vám 
vykvete narcis. Anebo taky vùbec nic. 
Pak tu sedíte sami nìkde v Bendovce, 
pijete pivo, nesnášíte svìt a ironicky se 
smìjete. Dokonce i tam vevnitø. Ale na-
venek nevíte vùbec, ale vùbec nic.

Opøela jsem hlavu o stùl.

Klopýtala jsem nìkam smìrem na tro-
lejbus èíslo šestnáct. Ten jede do dal-    
ší èásti Plznì, kde budu pøedvádìt, že 
nìco dìlám, že jsem hroznì chytrá,       
a všichni tomu budou vìøit. Celé je to 
jako divadlo. Furt si na nìco hrát            
a všichni tomu vìøí. Nebo nehrát a je     
to úplnì stejný. Sakra, proè tohle 
všechno? Stejnì je to všechno zbyteè-
ný… Paranoia. Mìla jsem se na to vy-
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Úplnì jsem zapomnìl, že má pøijít. 

Myslím, že dnes svùj seriál nedokoukám. 

Hergot!

Jindy jsem zase pøíšernì unavený. 

Chci spát. Jenže Bejza mi nedá pokoj 

celej den. Furt otravuje s tím compute-

rem. Že jsem mu rovnou neøekl, že ho 

nechci. Jenže když ten mùj je rozbitej. 

Teï furt jenom chodí a zkouší tu svou 

pecku, jestli funguje. Nefunguje. Na Bej-

zu zlý nebývám, ale už jsem ho musel 

poslat do háje. Opravdu jsem chtìl spát.

Koneènì jsem ulehl do postele. Bylo 

mi blaho. Jen trošku horko, a tak jsem   

si otevøel okno. To nevím, jestli bylo 

správnì. Mám dìti rád, ale poslouchat, 

jak dovádí, jsem teï skuteènì nechtìl, 

jako jsem nechtìl poslouchat jejich 

rodièe, jak se mi baví pod okny.

Když už jsem spal jak mimino, zaèal 

nìkdo zvonit. Ale furt. Bez pøestání. Ne-

chtìl jsem už vstávat. Kašlal jsem na  

nìj, a� si svùj problém vyøeší sám! Mám 

jich taky dost! Ne. Zvoní, zvoní a zvoní. 

Asi mu taky pìknì zazvonim. Když jsem 

otevøel, byl tam mladík od zdola. Prý jim 

teèe topení a potøebují zastavit rychle vo-

du. Jako domovník jsem tohle musel bo-

hužel øešit. Nebohým chlapcùm jsem po-

mohl a šel koneènì spát.

Vytírání je klidná a pohodová èinnost. 

Celkem mì to i baví. Ale když jsem zjistil, 

že náš dùm mìl v noci návštìvu, tak mi 

bylo na zvracení. Nechal mi tam pìkný 

dáreèek. Nemohl jsem dìlat nic jiného, 

než se smát. Tohle se pøece nestává 

každý den.

Koneènì mám klid. Nikdo neruší. 

Jsem sám. Zeptám se Jardy, jestli ne- 

má èas pøijít na dýmku a kus øeèi, tako-

vá návštìva mùže èlovìku prospìt, co 

myslíte?

leènosti, co nabízí internet. Snažil jsem 
se mu vysvìtlit, že internet už mám         
a druhý už nepotøebuji. Tihle lidé jsou 
pìknì neodbytní. Mají spoustu otázek, 
ale žádná odpovìï je neuspokojí. Udìlal 
jsem holt takový malý podraz na souse-
da. Øekl jsem, že nemá internet a straš-
nì ho chce mít. To pána uspokojilo jako 
pijáka další sklenka. Já mìl zase klid.

Další den za mnou pøišel Bejza, jestli 

nechci nìco koupit a zaèal vytahovat 

vìci z tašky. Bejza je vysoký a vychrtlý 

chlapík tady ze sídlištì. Když pøijde, má 

stále nìco nového. Neptám se, kde to 

bere a na co potøebuje tak nutnì peníze. 

Nezajímá mì to.

Teï prodává nìjakou kosmetiku. Beru 

si jednu kolínskou. Už mi dochází.

Myslím si, že každého z nás už nìkdy 

navštívili jehovisté. Nemám nic proti víøe. 

Ale já si zrovinka èetl svou oblíbenou 

knížku a skuteènì se nechtìl s kýmkoliv 

bavit. Ale oni museli mít tolik otázek. Ne-

vydržel jsem to a zeptal se: „Poslouchá-

te Black Sabbath? Ne? Tak to bychom  

si nerozumìli.” A zabouchl jsem dveøe      

a vrátil se k èetbì.

Když zrovna neètu, tak sleduji svùj 

oblíbený seriál v televizi. A to mi sku-

teènì nesmí nikdo ani volat. Jen o re-

klamì, ale to chodím na záchod nebo  

do kuchynì.

Ležím na gauèi a sleduji seriál. Jsem 

naprosto klidný. Trochu usínám, když 

zase slyším klepání. Nechávám to být. 

Kdo by tak mohl teï klepat? Jenže ten 

dotyèný za dveømi je neodbytný a kle-  

pe dál. Slyší televizi a ví, že jsem doma. 

„No jo!” otevírám dveøe. Zrovna teï, 

když je to urèitì dùležitý a pøijdu o nì-  

co podstatného!

„U tebe se vždycky èeká takhle 

dlouho?” øekla babi ponìkud rozèilenì. 
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Tìžko na srdci, 
trpko na jazyku

Nad poslední sbírkou veršù doyena plzeò-
ské literární scény, básníka Josefa Hrubého, 
vznáší se coby pøízrak jedno nevyøèené slovo: 
smutek. Ten postupnì proniká mezi øádky 
básní, napájí jednotlivé básnické obrazy, od-
chází a opìt se vrací, vždy se vzrùstající 
intenzitou, významovì objímá už samotný titul 
sbírky. Patøí pøitom mezi výsady básnického 
umìní nepojmenovávat vìci pøímo, nýbrž ná-
znakem, v opisu, perifrázi. U vìdomí této sku-
teènosti lze pak básnickou knížku Potmìchu� 
charakterizovat jako jednu velkou metaforu 
smutku a smutnìní, bolesti a lítosti. 

Sbírku, za kterou tušíme básníkovo úèto-
vání s osudem a pocit bezmoci z odcházení 
nejbližšího èlovìka (kniha je vìnována Annì), 
vydali Josef Vinklát a Milan Janáèek v Liberci 
roku 2012 v omezeném nákladu dvou set ne-
prodejných výtiskù. Milan Janáèek se postaral 
rovnìž o citlivý obrazový doprovod publikace. 
Zmínit je tøeba ještì zdaøilou grafickou úpra-
vu a výtvarný návrh obálky (tonoucí ve vý-
razné okrové barvì a skrývající jméno autora 
a název sbírky v decentním vodotisku) Jana 
Martince mladšího.

Josef Hrubý je, jak známo, básníkem má-
lomluvným, slovy neplýtvá, slovy šetøí. A váha 
slov bere se v patrnost i v Potmìchuti, sou-
boru krátkých, vìcných, ostøe øezaných bás-
nických miniatur. V tíživé atmosféøe vzniklé    
a tráplivou atmosféru reflektující verše staví 
vìtšinou na svìtlé vzpomínce, milé remini-
scenci, která ovšem, v konfrontaci se skuteè-
ností, záhy rychle bledne, ztrácí jas a konèí 
svou pou� v temném bezèasí. Obraz minulé 
jistoty je støídán nejistou pøítomností a oba-
vami z toho, co zøejmì nevyhnutelnì pøijde. 
Opakující se motivy tušeného konce, louèení, 
úètování a èastý výskyt záporných sloves už 
jen zesiluje stísnìný a existenciálnì vyhro-
cený tón vìtšiny básní: „Vèera sedìl u zrcadla 
/ velký èerný pták / a poslouchal / jak hrajou 
zelenou hymnu”.

Pøi listování sbírkou vynikne rovnìž její 
gradaèní kompozice. Pevná a soudržná struk-
tura básní (které jsou do sbírky zaøazeny po-
vìtšinou bez názvù, pouze se zvýraznìnými 
incipity) se postupnì uvolòuje až po závì-
reèné verše, ve kterých je narušována i sa-
motná syntax. Ètenáø je tak konfrontován       
s emotivní básnickou výpovìdí sestavenou 
èasto jen z jednotlivých slov, jež nemluví, ale 

køièí (a pøesto nevyøknou, co je z principu ne-
sdìlitelné): „Teèky èárky vykøièníky / už nejsou 
/ nemáme / a nebudou // Nepøivezli / nedodali 
/ už je nedìlají // Až po válce / Snad.” Úpìn-
livou snahu o zachycení mizejících kontur 
adresáta nacházíme též ve smršti anafor va-
riující zájmeno Tvùj (Tvá totožnost: pláš�) èi   
v jednoslovném finále básnì: „…Mozek padák 
/ na jeho nitích / ty”.

Je zøejmé, že sbírka Potmìchu� musela 
být napsána. V básnické knize života Josefa 
Hrubého pomohla pøeklenout jedno bolavé, 
dost možná vùbec nejbolavìjší místo, které-
mu se nedalo vyhnout. I pøes pøevažující ne-
gativní tón této knížky lze v ní ovšem nalézt 
též místa útìšná (by� èasto dobøe skrytá)       
a povìstné ostrùvky jistoty. Doufejme, že tyto 
pevné body budou básníka provázet i v jeho 
další tvorbì.                                     Martin Šíp

Znaèkování (podle) 
Aleny Zemanèíkové

Znaèkování, tedy v pøípadì Aleny Zeman-
èíkové, vášnivé turistky, kladení turistických 
znaèek na dosud neoznaèkované cesty, a tu-
díž i její první procházení, se velmi podobá 
pouti èlovìka životem: „Poèátek trasy, ráno, je 
radostný, barva sytá, štìtec krásnì plochý, 
znaèky rozložené tak, že umožòují pøíjemnì 
svižnou chùzi. /.../ Poslední úsek vede obvykle 
nezajímavou silnicí kamsi pøes náves k od-
lehlé železnièní zastávce /.../ Ale to ještì není 
konec – na konci se èlovìk otoèí a pokornì 
projde celou trasu v opaèném smìru, stále 
udivený, kolik toho pøehlédl.” (s. 37) To je 
znaèkování pohledem stejnojmenné povídky. 
Ale i život sám provádí na našich duších své 
znaèkování; každý zážitek, každá zkušenost 
nás ocejchují na naší další cestì. To je 
znaèkování podle Aleny Zemanèíkové, autor-
ky této jen na první pohled útlé knížky.

Znaèkování je literárnì výjimeènì vyrov-
naná sbírka próz. Publicistický styl umožòuje 
každému autorovi tak øíkajíc støihnout si svùj 
osobní žánr na míru. U Zemanèíkové to od-
haduji na jeden decilitr povídky, jeden deci 
novely a dvì deci fejetonu: souèasné a zá-
roveò nadèasovì aktuální téma, které posta-
vy, s nimiž se letmo seznámíme, spíše do-
kreslují, to vše doplnìné závìrem mnohdy 
sahajícím po pointì. Vytøíbený jednoduchý 
útvar navíc v pevnì sevøeném rámci je podán 
osobitým autorským jazykem. Styl lehkého, 
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do kterých se sama podívala a jakési jasno    
v nich uvidìla. Je to pohled veskrze lidský, 
tedy nikoli literarizující èi filozofující, neøkuli 
teologizující. Nicménì díky Bohu za nìj. Pro-
tože pouze na poznání toho druhého si tøeba, 
možná, snad uvìdomíme to, co jsme zatím 
sami na cestì životem pøekraèovali. 

Ilona Gruberová

Ivan Vièar jubiluje 

Je radost moci vzdát úctu a hold pilnému 
spisovateli a milému èlovìku, i když zrovna 
nevydal novou knížku. K tomu úèelu dobøe 
slouží životní jubilea. A právì jedno dostateè-
nì dùstojné a patøiènì zakulacené se v kvìtnu 
pøihodilo Ivanu Vièarovi. Brnìnský rodák se 
usadil v Horšovském Týnì, pozdìji jako žá-
daný auditor byl nucen pracovnì pùsobit po-
rùznu, pøedevším pak v Plzni a jejím okolí. 

Knižnì debutoval hoøkosladkou novelou 
Faust a Zuzanka v roce 2005. Èerpal v ní       
z bohatých životních zkušeností z dob ne-
dávno minulých, když hrdina knížky si nad 
zradou svého pøítele uvìdomuje, že pravda je 
leckdy složitìjší, než se na první pohled zdá. 
Následovala úspìšná pohádková knížka pro 
mladší dìti o lesním skøítkovi s èarovnou èe-
pièkou Podivuhodné pøíbìhy lesního skøítka 
Bonifáce (2007), která si vyžádala dotisk i vol-
né pokraèování. Tím se stal další soubor ki-
plingovsky ladìných pøíbìhù Pohádky skøítka 
Bonifáce (2008). Rok poté oslavil autor krás-
nou krajinu Èeského lesa pøedevším v oblasti 
mezi Klenèím a Bìlou nad Radbuzou pøe-
vyprávìním dochovaných povìstí v knížce     
O krásné pannì Juliánì aneb Báchorky a po-
vìsti Èeského lesa. Jednou rozmarnou po-
vìstí je autor zastoupen i v komorní antologii 
západoèeských a bavorských spisovatelù Set-
kání na Šumavì (2009). Zatím poslední Vi-
èarova knížka vznikla v roce 2011, je jím fan-
tazijní pøíbìh urèený pro starší dìti Kara Mor, 
poslední èarodìj ze zemì Kùd.

V souèasné dobì spisovatel pracuje na ro-
mánu se závažnou spoleèenskou tematikou   
a zároveò chystá i básnickou sbírku. A� se mu 
dílo daøí a spolu s autorem a� nové knížky 
brzy oslavíme tøeba i v penzionu Pivoòka na 
Pobìžovicku, kam Ivan Vièar své kolegy ze 
Støediska západoèeských spisovatelù opako-
vanì zve k tvùrèím i rekreaèním pobytùm. Teï 
mu však gratulujeme ke kulatému výroèí!      

1 
Vladimír Gardavský

èasto vzpomínkovì ladìného vypravování 
nám ètenáøùm usnadòuje pøijetí pøedkláda-
ného životního pouèení, které by ve vážném, 
filozofickém èi vìdeckém pojetí èetl jen úzký 
okruh „vážných” životních badatelù.

Autorka nám nadhazuje „životní” témata 
jako tenisové míèky. A s nimi otázku: už jsi 
tenhle v životì chytil, nebo ještì ne? Necháš 
tenhle spadnout na zem bez povšimnutí, nebo 
ne? Èlovìk je za ruku veden do dokonalé 
konfrontace se skuteèností kolem nás. Je to 
skuteènost hoøkosladká, jako život sám. Nì-
kdy je èlovìk nahoøe, a to i doslova – tøeba až 
na vršku kopce u køížku (Køíže na vrcholech), 
nìkdy dole – tøeba díky podvodníkovi, které-
mu jsme naletìli (Tajemný cizinec), nebo pro-
davaèce vìcnìjší než kdejaký automat (Po-
hádka o dobrých tržních vztazích). 

Po pøeøíkání v téhle knížce už o sobì vím, 
že taky ráda chodím pìšky, zvláš� tam, kde se 
nebe dotýká zemì, protože je to má minicesta 
životem doplnìná vždycky zamyšlením roz-
hodnì vìtším než malým (což ostatnì ví 
každý „poutník”), že tedy nezlézám vrcholky 
hor, jen abych je pokoøila (Køíže na vrcho-
lech). Že jsem normální, když je pro mne 
klidný výlet s rodinou za moravskými krásami 
víc než bandžídžampingová megalocesta 
napøíè Ásií (Jak jsme vandrovali). Ale na dru-
hou stranu, že i když zalévám kvìtiny po ba-
bièce (Pøíznaky krize), necestuji vlakem (Ces-
tující, Pøíbìh o školním výletì), nekomuniku-  
ji s neznámými lidmi ve svém okolí (protože 
podle mne je to dneska spíš o strach) a ne-
vadí mi odosobnìné supermarkety: proda-
vaèky za pokladnou si nevšimnu zrovna tak, 
jako ona si neprohlíží mne (Pohádka o do-
brých tržních vztazích). Ovšem ty moderní 
èinžáky, prostorné køižovatky a vietnamské 
prodejny bych – pokud bych mìla kouzelný 
proutek – posunula rozhodnì o dost dál od 
starých zdí, které dýchají svými pøíbìhy (Pøí-
znaky krize); kdo ví, jestli je ty prosklené vì-
trolamy souèasné hyperéry jednou budou mít. 
O tempora, o mores, øíkám bez ironie, ovšem 
nepravosti svìta napravit nemùžeme – jak øí-
ká správnì autorka, nejsme Ježíš ani Buddha 
(Pøíbìh o školním výletì, s. 25), mùžeme se  
k nim jen postavit èelem; snad tu bouli pøe-
žijeme a tøeba i nìèím pohneme.

Fejetony Aleny Zemanèíkové jsou urèeny 
pøedevším ètenáøùm, kteøí už mají v životì 
nìjakou dobu jasno. A protože mít v životì 
jasno není zrovna jednoduché, nabízí nám 
autorka nìkolik zrníèek kaleidoskopu života, 
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