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EDITORIAL 1

Bylo nebylo jedno mìsto...

Vratislav Maòák

Dvanácté letošní èíslo našeho mìsíè-
níku, to jako kdyby šlo o vánoèního Plže 
a silvestrovského Plže v jednom spoleè-
ném èasopiseckém balení. Tomu v nì-
kterých pøípadech odpovídá i skladba 
prosincového èísla, aèkoli jsme nìjaký 
vánoèní nebo silvestrovský speciál jis-
tìže nevytváøeli. Pouze pøicházíme jako 
obvykle s nabídkou dobrého ètení i na 
konci roku. Tím dobrým ètením myslíme 
dobrou literaturu s pøídomkem umìlec- 
ká èi krásná. Ta nìkdy dokáže dìlat divy. 
Napsal nám totiž jeden ètenáø, že se octl 
ve velké životní krizi, leè zachránila ho 
prý – èetba Plže. A dodal: „Literatura je 
zázrak.” Ano, je, ale musíme být schop-
ni jít zázrakùm vstøíc. Èíst.

Skoro každý, kdo již není mezi námi, 
bolestnì chybí. Takto nám chybí i Fran-
tišek Juøièka, a proto z pozùstalosti to-
hoto jedineèného èlovìka uveøejòujeme 
text, jejž Juøièka – vycházeje z Erbena – 
s gustem pøevedl do své rodné valaš-
štiny, na kterou nikdy nedal dopustit. 
Možná to byl jediný obèan plzeòský, 
který mluvil i valašsky, i „plzeòsky”. Dvì 
básníøky „plzeòské” nejsou, jedna po-
bývala v Klatovech, druhá pobývá ve 
Františkových Lázních, pøièemž jak Zu-
zana Dorogiová, tak i Alena Vávrová re-
prezentují (každá po svém) západoèes-
kou poezii. Prózu zase reprezentuje        
i Daniela Kováøová a první a doposud 
jediný západoèeský laureát Ceny Jiøího 

Ortena – støíbrský Vratislav Maòák, au-
toøi prozaických pøíspìvkù tohoto èísla. 
Pobavit ètenáøe matematikou si pøeje 
Jan Huèka, zatímco Stanislav Bukovský 
se tentokrát rozvyprávìl o Karkulce, ale 
nejen o ní: vzpomínka na jeho uèitele 
chemie pøedstavuje i další opoždìnou 
gratulaci k osmdesátinám Petra Ker-
sche, autora spjatého s Plzní a s Blo-
vicemi. Evžen Pìnkava se zdá být po-
sedlý svými letními zážitky, které snad 
ètenáøe zaujmou i v prosinci. Štìpán 
Kuchlei posílává do Plže své verše z da-
lekých konèin a pravdìpodobnì jenom 
Èapkùv jasnovidný básník z Povìtronì 
by vìdìl pøesnì odkud – možná ze Sin-
gapuru? Tyto básnì jsou však i tvùrèí 
výzvou západoèeské mladé poezii, jak 
psát – a jak snít.

Významný moravský jazykovìdec      
a jazykozpytec v jedné osobì (èili Karel 
Komárek) zahudl na šalmaj a sepsal  
text do rubriky Šalmaj záhy po pøeètení 
knihy záznamù Øádeèky, by� mu v této 
knížce úplnì všechno neladilo a nikoli 
vše ho dobøe naladilo. Tak to má být.   
Se starým „plžím” rokem se však louèí-
me i jednou gratulací: totiž s kytièkou ur-
èenou edici Ulita, která vychází už deset 
let a deset let snad má smysl a je k svì-
tu. S Plžem v jedné ruce a s Ulitou v dru-
hé mùžeme všem našim pøíznivcùm po-
pøát milé svátky a š�astný a veselý vstup 
do Nového roku.
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František Juøièka

Mateøídúška

Lakonika

Otevøená huba
potápí
vlastní loï

•

Kdyby touha byla kùò
støízlivý èlovìk
bez domova
nejlepší jezdec
byl by

•

Za øevu motorù lùza
krouží na námìstí
na motorkách
kolem vánoèního stromu

•

Umøeli mamìnka, 
tož do hrobu ju dali...
sirotci za òú plakali,
chodili k hrobu 
každý deò hneï z rána
a zúfalo jich volali.

Lúto jich bylo 
mamìnce v tom hrobì, 
moc lúto, až k plaèi samém...
a jak tak vzdychala si sobì, 
vyrostlo na tom jejím hrobì 
drobuèké kvítí šmahem.

Poznaly chuïata
mamìnku na vúni, 
poznaly ju a jásaly, 
drobuèké kvítí
na pamì� mamìnky 
mateøídúškú nazvaly.

Mateøídúško 

valašského kraja, 

drobuèké naše povìsti,

trhané v samém kraji rája,

kam, že dám tebe

pro štìstí...

Snaï, že sa najde

cérka èis�ulinká, 

kerej to kvítí zavoní,

a snaï, že najdu aj

upøímného synka,

co sa mu k zemi pokloní.

Podle K. J. Erbena 

pøevedeno 

do valašské mluvy 

Vrhá se pod svùj vlastní
vlak hamižnosti
lidstvo

•

Je taková nejprostší báseò
Umìní skrývat Umìní

•

Je zem kde rakev
døevìný je piroh
masem nadívaný 

•

Když je ryba dobrá
Je dobrá
Slova pravdy – Hoøký pepø
Island

•

Alena Vávrová

Lakonika a jiné básnì
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Pyl berou ze Stromu Poznání
Tajemství ze Spojených køídel
Med z lásky Propolis z rozumu
Básníci a Vèely

•

Instantní Smyslná
Polévka Mysli
Aforismus

•

Vosy básní jsou viditelnìjší
než vèely
Navíc bodají a neumírají

•

Je pro nìkoho
nejkrásnìjší báseò:
Varna Spilka Ležácký sklep

Tøi kavárenské

I.
Pijeme èaj
èaj Èajkovského èaj
Snìní navzdory osudu
Pijeme!
A Èajkovského èaj
proti 
Zmalomyslnìní

II.
Øekl mi jeden staøík
co nebyl v pohodì
Lidstvo vede tøetí svìtovou 
válku proti pøírodì

III.
Køièel druhý staøík:
Mé víno vykvasilo
zaèíná se èeøit
To se nedá pøežít

Osamìlá bìžkynì

Tloustne

Život je
KURVA – HRA

Na zkrvavený housle

Trojverší

Na písmenku „A”
Mé èerné klávesnice
Sedí malý ptáèek a zpívá

Vidím to barevnì

Planck hraje na klavír
Einstein ho na housle doprovází
Dùm hoøí Dùm plápolá
Dìdeèek se èeše

Tøi 

Z nebe Poezie
Havrana Nelze odpárat
(Edgar Allan Poe)

Dlouho nehladit
to je tiše umírat
Vysychá páteø

Milý Einsteine
píšu ti dopisy tajné
ty rozumíš jim

Malá instantní dramata

I.
Nechceme ji znát
je to Tak divná píseò
Panenku bodni

II.
Velbloudi bloudí
v oblacích na nebesích
my na nich jedem

Zahájení 220. lázeòské sezóny

Mínus pìt stupòù

Kvìten 2013

Titanik se potápí

Hudba hraje
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Zuzana Dorogiová

Pod stromem vánoèním
xxx

A v rytmu fabulací

jak herci pøed Vánoci

mé postavy ožívají

vlastním životem

Nespìchají

V snìhové závìji

pøihlížím

mrznoucí prsty mìní se v krystalky ledu

Nic víc než žasnout

nedovedu

xxx

Jmelí obrací svou sílu v plameni

polibkem ohnivým

procitá svìtlo

k znovuzrození

Karmínová stužka devìtkrát upevní štìstí

døíve než vybuchne ohòostroj hvìzd

nad rozcestím

Pod stromem vánoèním

z ostrovù uprostøed oceánu

varhany pùlnoèní

otevøou srdce

z obsidiánu

 

xxx

Dikobraz v podbøišku

na dosah katedrálu

svìt plný Ježíškù

a nových svatých grálù

Podivné šílenství

zmocòuje se davu

kterému Køtiteli

dnes uøíznou hlavu

xxx

Vánoèní cukroví

zùstává u ledu

prosladit se 

    slaným proudem

        bez pomoci 

            nesvedu

xxx

Má øeko øek

když svìtla do tebe

              tanèí i pláèou

kaskády vybuchující nad hladinu

v impresi Williama Turnera

ohòostroj z lodi

nohy mne zebou

Pochodem Montekù a Kapuletù

v bezbøehé inspiraci

ke mnì se lásko vracíš

Ohòostroj s Ódou na radost

Jsem š�astná, že jsem v Praze

                                          s tebou

Staèí jen pøejít most

xxx

Mrazivý zmrzlináø v bílém

nasadil rychlý krok

nadìlil

do kornoutù plynových kandelábrù

trojité porce

snìhové zmrzliny

Vysmátý èepièáø

narazil potmìšile

lvùm pøed Rudolfinem

chundelaté beranice



5

Usedám

na ohon

Halleyovy komety

       a opaøím se èajem

Spolu tajem

xxx

Žijem èi nežijem

tajemná magie

hradèanská alchymie

rudolfinské doby

vloèky stále ještì zdobí chrám

Dunivá Kateøina zve

k nebezpeèným vontským hrám

Král kázal mìsto vystavìt

staletími nadìjí

Jan Tleskaè se dává v let

zakrývající výhled

Tváøí se nevrle

Sochy buditelù

zahalené do bìlostných

tøpytivých šál, dek a pøikrývek

mhouøí pøed vloèkami

rozespalá víèka

Lodníci umetají sníh

z horních palub parníkù

a z lavic pasažérù

dolù

mezi uhýbající racky

do vln øeky

Splavy spuštìné nadoraz

Vltava ví své

kachnièky i labutì vìdí

že v tom

cudném pøijímání

jsou už semena 

klíèících trav

                  obsažena

xxx

Ráno

pøeješ mi dobrou noc

Takhle má vypadat

oteplení planety?

Ledovec taje

to já hoøím

Koho mám pøivolat

na pomoc?

Kdo jiný

když ne ty

zavede mne k jižním moøím

Vpodveèer voláš 

dobré ráno

je dopsáno

je dospáno

ne nevyspáno
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O zdi, která chtìla být nebem
Vratislav Maòák

Bylo nebylo jedno mìsto a v nìm stá-

la zeï. Neptejte se mì, kdo ji postavil, 

nevím to – a� už to byl, kdo chtìl, mìl      

k tomu jistì pádný dùvod, protože zbùh-

darma se zdi nestaví.

Ta zeï byla stejnì rovná, stejnì vy-

soká a stejnì pevná jako ostatní zdi       

z ostatních ulic a z ostatních mìst. Jen 

jednou vìcí se lišila – svou barvou.

Ta zeï byla rudá a jeden by øekl, že  

ji na èerveno natøeli jako vzor pro ku-

chaøského uènì, který nerozpoznal bru-

sinky od borùvek. 

Druhý by mohl namítnout, že èerve-

nou barvu dal zdi jeden mladík – prý se 

tak snažil vyznat lásku dívce, jež ji kaž-

dé ráno míjela cestou na ranní smìnu. 

Tøetí by potom zarputile tvrdil, že zeï 

pøijala svou barvu od krve, která protekla 

ve svìtových válkách a revolucích. 

Ve všech pøípadech by se ale jednalo 

o plané øeèi. 

Ve skuteènosti oblékli zeï do èerve-

né pro výstrahu. Chtìli tak varovat kaž-

dého, kdo by se ji pokusil pøelézt. 

Díky køiklavé barevné ploše nemuseli 

poøizovat cedule s nápisem 

POZOR! POZOR!

ZÁKAZ VSTUPU!

protože ty nìco stojí, a navíc mohou 

zreznout, mohou se zaprášit, mohou 

zajít, dají se odšroubovat, odlomit, od-

nést, ukrást, kdežto rudá zeï… rudá zeï 

zakazuje vstup jaksi sama o sobì. 

Možná se nyní smìjete, ale ne-

jednalo se o hloupý nápad. Žádného      

z chodcù, kteøí kolem zdi procházeli, by 

totiž ani nenapadlo vyskoèit a poodhalit 

tajemství tušené na druhé stranì. Èer-

vený nátìr pùsobil až pøíliš výhrùžnì.     

A ke všemu nabýval každým dnem na 

sytosti, takže i nevyøèené varování znì-

lo šedou ulicí stále hlasitìji. Lidé proto    

u rudé plochy pøidávali do kroku a spìš-

nì kolem ní procházeli, rychle kvapili, 

chvatnì probíhali.

Nikdo se nezastavil a nezamyslel nad 

tím, proè zeï rudne. Nikdo se jí, nedej 

bože, nezeptal. Chodci mìli obavy a ne-

mìli èas – jak už to u dospìlých lidí bý-

vá.

Ve skuteènosti se pøitom èervená zeï 

neèervenala pro výstrahu, ale studem. 

Stydìla se právì za to, že je výhruž-

nou zdí. 

Pøed lety ji vyrobili z panelu v továrnì 

na kraji mìsta. Do jejího tìla vyrazili také 

dva drobné prùzory,

F F 

dvì skulinky menší než sklenìné kulièky, 

aby mohli lidé skrytí za zdí vèas odhalit 

nezvané hosty, kteøí by se snad chystali 

zákaz vstupu porušit.

Za jasných dní obìma prùzory pro-

svítala blankytná obloha s konturou listù 

– a tou oblohou se chtìla èervená zeï 

stát.

„Lidé se mì bojí,” stýskala si nebi       

v deštivém konci léta, když se kolem 

míhaly mokré deštníky. „Aniž bych si to 

pøála, vøískám, hrozím a odrazuji. A dìti 

o mnì øíkají, že jsem v holportu s èer-
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Ještì ale chvilku vyèkej, nebo� ráno je 

moudøejší veèera.”

Pøešla jedna dlouhá noc, noc nejdelší 

ze všech nocí, a pøišel sváteèní den, na 

který lidé èekají celý rok, protože vìøí, že 

naplní jejich sny.

Nad šedou ulicí se vyhouplo slunce  

a oblohu a mraky obléklo do ruda.

„To jsou èervánky,” povìdìla obloha 

zdi, aèkoli ji už témìø nevidìla. Svìt totiž 

v onu chvíli zèervenal celý, zèervenaly 

chodníky, lampy, domy, auta, zèervenaly 

lidské tváøe i myšlenky. Nešlo už poznat, 

kde zeï konèí a kde nebe zaèíná. 

„Jsou krásné a pøeci jsou rudé jako 

já,” povìdìla zeï. Šlo o poslední vìtu, 

kterou ještì stihla vyslovit.

 

Svítalo rychle. Èervený svìt postup-

nì ztrácel na sytosti, zvolna bledl do rù-

žových a fialových tónù, do barev, jaké 

má jen holubí peøí, kvìty zkøehlých sla-

mìnek nebo desky starých sešitù.

Chodec, který by v onu èasnou ho-

dinu zavítal do šedé ulice, mohl spatøit 

nevídané. Vždy� jen málokdy máme pøí-

ležitost na vlastní oèi sledovat, jak se 

zeï mìní v nebe. Jenže všichni lidé ještì 

zùstávali v županech.

Nakonec vyprchaly i fialové odstíny. 

Ze zdi nezbylo nic. V šedé ulici byste 

našli pouze modrou oblohu s nìkolika 

mraky… a sad. Léta skrývaný tøešòový 

sad. Možná že v jeho vìtvích zùstaly 

viset èervánky, možná to byl poslední 

vzkaz rudé zdi. Onoho božíhodového 

rána se zdálo, že holé prsty zplanìlých 

stromù plodí uprostøed zimy rudé tøešnì. 

Nebyly vìtší než sklenìnky. 

A jestli tomu chcete vìøit, novou zeï 

na místì té staré už nikdy nikdo nepo-

stavil.

tem. Je to pomluva, jenže… jak se dnes-

ka mùže zeï bránit? Ty pøitom svou 

modrou barvou zklidòuješ a tišíš. Povìz, 

jaký to je pocit?”

Nebe však zùstávalo nìmé.

„Vìzím zde jak barikáda, nehybná    

a tìžkopádná. Zato ty jsi lehké a bez tí-

že,” promlouvala zeï k nebi, když pøišel 

podzim a když o její rudé tváøe pleskaly 

vejèité listy tøešní. 

„Já pøekážím, bráním a rozdìluji,” po-

kraèovala zeï. „Ty hranice pøekonáváš   

a lidé k tobì vzhlížejí… ba co víc, kocha-

jí se pohledem do tvých výšek. Nìkdy 

bych to také chtìla zažít.”

Ale zachmuøelá øíjnová obloha mlèela 

dál. 

„Jistì víš, že tìšíš lidskou duši. Tak 

proè se poslední dobou ukazuješ tak 

zøídka?” ptala se zeï oblohy, když mìs-

to zalehla zima a stromy zùstaly holé.

„Vím, že i ty se ráno èervenáš. Jestli 

se stydíš za to, že pøicházíš pozdìji        

a zase brzy mizíš… proè si nepøivstaneš, 

abys dorazila vèas a mohla s námi pobýt 

déle?”

„Rok konèí,” promluvila koneènì po 

mìsících mlèení i obloha. „A já nosím 

èerné šaty proto, že èerná barva je bar-

va sváteèní.”

„Ach tak," podivila se rudá zeï a do-

dala si odvahy. „Když tedy nyní nosíš 

èernou, nemohla bys mi pùjèit trochu    

ze svého modrého šatníku? Pøála bych 

si být aspoò na jeden den modrým ne-

bem.” 

Tu vìtu pronesla rudá zeï dùraznì   

a pronesla ji nahlas, protože nechtìla 

promeškat pøíležitost. Jeden muž, který  

ji právì míjel, se však vylekal tak, že 

upustil smrèek, co nesl v podpaží, a dal 

se na útìk. 

„Rok konèí,” zopakovala obloha.       

„A pøání máme od toho, aby se vyplnila. 
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Pandoøina skøíòka
Daniela Kováøová

Vánoce skonèily. Eva uklidila betlém 

a barevné koule do krabic, které odnes-

la do sklepa. Byly to jejich první spoleèné 

Vánoce v novém domì a navzájem se 

spolu ještì úplnì nepoznali. Vždy� to   

byl teprve týden, co s Adamem vymýšle-

li místo pro vánoèní stromeèek.

Eva odnesla do sklepa poslední kra-

bici s girlandami støíbrných ozdob a se 

sváteèním pocitem se zadívala na polo-

prázdné police. Ty se teï budou pomalu 

naplòovat sezónními vìcmi – lyžemi, 

sportovními botami, tenisovými raketami 

èi dìtskými koèárky. 

Vrátila se do pokoje a vrhla se na 

povánoèní úklid. S mopem v jedné ruce 

a vysavaèem v druhé myslela na Ada-

ma, který zatím natíral døevìné schody 

nitrolakem. Jeho pach se pomalu plížil 

domem a pronikal do každé skulinky. 

Aby si zpestøila úklid, pojala ho jako 

dobrodružství. Ještì nestaèila v novém 

prostøedí promyslet uklízecí stereotypy,  

a tak jí chvíli trvalo, než vymyslela po-

stup. Nejprve vyluxuje koberce, pak utøe 

prach a zamete a nakonec vytøe plovou-

cí podlahy. Musí zaèít nejvzdálenìjší 

místností a postupovat smìrem do ku-

chynì, jak jí to kdysi nauèila její matka.

Když doluxovala, pøesunula se do 

prostor bez kobercù. V hale ještì stále 

vonìlo jehlièí, i když suchý stromek už 

byl rozøezaný a jeho vìtve jako konèeti-

ny trèely venku z popelnice. Uvnitø se za-

tím do vùnì Vánoc mísil pach acetonu   

a vzniklá smìs nebyla Evì pøíjemná. 

„Musím pøidat, a� už to mám za se-

bou,” øekla si a zalovila mokrým mopem 

pod tmavým schodištìm. 

„Sem by se hodilo svìtlo,” napadlo ji, 
„vùbec nevidím, co utírám.”

Pøivøenými dveømi z pokoje slyšela 
odbíjet hodiny. Bily teprve ètvrtou hodinu, 
ale už se smrákalo a hala byla bez umì-
lého osvìtlení temná. Eva rozsvítila, 
svìtlo však bylo na zdi umístìno tak ne-
šikovnì, že na prostor pod schody stejnì 
dobøe nevidìla. Zašla pro baterku a za-
míøila kuželem svìtla do tmavého rohu.

Údivem div nevykøikla. Pod schody 
uvidìla malá dvíøka. Neobratnì klesla na 
kolena, uchopila døevìný knoflík a dvíøka 
se smìrem ven otevøela. Z otevøeného 
otvoru vycházela zelenkavá záøe. 

Eva odložila mop a jen s baterkou 
prolezla dovnitø.

„Zvláštní,” øíkala si. „Za ty dva týdny, 
co v domì bydlíme, jsem si dvíøek ještì 
nevšimla.”

Nasoukala se do malé, zelenì osvìt-
lené komùrky. V rozích rozházenì ležely 
umìlohmotné hraèky, barevný míè a kra-
bice se stavebnicí Merkur. Všechny vìci 
pokrývaly pavuèiny a mrtvolky mušek. 
Eva se rozhlédla, aby našla zdroj zele-
ného záøení. Vycházel ze skøíòky v kou-
tì místnosti, na jejíž horní èásti bylo 
ohnivým písmem nadepsáno: 

PANDOØINA SKØÍÒKA –  ZA  
ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEOTVÍRAT!

Eva nepøemýšlela a jediným pohy-
bem zvedla horní desku skøíòky. Uvnitø 
to zabublalo a zelenì fosforeskující hmo-
ta se vyhrnula ven jako kaše z kouzelné-
ho hrníèku. Eva nebyla schopna udìlat 
jediný pohyb. Døepìla v malé místnosti   
a zelenì kolem pøibývalo, až v ní vìzela 
po kotníky. Chladila a bublala a Eva se 
pojednou cítila ospalá a malátná. 
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„Dýchej zhluboka,” pøikazoval jí Adam. 

„Musela se ti zatoèit hlava z tìch výpa-

rù. Mìl jsem víc vìtrat,” dodal omluvnì. 

„Na obalu nádoby je dùrazné upozor-

nìní.”

Eva se nìkolikrát poøádnì nadechla 

a ucítila mrazivý vzduch, který do haly 

proudil otevøeným oknem. Cítila se lépe. 

Pak si pomalu zaèala rozpomínat.

„Poèkej,” vstala, „musím se na nìco 

podívat.”

Vzala Adama za ruku a pomalu se 

pøibližovala ke schodùm. Pod nimi úplnì 

vzadu u zemì uvidìla malá dvíøka.

„Pøesnì o tom se mi zdálo!” vykøikla 

vydìšenì. „Uvnitø je místnost s Pando-

øinou skøíòkou!”

„Blázínku,” øekl Adam, otevøel dvíøka 

a posvítil do otvoru baterkou.

„Podívej, døív to asi byla tajná dìtská 

komùrka,” øekl s úsmìvem a vytáhl ze-

vnitø zaprášenou krabici stavebnice 

Merkur, hadrovou panenku a barevný 

míè.

Eva si dodala odvahy a podívala se 

dovnitø. Malá místnost vypadala stejnì 

jako ve snu, ale Pandoøina skøíòka v ní 

nebyla.

„Možná mi ten dùm chtìl ukázat své 

první tajemství,” zašeptala.

„Anebo nám naznaèoval, že je ja-   

ko stvoøený pro další nájemníky!” øekl 

Adam, levou rukou ji objal a pravou po-

ložil na její silný pas. 

„Možná právì proto, že èekáme dítì.”

Pak zeleò kolem ní dosáhla jejího pa-

su. Zatoèila se jí hlava a posadila se. Ze-

lené nadìlení bylo všude kolem, nadná-

šelo ji, bublalo a Evì se zdálo, že k ní 

promlouvá. Když hladina stoupla až        

k bradì, dostala strach. Mìla pocit, že  

se dusí, a bála se, co se stane, až jí ci- 

zí prostøedí zaplaví ústa, oèi a nos. Ne-

mohla se pohnout, nebyla schopna po-

padnout dech. 

Najednou nechápala, proè do nezná-

mé komùrky lezla, co ji dovnitø pøivábilo. 

Nerozumìla sama sobì. V normálním 

životì by pøece nikdy Pandoøinu skøíòku 

neotvírala. Co se to s ní dìje? 

„Adame,” zašeptala. Manžela pøece 

mìla zavolat už dávno. „Adamééé!” opa-

kovala silnìji, ale vìdìla, že její ústa 

žádný zvuk nevydávají. Její oblièej už 

vìzel v zelené chladivé hmotì, která jí 

nedovolovala se pohnout, dýchat, mrkat 

ani myslet. 

„Adame, pomoz mi,” zaprosila a pak 

ztratila vìdomí.

„Evo, Evo, slyšíš?” Manžel stál nad ní 

a tøásl jí rameny. „Prober se pøece!” 

Ležela pod schody v hale nového do-

mu a pomalu se jí vracely vzpomínky. 

Chtìla pøece uklidit po Vánocích.

„Co se stalo?” zašeptala a tìžce 

polkla. Dùm byl plný divných pachù, kte-

ré jí vnikaly do úst a do nosu. Hlava        

jí tøeštila. Vedle ní ležely vysavaè, mop    

a smeták.
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Literární kritik Vladimír Novotný (nar. 
1946) neustává v psaní recenzí a ko-
mentáøù a ve vydávání knižních výborù   
z nich, ale v posledních letech zvolil ješ-
tì subjektivnìjší žánr, ve kterém je více 
patrná jeho osoba. Bývá zøejmì upomí-
nán o pamìti, ale místo nich píše reflexe 
aktuálních zážitkù a souvisejících vzpo-
mínek, které nazývá „øádeèky”: krátké,   
v poèítaèovém formátu dùslednì sedmi-
øádkové glosy, ve kterých komentuje 
souèasný literární život a svou úèast       
v nìm. Od roku 2012 je posílá pøátelùm 
a jejich soubor právì za tento rok vydal 
knižnì s podtitulem narážejícím na život 
vlastní: Z roku na vsi (Týn nad Vltavou: 
Nová Forma, 2014).

Autobiografické záznamy lákají víc 
než odborné texty (zlý jazyk hned pøi-
pomene, že se také snadnìji píšou) a nì-
kteøí ètenáøi by se mohli rovnou pøiznat, 
že radìji ètou Novotného „øádeèky” než 
jeho studie. Hlavnì jeho pøátelé (zlý ja-
zyk zase dodá: i nepøátelé) budou zvì-
daví, jestli jim neuniklo nìco z autorova 
soukromí. Ale také ti, kdo ho osobnì ne-
znají, si v Øádeècích mohou pøijít na své: 
tøeba tu potkají sobì známá jména z li-
teratury i dalších oblastí kultury, známá 
místa z domova i ze svìta a pøípadnì 
známé situace ze života, nebo� literární 
vìdec a vysokoškolský pedagog v naší 
dobì a v naší zemi zpravidla žije v prù-
mìrných pomìrech, nìkde uprostøed me-
zi krava�áky a sockami.

Novotného Øádeèky jsou jako film, ve 
kterém se støídají stejnì dlouhé, respek-
tive stejnì krátké zábìry na rùzná místa. 
Støídání znemožòuje jednotvárnost: po 
sobì následují napøíklad zpráva o schùz-

ce s pøáteli, dojem z pøeètené knihy, mo-
mentka z cesty k nádraží, reakce na 
úmrtí slavného spisovatele, vzpomínka   
z mládí, èerstvý výjev z domácnosti, ob-
sah konzultace se studenty, polemika      
s nejapným výrokem v tisku, pohlednice 
z ciziny, otøes z pracovní porady, citát     
z dopisu od kamaráda, záznam snu, 
akutní zpytování svìdomí... Deník osob-
ní i ètenáøský, kronika literárního živo-  
ta, kritické postøehy z èerstvé literární 
produkce: od každého trochu, nic kom-
pletního, ale celek smysluplný. Jakého 
smyslu? Laskavý ètenáø si laskavì od-
poví sám. Návrh možné odpovìdi: život 
naplnìný literaturou, ve které se hledá 
porozumìní životu.

Jsou tu autentická svìdectví o ponì-
kud exkluzivním svìtì literatury, ale i zá-
znamy všedních zážitkù. Autor je chce 
uchovat, ale kromì toho ještì prozra-    
dí nebo naznaèí, proè a èím ho ten nebo 
onen zážitek zaujal. A snaží se vystih-
nout jeho prùvodní atmosféru: pokud ji 
vycítí také ètenáø, je dobøe. Pak je to   
víc než záznam. Impulsem k psaní tak- 
to osobních reflexí mohla být i citelná 
životní zmìna: Vladimír Novotný, dlouho 
všudypøítomný v našem literárním životì 
a tudíž i v jeho centru, se i z ekonomic-
kých dùvodù odstìhoval z metropole na 
odlehlou ves. Mìl to blíž aspoò do Plznì, 
kde uèil na pedagogické fakultì, jenom-
že zakrátko zase z dùvodù interperso-
nálních plzeòské pùsobení ukonèil a za-
èal dojíždìt pøesnì opaèným smìrem od 
Prahy na univerzitu do Pardubic. Život 
zamíchal kostky v hrnku a nová situace 
je èastým námìtem Øádeèkù i zdrojem 
nových pohledù.

Øádeèky k Øádeèkùm:
Kritika kritika

Karel Komárek
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druhým a u mnohých doplní, že to je slib-
ný talent nebo pøední básník a že si za-
slouží literární cenu, pùsobí to na nás 
neodborníky, jako když nìjaký vlastivìd-
ný pracovník pøed sto lety vychvaloval 
bardy svého rodného kraje, kteøí jsou 
dnes totálnì zapomenutí. Ano, problém 
je na naší stranì, náš pøístup není pøí-
stup odborníka, nýbrž zájemce, a riskuje-
me, že tak propásneme opravdovou hod-
notu. Ale pøece se ptejme: je nejnovìjší 
èeská literatura opravdu tak významná   
a zájmu ètenáøù hodná, jak by se zøejmì 
mohlo zdát z Øádeèkù Vladimíra Novot-
ného?

Sebekritická sebechvála

Pøitom Vladimír Novotný je kritik pøís-
ný, v pøípadì potøeby razantní a hlavnì 
nebojácný. Jestliže ocení i jména zatím 
neznámá, dokáže naopak zasáhnout 
autory známé. Mnohé celebrity naší lite-
rární scény (Viewegh, Putna) se asi za-
vrtí nelibostí nad tím, co si o sobì v Øá-
deècích pøeètou, a nìkteøí klasikové (Šo-
lochov, Kaplický) se obrátí v hrobì. A co 
sám autor? Jak pøedstavuje v knížce sám 
sebe? Jsou tu pasáže, které primárnì 
zaznamenávají nìco jiného a o osobì 
autora vypovídají nepøímo. Vladimír No-
votný vychází z takových záznamù jako 
intelektuál neposedný až hyperaktivní, tu 
bojovný a tam zas dìtsky soucitný. Sna-
ží se mít stejné porozumìní pro lidi rùz-
ných názorù, kteøí by se navzájem nej-
spíš sežrali: od liberálù a hedonikù až po 
mnišské povahy, od okultistù po ortodox-
ní vìøící, od ukáznìných vyznavaèù po 
jurodivé hledaèe. To dokáže málokterý 
literát. Podmínkou tak širokého porozu-
mìní je upøímnost duchovního zájmu, 
pøípadnou pøekážkou v podobných zá-
ležitostech bývá nepoctivost a zisku-
chtivé pøedstírání.

Advokát èerstvé literární produkce

Význam Øádeèkù je mimo jiné v tom, 
že snad každý milovník èi pìstitel litera-
tury se v nich doète nìco nového a pøi-
uèí. Novotný èasto poznamenává, co 
právì ète, a nìkdy jsou to knihy, které 
neète skoro nikdo: román Miloslava No-
hejla Souhlas z 20. let, kniha fejetonù 
Emila Vachka Øešeto (1918) nebo blíže 
neurèené dílo Zátiší s kulichem, herbá-
øem a kostkami: „Kdopak to napsal, kdo 
to ví?” ptá se vyzývavì (s. 117). Ale pøe-
devším se tu projevuje jako advokát èer-
stvé literární produkce. Pochopitelnì od-
mítá generalizovaná tvrzení, že souèas-
ná èeská literatura je brak: to prohlašují 
napøíklad politikové, aby zdùvodnili, proè 
stát tak nerad dává peníze na její vydá-
vání. Dále s chutí pøistihuje akademické 
literární vìdce, kteøí ex offo souèasnou 
èeskou literaturu vyuèují nebo o ní roz-
hodují v rùzných grémiích, ale pøitom 
èerstvou literární produkci soustavnì ne-
sledují. Takové typy je tøeba kvalifikova-
nì uzemnit.

Ale v této souvislosti se mohou ozvat 
další potrefené husy: tací, kteøí èerstvou 
literární produkci nesledují, protože jed-
nak ji nemají v popisu práce, jednak s ní 
mají sérii špatných zkušeností. Jsou za-
loženi víc nostalgicky a dùvìøují provìøe-
nému. Mají v oblibì døíve narozené auto-
ry. Když si obèas øeknou, že by nemìli 
zùstávat za opicemi, a rozhodnou se se-
známit se souèasnou tvorbou, stává se 
toto: otevøou poslední èíslo nìkterého 
literárního èasopisu nebo internetového 
portálu,projdou ukázky a recenze– a zko-
prní nad frekvencí vulgarismù, dušev-
ních i tìlesných úchylek, povrchností       
a schválností. Èerstvì napsané literatu-
ry vychází velice mnoho a jména autorù 
jsou zákonitì málo známá, nejsme-li od-
borníci. 

Když pak respektovaný znalec Vladi-
mír Novotný tato jména uvádí jedno za 
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ve svých knihách, napø. Na prahu Apoka-
lypsy, citoval pochvaly i kritiky vùèi své 
osobì a obojí komentoval zhruba tak-  
to: kdo chválí, ten je vnímavý, kdo kriti-
zuje, ten postrádá schopnost interpre-
tace i dobrý úmysl. 

Podobný dojem mohou vyvolat (jis-
tìže u útlocitných nevýbojných povah) 
pøíslušné pasáže Øádeèkù. Napø.: „Teï 
už nejsem na tyto konference zván a fi-
guruji na nich jako persona non grata.    
A proè? Ponìvadž tady rozhodují zba-
bìlé animozity, nikoli zájem o badatel-
ské nasvícení problému” (s. 53). Ovšem 
s jedním dùležitým rozdílem: Vladimír 
Novotný je noblesní literát a nehází po 
odpùrcích verdikty zatracení a vulgaris-
my jako ten neš�astník Bloy.

Jazyk mezi tradicí a tvoøivostí

A už vùbec se nechceme plést ling-
vistùm do øemesla, ale pøece jenom 
upozorníme na urèité rysy jazyka, kte-
rých jsme si v Øádeècích povšimli. Vla-
dimír Novotný je ze staré školy a píše      
i tyto subjektivní, žánrovì volnìjší texty    
v zásadì tradièní spisovnou èeštinou. 
Nepodléhá svodùm autentiènosti a po-
hodlí bìžnì mluveného jazyka. Názor-
ný pøíklad: „Cesta trvala deset hodin, 
nyní již se ale – já s nemile poøezaným 
èelem neboli s tuze emblematickým 
krvavým šrámem – touláme veèerním, 
pohøíchu témìø noèním Krakovem”    
(s. 60). Kdyby to napsal nìkdo z tìch 
mladých literátù, které Vladimír Novot-
ný tak velkoryse chválí, znìla by vìta 
nejspíš takto: „Cesta trvala deset ho-
din, ale teï už se touláme po veèerním 
nebo bohužel skoro noèním Krakovì, 
já s (v)odpornì poøezaným èelem, no 
prostì s šíleným emblematickým krva-
vým pruhem...” Vývoj jazyka se projeví 
i bìhem jednoho lidského života.

Pak jsou tu øádeèky, které o autorovi 
mluví výslovnì. Vladimír Novotný hojnì 
cituje pochvalná vyjádøení o svých dí-
lech. Pochvala tìší, rádi potvrzujeme, že 
v pøípadì Vladimíra Novotného je pravdi-
vá, ale když je jí tolik, mùže to na skro-
mnìjší povahy pùsobit nepøíjemnì. Jistì-
že nìkteré pochvaly jsou citovány spíš 
pro jejich naivní roztomilost a také iro-
nicky komentovány, napø.: „Pardubická 
ex-posluchaèka se v Libri prohibiti ne-
chala slyšet, že ‘pan docent N. mìl to 
povídání úplnì skvìlý’. Hle, takhle svítí 
kvítí kritikùm. To� sebekritická sebe-
chvála” (s. 23). 

Ale u jiných takový odstup chybí ne-
bo ho tam neumíme najít, jako tøeba u ci-
tovaného lektorského posudku: „Vìøím, 
že by se Vladimíru Novotnému koneènì 
mohlo, ba mìlo dostat nìjakého dùleži-
tého ocenìní, tøeba ceny F. X. Šaldy /.../ 
že by takto pøišel na svìt významný ti-  
tul naší souèasné literární historiografie  
a kritiky” (s. 187). Osobnì bych takový 
posudek schoval v šuplíku a obèas bych 
si ho pro potìšení èetl, ale nikdy bych ho 
vlastnoruènì nepublikoval.

V této souvislosti stojí za povšimnutí 
pasáž, kde Novotný cituje, co mu o za-
slaných Øádeècích napsal blíže neur-
èený lingvista Karel K.: „Nebudu se nad 
nimi rozplývat chválou, abych neposilo-
val Tvou ješitnost, ale dík! Pøipomínají  
mi záznamy toho neš�astníka Leona 
Bloye – samozøejmì (pøedevším) dru-
hem a strukturováním informací” (s.187). 
Autor k tomu dodává: „Nesnadno øíci, 
proè náš význaèný lingvista pokládá 
zrovna Bloye za neš�astníka, pøípadnì 
èím mu tyto Øádeèky pøipomínají ‘ne-
š�astnický’ zpùsob psaní” (tamtéž). 

Nuže, nemùžeme sice za Karla K. 
mluvit, ale naprosto s jeho hodnocením 
Øádeèkù souhlasíme a dovolíme si k nì-
mu doplnit toto své vysvìtlení. Leon Bloy 
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ano nebo ne, diskusní reakce je zákonitý 
úèinek kriticky ladìných textù. Mnoho 
názorù v Øádeècích bychom mohli pode-
psat. Kromì øady literárnìkritických sou-
dù (mj. pochopení pro texty Pavla Rej-
chrta) jsou to také náhledy na politiku: 
odpor ke komunismu, k sovìtskému te-
roru na èeském území už od roku 1945  
a k likvidaci „bílých” Rusù... Z obecnì 
lidských postojù je to obdiv k tìm, kdo 
„nežijí ve smeèce a nežijí s ní /.../ 
nechtìjí být smeèkou” (s. 16), pøedevším 
k tvùrcùm, kteøí i pøes svùj význam ne-
jsou masovì uznáváni a laciného uznání 
se nedomáhají. Sdílíme také nostalgii,     
s jakou Vladimír Novotný vzpomíná na 
zaniklá místa, napø. bufety v Dejvicích   
(s. 243) nebo kina na Václavském ná-
mìstí (s. 134).

Naopak už zaznìly rozpaky nad øá-
deèky, které podle názoru zakøiknutých 
povah pøíliš rozmìrnì citují pochvalné 
hlasy. Když k nim pøibudou stesky, sa- 
my o sobì založené na pravdì a tudíž 
oprávnìné, že autor nebyl uveden v co-
pyrightu ani v tiráži jisté knihy (s. 25), 
placen tak náramnì jako jeho kolegové 
(s. 37), zván na nìkteré konference      
(s. 53) nebo osloven v anketì (s. 236), 
mùže vzniknout z celé knihy následují-  
cí dojem: autor tu sobì staví pomník      
a s druhými si vyøizuje úèty. Netvrdím, že 
to tak je. Ale takové riziko existuje.

Naèež smìle do vosího hnízda

„Vykládám jim s gustem o neposkvr-
nìném poèetí nebo o novém vhodném 
vedení Støediska západoèeských spiso-
vatelù, což je skoro totéž” (s. 233). Ne-
mám smysl pro humor, nechápu, jak ty 
vìci souvisí. Ale když jsem se ptal mno-
ha lidí, i katolíkù, co je to neposkvrnìné 
poèetí (Panny Marie), vìtšinou tvrdili, že 
to znamená, že Panna Maria poèala Je-

Tato vyspìlá literární èeština je místy 
nazdobena slovy, která nejspíš vytvoøil 
sám autor, ovšem podle zákonitostí slo-
votvorby, a tudíž ústrojnì: budovatelé ka-
nalizace v obci jsou v øeèi Novotného 
„kanalizátoøi” (s. 31), obnova katolictví øí-
zená jezuity je „jezuitizace” (s. 28), publi-
cista, který chybnì píše „linorit”, mùže jít 
do „linoriti” (s. 66) a glosa o Liboru Pave-
rovi konèí povzdechem: „Ba, ba, pavero, 
paverissimo” (s. 162). Všimnìme si, jak 
tyto neologismy koncentrují sdìlení, jak 
jedno takové slovo bohatì nahradí ví-
ceslovný výklad. Pøirozená invence v ob-
lasti jazykové tvoøivosti není každému 
dána, a pokud ano, je nutné, aby ji do-
provázela stylistická kázeò. V tom mo-
hou být Øádeèky vzorem.

Pokud jde o styl, konkrétnì o kom-
pozièní výstavbu jako jeden ze stylo-
tvorných faktorù, je nápadné, jak jsou 
jednotlivé odstavce Øádeèkù vykrouženy 
jako nádobky od hrdla ke dnu, tedy 
motivicky zarámovány. Konec odstavce 
zpravidla signalizuje pointa, která mívá 
úlohu shrnujícího komentáøe. Pozorujme 
tøeba záznam, ve kterém se cituje dopis 
ètenáøe: „Vìøím, že ve Vašem pøípadì 
nejde jen o sladkou pomstu kousavým 
vosám, Vy nejste z tak laciného kraje”   
(s. 145). K tomu Novotný dodává: „Nejde 
a snad nejsem” (tamtéž). Jádrem pointy 
bývají také citoslovce, napø. „Ouvej”     
(s. 40) nebo dokonce „Howgh” (s. 141). 
Tento projev stylizaèního úsilí svìdèí      
o tom, že Øádeèky nejsou volná impro-
vizace.

Nesoustavné námìty k diskusi

„Èlánek, s kterým nesouhlasíte, nebyl 
psán proto, aby se s ním souhlasilo.” 
Tato vìta Jaroslava Durycha adresovaná 
Josefu Florianovi mì napadla pøi ètení 
Øádeèkù: psal je Vladimír Novotný také 
proto, aby se s nimi nesouhlasilo? A� 
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informaènì více dùležité a které ménì 
dùležité, které tvoøí hlavní téma a které 
téma vedlejší” (Encyklopedický slovník 
èeštiny, Praha 2002, s. 533). Provádí se 
jazykovými prostøedky, podle nìkterých 
pojetí i grafickým zvýraznìním. – „Jedno-
ho jest potøebí...” je citát z Komenského, 
ale ne pùvodní Komenského výrok: øekl 
to Kristus Pán Martì starostlivé. – A jak 
se praví na vìdeckých konferencích,      
o kterých Vladimír Novotný v Øádeècích 
tak èasto píše: „Další diskuse se pøe-
souvá do kuloárù.” – V textu bohužel zù-
staly neopraveny nìkteré vìcné i tisko-
vé chyby.

Zvídavým ètenáøùm pravdìpodobnì 
nevyhovuje, že místo mnoha jmen se      
v Øádeècích uvádìjí jenom zkratky: kdo 
je napø. už pøipomenutý Karel K.? Tako-
vý úzus drží i jiné nefiktivní texty, napø. 
Kruhy pod oèima Vìroslava Mertla nebo 
Pamì� esejisty Pavla Švandy. Naopak 
drzá èela jako Michal Viewegh nebo 
Martin C. Putna jmenují své protivníky 
plnými jmény i s prùvodními invektivami, 
a žalob pro urážku na cti se evidentnì 
nebojí. Knize Øádeèkù Vladimíra Novot-
ného dále citelnì chybí jmenný rejstøík    
a její pøehlednosti by prospìlo též prù-
bìžné, biblické èíslování jednotlivých od-
stavcù. Snad se objeví ve svazku z dal-
šího roku na vsi.

Zavírka všeho

Øádeèky Vladimíra Novotného ne-
jsou snadná èetba: kniha je svázána tak 
dùkladnì, že nevydrží ležet otevøená na 
stole a musí se u ètení pøidržovat nási-
lím. Také obracení listù je namáhavé      
a brzdí zvìdavost normálního ètenáøe, 
který v autobiografickém textu hledá pi-
kantnosti a drby. Není to spontánní poví-
dání o životì, jaké jde každému samo: je 
to literatura.

žíška bez spojení s mužem. Nuže, není 
to tak. Vykládal aspoò Vladimír Novotný 
kolegùm o neposkvrnìném poèetí správ-
nì?

A když už jsme v mariologii: „Neda-
leko odtud došlo roku 1989 ke zjevení 
Panny Marie. Na exponovaném místì 
dnes stojí svatynì /.../ Mali Lošinj je 
minulost o sobì, a� tady jde o víru nebo 
o zjevení” (s. 149). Víru a zjevení by-
chom nekladli do vyluèovacího pomìru. 
A když jsme u zjevení: na s. 169 se 
uvádí, kolik osobností zanechalo stopy   
v paøížské rue de Bac. Sluší se doplnit 
jednu zdejší historickou událost: zjeve-  
ní Panny Marie Kateøinì Labouré roku 
1830.

„...èeská husitská biskupka rozumnì 
podotýká, že ‘a� dopadnou restituèní 
tahanice jakkoli, povìst církví a køes�an-
ství obecnì je negativnì poznamená-   
na nejen pøed lidmi, ale i pøed Bohem’” 
(s. 130). Opravdu je rozumné s jistotou 
konstatovat, jakou má kdo povìst pøed 
Bohem? „Sociolog Jan Keller se zase 
táže, zdalipak kráèí o spravedlivou ná-
hradu køivd, anebo o bezostyšné výpal-
né” (tamtéž). Ouvej. Výpalné pøece zna-
mená, že nìkdo mi dá peníze, abych ho 
nevypálil. A když církev nedostane ten 
zlomek toho, co jí bolševici sebrali, tak 
nìkoho vypálí? Koho a jak? Kolik má 
papež divizí? (Tak se ptal kdysi Stalin.) 
„Mlèí však katoliètí literáti” (tamtéž). 
Všichni ne: o restitucích psal víckrát za-
svìcenì internetový server Sklenìný 
kostel, který øídí katolický literát Franti-
šek Schildberger.

„Z rokování (redakèní rady èasopisu 
Èeský jazyk a literatura – K. K.) ke mnì 
doputoval bájeèný termín: reliéfizace tex-
tu. Neboli žádná fokalizace nebo co, ný-
brž reliéfizace” (s. 176). Ano, ten bájeèný 
termín náhodou známe: reliéfizace textu 
je „signalizace toho, které èásti textu jsou 
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Matematika
Jan Huèka

Matematika je královna vìd, která se 
zabývá výpoèty všech vìcí možných i ne-
možných. Používá èísel celých i nece-
lých, poèítá s èísly malými od nejmenší 
nuly 0 až po tak nekoneènì veliké, jako  
je upadlá osmièka. Má-li matematika nì-
kde manko, tak tam jednoduše napíše 
mínus - , a mùže se pyšnit i èísly neexis-
tujícími jako ono neš�astné imaginární i. 
Dovede pracovat s tak tajuplnými velièi-
nami, jako je sinus, arcus, logaritmus (ten 
dokonce pøirozený i nadpøirozený), když 
se nìco rozdìluje, tak je to diferenciál,    
a když se to spoèítá všechno dohroma-
dy, tak se tam namaluje zahnutá fajfka, 
které se uèenì øíká integrál. Tajemným 
znakem x se oznaèuje vše, o èem se nic 
neví. 

Matematika ke své èinnosti vynalezla 
øadu památných vìt, z níž Pythagorova 
nás uèí, že si mùžeme zkrátit cestu tím, 
když místo po chodníku jdeme rovnou 
pøes trávník (pokud tam nebude tabulka 
o pokutì). Jiná známá vìta (pravdìpo-
dobnì Kosinova) zase Lomikarovi vypo-
èítává Boží súd do roka a do dne. V no-
vìjší dobì pronikla do matematiky také 
racionalizace, a proto se poèítá i s racio-
nálními èísly, a dokonce i systemizace, 
takže od tìch dob se v matematice po-
užívají také funkce. Biologické problémy 
se zvìtšováním poètu jedincù øeší ma-
tematika množinami. Sázející a hazardní 
hráèi svádìjí své neúspìchy na poèet 
pravdìpodobnosti. 

Existují však také snahy o netradièní 
pojetí matematiky, které ale dosud ne-
našly pochopení. Napø. student dostane 
pøíklad, kdy ze dvou míst vzdálených   
30 km se øítí automobilista rychlostí      
80 km/h a proti nìmu jede cyklista 

rychlostí 20 km/h. Svým individuálním 
myšlením mu uniká pøístup zkostna-
tìlého pedagoga, který nemá jiné otázky 
než na kterém místì a za jakou dobu se 
oba setkají. Studenta ale zajímá výraz 
oblièeje uøíceného cyklisty, který se 
zastavil v motorestu, aby si dal správnì 
vychlazenou dvanáctku. Stejnì tak ho 
zajímá znaèka automobilu a velikost 
duhového trièka stopaøky sedící vedle 
øidièe. Pøi své bohaté obrazotvornosti      
a smyslu pro umìní místo triviálního vý-
poètu dovede scénku výstižnì nakreslit   
i v barvách. Uèiteli to však nestaèí a ani 
nedovede výtvarnì nadaného studenta 
ohodnotit, protože takové øešení nemá   
v osnovách a výsledek neodpovídá úda-
jùm v závorce pøíslušného pøíkladu. Ne-
obstojí ani vysvìtlení, že jeden úsek sil-
nice se právì opravuje a musí se pro-
jíždìt krokem, ani to, že automobilista se 
sleènou odboèili do lesíka, takže veške-
ré výpoèty jsou zcela pochybné. 

O zaokrouhlování èísel vìdí své fot-

baloví odborníci. Starší fandové si pama-

tují, že pokutový kop èi penalta byla vždy 

„jedenáctka”. Pak ale jeden expert zjistil, 

že po pøepoètu z pùvodních 12 yardù to 

není celých 11 metrù, nebo� chybí nìko-

lik centimetrù. Proto prohlásil, že to musí 

být „desítka”, což platí dodnes. Nìkteøí 

ménì zbìhlí ve sportu si to pak pletou se 

stejnojmenným pivem.

Matematika však dovede být užiteèná 

i v bìžném všedním životì. Nemyslím 

tím kupecké poèty, ty jsou naopak v roz-

poru s matematikou, nebo� mimo jiné po-

pírají teorii dìlitelnosti èísel. Pøijdete-li   

do krámu a vyberete si banány v cenì 

28 Kè, na váze se napø. objeví 63 dkg 
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Byla jedna holèièka a ta se jmenovala 

Karkulka. Hodná a poslušná byla, asi 

jako Popelka nebo Nastìnka. Bydlely sa-

my s maminkou, protože žádného tatín-

ka nemìly. Babièka Karkulky žila upro-

støed lesa v hájovnì coby vdova. Její 

muž, než ho zastøelili pytláci, byl v tom 

lese hajným. Byla stará, táhlo už jí na 

padesát a na celém svìtì nemìla niko-

ho jiného, než Karkulku s její maminkou. 

Spoleènost jí dìlali jenom vlci.

Jednou si maminka vzpomnìla, že 

babièka bude mít narozeniny. Sama mì-

la moc práce, a tak poslala Karkulku, aby 

donesla babièce košík s dáreèky. Kladla 

O Karkulce a její babièce
Stanislav Bukovský

jí na srdce, aby si cestou dávala pozor 

na rùzná nebezpeèenství, jež èíhají na 

nezkušenou dívku na každém rohu i na 

každém kroku. Zvláš� aby se mìla na 

pozoru pøed podezøelými pány, co dìtem 

dávají bonbony, a kdo ví, co mají pøitom 

za lubem. Karkulka slíbila, že bude opa-

trná, a vydala se na cestu, jež vedla hus-

tým, èerným lesem.

Cestou potkala jednoho ani ne moc 

podezøelého pána a dostala od nìj èoko-

ládu. Protože èokoláda je nìco úplnì ji-

ného než bonbon, pojala k pánovi dùvì-

ru. Svìøila se mu s tím, kam jde a proè. 

Pán ji pochválil za její poslušnost a po-

2(kolo)  = 
4 rýnské

mlýnské

2(kolo)  = 
4 r

ml

kolo = 2 
r

ml

Matematicky mùžeme napsat tu první 
èást vìty takto:

                  kolo, kolo mlýnské = 4 rýnské

úpravou dostaneme
2                 (kolo)  mlýnské = 4 rýnské

Protože neznámou je kolo, provedeme 
separaci neznámé

a po krácení 

Z toho po odmocnìní 

a protože kolo nemùže nabývat zápor-
ných hodnot, je koneèný výsledek: 

(hmotnost 630 g), zaplatíte rovných 20 

Kè a ani nemrknete. 

Matematika musí vždy umìt vypo-

èítat vše, i vìci zdánlivì nevypoèitatel-

né. Praktickou aplikaci matematiky bych 

chtìl demonstrovat na jednoduchém       

a názorném pøíkladu, abych nemusel po-

užívat složitý matematický aparát. Tak   

si vezmìme lidovou øíkanku „Kolo, kolo 

mlýnské, za ty ètyøi rýnské”. Obsahem 

této první èásti je ekonomická rozvaha. 

Další èást „kolo se nám polámalo…”      

je historickým pojednáním o dalším osu-

du tohoto kola. Tato øíkanka však nevy-

povídá zcela nic o tom, kolik to kolo je.   

A kdo nám mùže dát odpovìï? Žádný 

ekonom, historik, ba ani promovaný 

právník. Jedinì matematik dovede ten- 

to problém vyøešit. 
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kdo neošidil. Karkulce babièka nalila do 

hrneèku mléko od kravièky, která byla  

její živitelkou. Ta kravka se jmenovala 

Emma Dobromila Smetana.

Za èas se to nìjak zvrtlo a pro krávu 

Smetanu si pøišli exekutoøi. Ještìže ten 

pán nespìchal s doruèením tìch hrncù. 

Urèitì by jí je páni exekutoøi taky hned 

sebrali, jako všechno ostatní. Nemìli      

s babièkou žádné slitování; pøitížilo jí, že 

cestou k ní jednoho z nich pokousal vlk. 

Jmenoval se Puòtin, protože mìl èerný 

puòtík na høbetì. Jméno Può�a mu dát 

nemohli, to je vyhrazeno psùm a pro vlky 

je zcela nevhodné. 

Jenom chaloupku exekutoøi babièce 

nechali. Øekli, že taková barabizna upro-

støed lesa se prodat nedá a její zbourání 

by ještì stálo fùru penìz. Protože se ba-

bièèin dluh exekucí jen o nìco zmenšil   

a èasem se naopak neustále zvìtšoval, 

aby bylo uèinìno spravedlnosti zadost, 

musely ho splácet ještì dìti Karkulèi-

ných dìtí a po jejich smrti i jejich dìti.

Ale abychom nepøedbíhali. Po té exe-

kuci pøišly Vánoce a maminka se na ba-

bièku trochu zlobila. Žádný dárek od ní 

totiž s Karkulkou nedostaly. Pøesto, pro-

tože byla taky hodná, poslala po Karkul-

ce babièce k Vánocùm ještì docela zá-

novní hrnec, aby mìla babièka v èem va-

øit, nakládat a zavaøovat koøínky, houby  

a ostatní dary lesa, protože po té exeku-

ci jí doma nezùstalo vùbec nic. Živila se 

jen tím, co našla v lese. Babièka se nad 

tím, jak jsou na ni hodní, dojetím rozpla-

kala. 

Ten hodný pán také zùstal hodným     

i nadále a hrnce babièce už nikdy ne-

poslal. Asi proto, ponìvadž tušil, že by   

jí je stejnì exekutoøi sebrali a tak se ji  

tím snažil pøed další exekucí ochránit. 

hladil ji po hlavièce. Rozlouèil se s ní       

a vykroèil stejným smìrem jako šla Kar-

kulka, ale protože mìl delší nohy, šel 

mnohem rychleji.

Když Karkulka dorazila k babièce, 

shledala se tam opìt s tím hodným pá-

nem. Babièka mìla radost, že si na ni 

Karkulka s maminkou vzpomnìly. Øekla 

jí, že si nemìly dìlat škodu s dáreèky,  

že si zrovna pøed tím, než k ní Karkulka 

pøišla, nadìlila sama sobì dárek za 

všechny prachy. Za úspory, jež si jako 

dùchodový pilíø schovávala na horší 

èasy, na pohøeb, na zadní koleèka, pro 

všechny pøípady, ve slamníku, si od pá-

na koupila soupravu pøekrásných hrncù.

Ani na tu krásu všechny její za celý 

život uspoøené peníze nestaèily a muse-

la proto hodnému pánovi podepsat dluž-

ní úpis. Babièka jako moudrá žena vì-

dìla, že kdyby se mìla podepsat krví, 

byla by v tom nìjaká èertovina. Ale to-  

ho nebylo zapotøebí, staèil docela oby-

èejný podpis docela obyèejnou tužkou. 

Babièka proto, stejnì jako pøedtím Kar-

kulka, pojala k pánovi bezmeznou dù-

vìru a vzala si rovnou pùjèku ještì vìt-

ší, než bylo k nákupu tìch hrncù tøeba. 

Usmyslela si, že stejnou hrncovou sou-

pravu koupí i Karkulce s maminkou a dá 

jim to k Vánocùm. 

Pán svatosvatì a rukoudáním slíbil, 

že obì hrncosady babièce v krátké dobì 

za mírný poplatek, který se musí zapla- 

tit pøedem, dopraví v dárkovém balení. 

Zcela zdarma dal babièce øadu vkus-

ných, barevných prospektù. 

Babièka nadmíru spokojená otevøela 

láhev vína, kterou jí Karkulka s ostatními 

dáreèky pøinesla. S hodným pánem ji 

pak v dobrém rozmaru spolu vypili. No-

tovali si, jaká je dnes hrozná doba a jak 

si jeden musí dávat pozor, aby ho nì-  
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Akvitánské øádeèky
Evžen Pìnkava

Po prvních dojmech z castillonské- 
ho zámku a po gurmánské zkušenosti    
s karibským rumem vyrážíme do Li-
bournu. Sympatická prezentace novìjší 
evropské postmoderny v bývalé karme-
litánské kapli. Zaujmou zejména sarkas-
tické kresby Pavla Peppersteina, mj. 
Tanec Ruska s Amerikou a Tanec Rus- 
ka s UFO. Jinak stojí za zmínku typicky 
francouzská záležitost, že hlavní ulice 
jsou pojmenovány po osvícencích nebo 
myslitelích: Jean-Jacques Rousseau, Mi-
chel de Montaigne… Netušili jsme, že 
filmaø Max Linder pochází odtud! Nej-
kulturnìjším zážitkem je návštìva kulti-
vovaného knihkupectví, v nìmž zakoupí-
me zlevnìnou knihu o Bretani a dále co-
by patrioti rovnìž novou prózu Milana 
Kundery.

Saint-Emilion a Podzemní muzeum 
hrnèíøství: v anglických materiálech všu-
de stojí, že jde o muzeum „undergroun-
dové”. Jenže sem by naši „androši” za-
vítali jen stìží! Zato Olbramu Zoubkovi 
by se zøejmì na „podzemní” výstavì ná-
ramnì zamlouvaly „zoubkovské” sochy 
Michela Wohlfahrta. Anebo také neza-
mlouvaly: vždy� Wohlfahrtovy kreace 
jsou mnohem expresivnìjší a mnoho-
tvárnìjší. V muzeu hrnèíøství jsou nej-
zajímavìjší roztodivné reálie: speciální 
boty na kaštany, džbány pøenášené na 
hlavách (ženy prý mají tvrdou hlavu), 
minikøtitelnice, keramika z jílu, tradièní 
džbánky na víno èi domovní neboli 
støešní znamení, mající sloužit k odhá-
nìní vlkù. A je tu i tajný chrám.

Navštìvujeme skláøský ateliér Alaina 
Q. v blízkém Ruchu a jsme od samého 
poèátku oèarováni a okouzleni div že ne 

olbøímí a pøitom košatou borovicí, živì 
dotváøející vyznìní tamìjší „anglické” za-
hrady. Umìlec je žákem výtvarníka, jenž 
patøil k uèòùm Stanislava Libenského: 
hle, èeská stopa v údolí Dordogne! Po 
celém pøíbytku jsou jakoby ledabyle, 
leckdy však velice cílevìdomì rozsety 
sklenìné artefakty. V mnoha pøípadech 
tzv. technika pøevažuje nad výtvarnou 
estetikou, nìco jsou pouze repliky, nì-
které výtvory jsou ale znamenité a patøi-
ly by do renomovaných galerií. Krásná  
je sklenìná hra písmen nad ložem: 
Nech� sny zahrnují revelace a nech� re-
velace jsou našimi sny.

Nazítøí navštìvujeme výstavu akva-
relù z dílny paní Geneviève: je umístìna 
v galerii, do níž se vchází  po prohlídce 
vinných sklepù, a jde o prodejní výstavu, 
pøièemž prùmìrná cena jednoho akva-
relu se pohybuje mezi dvì stì padesá-   
ti a tøemi stovkami euro. Rozmìrnìjší 
jsou k prodeji zhruba za tøi sta padesát 
euro. V jednotlivých kreacích je znát le-
tité tvùrèí zacílení umìlkynì. Jejich ná-
zvy znaènì dojasòují výtvarný zámìr,      
v nìmž se dùraz klade na citové gesto, 
subtilnì vtìlované do pohybu, do posto-
je, do pnutí tìla i mysli. Jeho ztvárnìní 
bývá dynamické, východisko spatøova- 
né v tìlesnosti naopak statické a ponì-
kud retardující, ergo konvenèní. Pøesto 
jde o svìt svébytné kresby.

Vinné sklepy v Saint-Emilionu: pøes 
ètyøi tisíce døevìných sudù v podzem-
ních skladových areálech. Zpoèátku to 
vyvolává dojem obrovského podpalubí,   
v nìmž nic nepøipomíná atmosféru ra-  
né renesance a nizozemských zátiší, za-
to verneovskou vizi „ocelového mìsta”, 
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a úchvatné øíèní krajinì: zrovna tady, 
nikoli v Barbizonu! Pohlížíme-li na ni ze 
zámeckých oken, nepøetržitì se v mysli 
vynoøují sugestivní a nadèasové cézan-
novské zábìry. 

Sarlat aneb rozpaky ze Sarlatu. Je to 

pøekrásné pozdnì støedovìké a rene-

sanèní mìsto ležící v kraji Périgord Noir 

a dalo by se jím bloudit a toulat done-

koneèna, jenže v sobotu ho zaplavily ne-

koneèné davy turistù, které v úzkých uliè-

kách nadvakrát pøepadla øádná letní 

sprška. My se pøed ní skryli jednou         

v chrámu promìnìném v menší super-

market, podruhé v gotickém podloubí. 

Katedrála Saint Sacerdos, unikátní Lan-

terne des Morts, lákavá Ulièka zázrakù 

èili Impasse de Miracles. Odjinud: v Sar-

latu nejvíc uctívají husy a kachny a za 

místními paštikami se sem jezdí zdaleka. 

Zrovna tak pro kachní stehýnka v bì-

loskvoucím sádle. A co husy? Ty mají      

v Sarlatu dokonce sochu. Nekejhají.

Bordeaux, potøetí v Bordeaux, ten-

tokrát po dlouhých osmi letech. Zejména 

nábøeží Garonny je skoro k nepoznání: 

kromì øíèní aleje luceren pøipomínají-

cích èínské lampióny na nìm zbudovali 

pøekrásné „vodní zrcadlo” (i s obèasnou 

sisleyovskou „vodní mlhou”), po nìmž  

by ale mìly kráèet jedinì krásné ženy 

nebo snad ještì milenci, nikoli rùzní 

hemžící se lidièkové i se psy. Prý jsem 

však pøíliš velký estét, když to tvrdím. 

Další pøekvapení èeká o nìco severnì- 

ji: ultrahypermoderní „nadzdvihující se” 

most Chabana-Delmase s pohádkovou 

(nebo apokalyptickou?) ètveøicí strmých 

vìží. Ano, i tohle je století naše nové, 

století jedenadvacáté, zároveò je to také 

bordeauxská vzpomínka na paøížskou 

Défence.

zcela pøeplnìného mamutími mecha-
nismy a kovovými kádìmi. Posléze do 
mysli vstupuje pøesvìdèení, že tohle vše 
je výplod moderní alchymie, která v tom-
to prostranství odkazuje na Švankma-
jerovy postsurrealistické snímky. Pøi po-
hledu na pásová zaøízení vytváøíme ter-
míny jako flaškovadlo a špuntovadlo. 
Tuze to kopíruje expresionistické filmové 
sci-fi. Vizitu korunuje degustace zname-
nitých emilionských vín.

Vyškemrám na hostiteli, a� nás za-
veze do nedalekého legendárního místa 
francouzského písemnictví a kultury: do 
tzv. Montaigneovy vìže. O tom se mi ani 
nesnilo! Sice tam èíhá letní bouøka, jak 
však neobdivovat topos, kde neduživý 
Michel de Montaigne tvoøil své vìhlasné 
eseje, jež mnì objevil Václav Èerný! Pù-
vabná akvitánská prùvodkynì podotýká, 
že katolík Montaigne mìl v pøízemí kapli 
s nebeskou klenbou, tudíž mohl o patro 
výš spát nad nebesy. Poté, už nemohou-
cí, prožíval mši shora a z lože. Spalo    
se vsedì, ležet pøece náleželo mrtvým.   
V jednom výklenku klekátko, v druhém 
latrína. V horním patøe psal a mìl rene-
sanèní knihovnu. Do stropních trámù ne-
chal vepsat moudré myšlenky.

Údolí Dordogne, ach, údolí Dordo-
gne! Na jejích bøezích se tyèí kolem 
tisícovky zámkù: mnoho z nich bylo 
pùvodnì zbudováno jako lovecké zá-
meèky. To se ještì nerozrùstal kraj vinic, 
mezi nimiž už na žádné lovecké výje-   
vy není pomyšlení. Jít podél Dordogne 
znamená podstoupit jednu èarokrásnou 
krajináøskou výstavu za druhou a ani 
impresionisté nebo fauvisté by tady 
nepøišli zkrátka. Øeka je k nepoznání      
v ranních a potom v podveèerních chví-
lích. Tady by se malovaly krajinky, tvá-   
øí v tváø esteticky jedineèné, úžasné        
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Cestou k domovu si v letadle s gus-
tem ètu Pražský triptych Johannese Urzi-
dila: „Velikost je to, co prošlo nepøedsta-
vitelnì dlouhými èasy, bouøemi i slastmi 
bytí a tvoøení a pøedávalo se v bojích       
a v køeèích dalšímu pokolení. Velikost je 
plodem touhy, kdysi to byly Athény, kdy-
si to byl Øím, kdysi to byla Praha, jež je 
dnes v troskách, pøestože její domy i vel-
kolepé stavby zùstaly ušetøeny. Veliké je 
to, co zùstane zachováno v hloubi srd-
ce.” Poté Urzidil truchlivì dodává: „Nì-
mecké znaky Prahy jsou dávno už zpøe-
trhány, ani Èeši, ani Nìmci, dokonce ani 
Nìmci z Èech je nikdy nedoceòovali,      
a všichni dohromady je znièili. A tak jsou 
Èeši v Praze, jak si to pøáli, koneènì sa-
mi.” Bene dicti, až na pøeklad.

nìní, kostelù. Nyní se dokonce i na 
vrcholcích mìstského osídlení tyèí vi-
nice: neúprosnì vytlaèily nìkdejší høbi-
tov. Teprve v saint-emilionské lokalitì 
jsme natrefili na nefalšovaného Gaskoò-
ce: vždy� tento kraj se dá oznaèit za 
gaskoòský. Poèínal si noblesnì, jak pra-
vý rek i kadet: teoreticky to mohl být        
i potomek d’Artagnanùv.

V budovì s honosným názvem Gran-
des Heures de Saint-Emilion se nalézá 
velkolepý Dominikánský sál a v nìm je 
neménì impozantní výstavní síò. V srp-
nových dnech zde vystavoval ètyøia-
padesátiletý èínský malíø Wang Yan 
Cheng pùvodem z Kantonu, povýtce 
žijící v Paøíži. Doprovodné texty ozna-
mují, že tato výstava pøipomíná padesá-
té výroèí èínsko-francouzské kulturní 
spolupráce. Nikoli náhodou bylo na ver-
nisáži velké množství Èíòanù: rozumìj 
èínských úøedníkù. Malíø Wang je v tom 
nevinnì: jeho obrazy jsou uèinìné bouøe 
barev nebo barevné bouøe, žádné tema-
tické linie, žádné zjevné a aktuální me-
tafory. Od poèátku diváky ohromuje svou 
eruptivní výtvarnou invencí. 

Až pøi této návštìvì Bordeaux se do-
stáváme do Musée des beaux Arts         
a nelitujeme. Staøí mistøi jsou neživí, to-
tiž muzeální, by� mezi nimi zazáøí i Ti-
zian, Hals, Peruggio, Murillo, Reynolds  
a Ramsey. Zato nový vìk umìní zapù-
sobí jak živá voda poèínaje již plátny 
Eugéna Delacroixe. Mnozí slavní tvùrci 
jsou zastoupeni pouze jedním nebo dvì-
ma obrazy, jiní sice menší, leè o to pù-
sobivìjší kolekcí. Napøíklad Odilon Re-
don, André Lhote, Albert Marquet a mnì 
neznámý regionální umìlec Louis Vallat. 
Nechybí Oscar Kokoschka, ale ani vždy 
až hypnotický, strhující Chaim Soutine. 
Malou událostí jsou dvì sousoší, dvì 
skvostná díla Osipa Zadkina, zvláštì 
epochální portrét Françoise Mauriaca.

Opìt Libourne, nebo� cho� si v nìm 
smluvila schùzku s francouzskou so-
chaøkou z La Rochelle. Vyrážejí na po-
lední dámskou jízdu a obèas je potká-
vám, kupøíkladu pøi živém hovoru na la-
vièce, mezitím projdu celé mìsto krok za 
krokem. Nenacházím v nìm pranic pozo-
ruhodného, navíc co tu pozoruhodného 
pøece jen je, pozoruhodné je malinko: 
námìstí, kostely, pomníky. Snad i polo-
utajená synagoga. Výjimkou je maleb-  
ný soutok Dordogne a Isle, u nìhož se 
nalézá i zbytek nìkdejšího mìstského 
opevnìní, zbudovaného za krále Eduar-
da I. Potìší dùstojná evangelická mod-
litebna (Vie et Lumière, hlásá v prùèelí), 
naopak hrùzostrašné, vìru asiatské jsou 
veøejné turecké záchody.

Ve svìtì kasin a heren je svìtozná-
mým pojmem Las Vegas, ve všehomíru 
francouzského vinaøství je podobným 
pojmem èi arcipojmem oblast Saint-
Emilion. Pøièemž Francouzi si nikterak 
nelámou hlavu s jeho správnou pravo-
pisnou podobou: píší si Saint Emilion     
èi Saint-Émilion atp. Mìsto má pøitom 
bohatou historii, jak to dokládají hojné 
ruiny: kláštera, hradu, mìstského opev-
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prospìšné, neefektivní a zdržující kupe-

ní synonym.”

„Zadrž, Jano! Z tvé øeèi zdá se mi, je-
ví se mi a pøipadá mi, že tys též èetla, 
studovala a okem patøila na pøíliš mno-
ho plakátù, návìstí, poutaèù, billboardù     
a šotù!”

„Coby tvé smyšlené literární Animì    
v krmásku s klobáskama a klábasama 
jinak možno mi nebylo,” povídá Jana. 
„Nyní však, chceš-li, budu od této chví- 
le tøeba skøítek Puk.”

„Buï, vyjev se, staò se, vyskytni se 
jakkoliv. Hlavnì aby to navazovalo, spo-
jovalo se, náleželo a dávalo smysl s naší 
rozvahou, úvahou, blábolem a spekulací 
o kupení synonym.”

„Dobrá, vyjevím se, stanu se, budu    
a vyskytnu se jakkoliv, hlavnì aby to na-
vazovalo, spojovalo se, náleželo a dáva-
lo smysl s naší rozvahou, úvahou, blábo-
lem a spekulací o kupení synonym.”

Ke krmásku s klobáskami a klábasa-
mi bohužel pøistoupil v té chvíli zákazník, 
otazník a vykøièník klobásky chtivý, klo-
básky žádostivý, po klobásce toužící.

„Pøál bych si, žádal, prosil èi chtìl 
bych jednu bezmasou, masaprostou,       
z masa nepocházející, nevyrobenou, ne-
zpracovanou a tedy nepodrobenou jaké-
hokoliv tvora utrpení, bolesti a strádání 
ze zániku klobásku,” povídá. 

„V našem krmásku a kotrmásku s klo-
básami, básami èi ó básami ani jiné ne-
vedeme, neprodáváme, nesíøíme, neší-
øíme a nenabízíme,” odvìtila, opáèila     
a odpovìdìla Jana-skøítek Puk. „Pouze 
ještì poèasí døevìné, pilinové, polystyré-
nové a umakartové, a� již bìh svìta ubí-
rá se kamkoliv.”

V krmásku kotrmásku
Když jsem vèera šel, kráèel, prochá-

zel a míjel krmásek s klobáskami, spatøil, 

zahlédl, uvidìl a zmerèil jsem tam Janu. 

„Jano,” povídám, øíkám, pravím a dím, 

„jda, kráèeje, procházeje a míjeje krmá-

sek s klábasami spatøil, zahlédl, uvidìl   

a zmerèil jsem tì v nìm.”

„Ano,” øíká, povídá, praví a dí Jana, 

„také jsem si všimla, jak jda, kráèeje, 

procházeje a míjeje krmásek s klobás-

kami a klábasami, jsi mì v nìm spatøil, 

zhlédl, uvidìl a zmerèil. Ale vysvìtli, ob-

jasni, pouè a vylož mi, proè stále opaku-

ješ synonyma? Nadešla, nastala, zjevila 

se, pøihodila, byla zavedena a naøízena 

povinnost synonym? Vždy� to opakování 

je zdržující, zpomalující, brzdící, pøeká-

žející a protahující, a tedy nevhodné, ne-

prospìšné, neefektivní, nežádoucí a ne-

vítané.”

„Jistì, nepochybnì, urèitì, definitivnì 

a zaruèenì je toto opakování, násobení, 

kupení a vršení neprospìšné, nevhodné, 

stejnì jako brzdící, pøekážející, zpoma-

lující a protahující,” pravím, øíkám, poví-

dám a dím, „avšak samo se tak dìje. Ja-

ko by mluva, øeè upadala, nesdìlovala, 

smyslu postrádala, degradovala, hnila     

a rozpadala se.”

„Ach, takto tedy,” povídá Jana. „Vidím, 

žes èetl, studoval, shlédl, zøel a vnímal  

pøíliš mnoho plakátù, poutaèù, vývìsek, 

billboardù a transparentù volebních, a pøi-

padaly ti lživé, pøedstírané, zavádìjící, 

nešlechetné, ponižující a prospìcháøské, 

a že toto ètení, nahlížení, studium a vní-

mání v tobì vyvolalo pocit bezmoci, ne-

náležitosti, nesmyslnosti a zneužívání, 

jehož následkem je tvé nevhodné, ne-

Oldøich Janota

SOVA BEZ NOT
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Jaké jsou tvoje sny?
Štìpán Kuchlei
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PORTRÉTY SPÍCÍ ŽENY

Pondìlí:
Køièela jsi, noc byla rozbouøená
Je rozespalé ráno, svìt znovuzrozený stále nìmý 
Ještì bude trvat, než se nauèí slovùm a jejich kouzlu
Sedím na kraji postele každý den 
v úžasu tì pozoruji
jak spíš a já, jedinì já tì smím probudit
Nejsem trpìlivý, neèetná léta tlaèí a chvátají

Úterý:
Ráno falešných snù
Není ti dobøe, horeèka je v kapkách potu
ponoø se do uzdravení a dalších pøíslibù

Støeda:
Schoulená si držíš svùj sen, svá rána, své rány
jsou rybou, jsou pískem, uniknou, proklouznou
ty víš, ty se bojíš

Ètvrtek:
Koruny jabloní plné hadù
jsou tvé vlasy na prostìradle z listí

Zpocenì objímáš své psí sny, 
s knihami neznámého písma místo svatozáøe

Pátek:
Páté ráno bìžíš, abys unikla noèním mùrám, snad

abys dohonila sladké snìní, snad
jak jemné zemìtøesení je tvých øas chvìní, snad

Sobota:
Dnes pøipomínáš novorozenì, mé jehòátko
Sama jsi se položila do køtitelnice snù

Nedìle:
Prsty jsem si nabarvil podle duhy,

šeptal jsem ti sedmerými ústy:
Co je v nich, jaké jsou tvé sny?

Stydìla se:
Jen se pousmála

Tváøíš se, jako by jsi nalezla iluzi
             snad lásku
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TICHO ZDIVOÈELO 

MINUTU PØED SETMÌNÍM 

Ticho zdivoèelo minutu pøed setmìním

Náhodám bylo pomoženo 

                                nesmìlým úsmìvem

Dotkl jsem se ve tmì jistoty

Dnes si již mùžeme dovolit být

bezcitní a bezectní

Jsme svìdky

pádu nového Øíma

Znamená to snad,

že i my padáme?

Jak strážci svatyò a bran

kryjí se úsmìvem

mnohých Marií

z domu è. 2

PO SVÍTÁNÍ VŠE BUDE PAVÍ ZPÌV

Pálenka mi v duši

zanechala valèík a smutek

Znamení mi vypálila

stuhou z polibkù

Pøiškrtila skuteènost v pùli

A rána bez knih jsou prázdná

A rána bez milování jsou prázdná

Domiloval jsem,

objímám prázdné lože

Dozpíval jsem, 

objímám kytaru prázdných 

                                                           strun

Neváží si darù ti,

kteøí neznají jejich cenu

Nepláèí pro lásku,

kterým je láska k smíchu

Chci více takových nocí

Chci ménì takových zklamání

Nevešel se mi svìt do kapsy jako nyní

a já vinil svìt, ne kapsu

Po svítání vše bude paví zpìv

JAK VTIP ŠPATNÉHO KLAUNA

Na kovové lžíci

pár kapek pøirozenosti

když rozmlouváme

o útrapách stáøí

Zaujat a lapen

Rovnováhou na rùzných stupních

mezilidských vztahù

Ovšem! …jsem na kolenou

Jsem snad vyøezán z noci?

Nikdy se nerozsvítím?

Hluèní démoni chvìjivého nitra

mì natahují na skøipec

nejapné skuteènosti

jak vtip špatného klauna

A já myslel, že tanèím, 

byl jsem loutkou

Myslel jsem, že miluji,

objímal jsem nudu 

        a strach 

                                                   ze samoty

Touha po písni se dere ven

pøi povinné návštìvì

výèitek a živých hrobù

za panelového podzimu
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Cesty k cíli? Cesty k Putinovi

Plzeòský všeumìl Karel Pexidr mìl sice 
životní jubileum v listopadu, dárek ke svým 
pùlkulatým narozeninám si však uèinil už letos 
na jaøe: tehdy mu totiž pražské nakladatelství 
Epocha vydalo povídkovou knížku s názvem 
Cesty k cíli. Povídky nejsou datované, v žád-
ném doprovodném textu není ani náznak èi 
zmínka, kdy byly napsány nebo v jakém po-
øadí byly napsány, takže o tom se mùžeme 
jen dohadovat – leè není smìrodatné, aby-
chom se právì o tomto aspektu spisovatelo-
va psaní dohadovali. Mnohem podstatnìjší 
bude najít klíè k interpretaci jednotlivých textù, 
samozøejmì i s pøihlédnutím k dosavadní 
autorovì literární tvorbì. Pøedevším literární, 
nebo� z jeho pera pocházejí i další uèená po-
jednání z jiných humanitních oborù. V Plži se 
však držme svého kopyta neboli Karla Pexidra 
coby literáta. V tomto pøípadì zejména Pe-
xidra povídkáøe. Tudíž se vìnujme nové spi-
sovatelovì knížce, která navazuje na jeho tøi 
dosavadní prozaické publikace, tj. Blázniviny, 
Kafkovské kontrapunkty a Pøeludy.

Co se však (nejenom) o ní praví – prav-
dìpodobnì perem redaktora titulu – na zá-
ložce knihy? Nuže, prý je „spoleèným zna-
kem vìtšiny Pexidrových povídek urèitý ná-
dech iracionálnosti projevující se èasto vpá-
dem rozumovì nepøístupných skuteèností do 
jinak všedního, dokonce banálního dìjového 
automatismu. Nìkteré situace pøipomínají do-
konce atmosféru proslulých výtvorù Franze 
Kafky, pøièemž se však spokojují spíše se 
symbolickými náznaky a filozoficky orientova-
ným vyústìním.” Dobrá, leè co soubor Cesty   
k cíli? Nuže, zde prý „v jednotlivých dìjích   
lze nalézt jakousi alfu a omegu, jíž je snaha   
o dosažení èehosi, k èemu lidé tak èi onak     
z hloubi duše smìøují a po èem ze srdce 
touží”. A že tyto autorovy povídky „náznakovì 
ukazují jakousi všeobecnì se projevující roz-
manitost prùchodù labyrintem lidského žití. 
Pod pøedivem dìjù lze navíc tušit skryté pra-
meny životní filozofie.” Budiž, budiž, takže ète-
náøe èeká snaha o dosažení èehosi.

Radìji mluvme k vìci a nenechme se pro-
boha jakkoli obloudit touto prachbídnì pøe-
žvýkávanou záložkovou abrakadabrou. Nevší-
mejme si tudíž pøediva dìjù, všelijakých orien-
tovaných vyústìní, toho, po èem všem srdce 

touží, nìèeho smìøujícího z hloubi duše, 
všedních automatismù a urèitých nádechù ira-
cionálnosti. Zùstaòme u literatury. Souhrnnì 
øeèeno Pexidrovy povídky nejsou z literárního 
hlediska ani psychologické, ani filosofické,  
ani spirituální, ani dejme tomu erotické nebo 
sexistické atakdál, už vùbec nikoli dìjové, 
nýbrž tu vesmìs kráèí (dá-li se to takto žán-
rovì definovat) o zjevnì modelová a více èi 
ménì didakticky temperovaná a zbeletri-
zovaná prozaická pojednání s nezbytným 
následujícím pouèením. Rozprostøe se tady 
nebo pøedestøe nìjaká vstupní rovina uva-
žování a posléze se v jejím rámci pøedkládají 
a zèásti i zvažují rozmanité možnosti, jakými 
cestami dojít k cíli. Pøièemž cesty jsou rùzno-
rodé a nejisté, zatímco cíl je pokaždé jistý      
a nezpochybnitelný. By� se podle autorova 
zámìru „ukazuje v rùzném rozptylu”. Dobrý 
úmysl je tudíž zjevný, leè sluší se pøipome-
nout: kampak zpravidla vedou dobré úmysly?

Demonstrujme si tuto pochybnost na pøí-
kladu povídky Lidské, pøíliš lidské. V tomto 
pojednání se vci�ujeme do mysli studenta, 
který pøemáhá urèitou nesoustøedìnost, když 
naslouchá s promáèenými botami pøednáš-  
ce o Friedrichu Nietzscheovi. O tom, co slyší, 
pøemítá natolik intenzivnì, až usne. Což je 
lidské, pøíliš lidské. (Pochopitelnì jde o výrok 
slavného filosofa.) Pøemítání ho dovede dí-
lem ke spaní, dílem k pøesvìdèení, že Nietz-
scheùv evoluèní projekt je nejenom velkolepý, 
leè zároveò také „velkohubý”. Student (èili 
sám autor) se pak táže sama sebe, zda ne-
jsou „pøíliš lidské” i jakékoli lidské projekty       
a plány. A co závratnì mlèenlivé cesty vesmí-
ru, které nemají cíle a dokonce nejsou ani 
cestami? Jsou vùbec nìèím, táže se pro-
støednictvím své postavy Pexidr, když zmí-
nìné projekty a plány jsou „produktem ja-
kéhosi kosmického pišišvora zvaného èlo-
vìk”? Tedy i vìhlasného myslitele Friedricha 
Nietzscheho. To je sice hezké, by� myšlen-
kovì tuze mìlké, ptejme se však, kdo je ve 
skuteènosti tím nikoli kosmickým, nýbrž ko-
mickým pišišvorem? V celé povídce je totiž 
Nietzsche zmiòován desetkrát, ani jednou 
však jeho pøíjmení není napsáno správnì.      
A nevìdìt, jak se velikán filosofie jmenuje,   
by mìlo staèit k vyhazovu od zkoušky. Cesty   
k cíli jsou pøitom jednoduché: staèí se podí- 
vat do kterékoli pøíruèky (to je cesta) a poté 
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Jak Sova loví noc

Vladimír Šrámek, zkušený básník, neza-
pomíná na své rodné mìsto Plzeò ani v nové 
knížce: „ètyøi øeky!/ kdo to jakživ slyšel?!/ stej-
nì si nakonec vlasy stáhnou do jediného oho-
nu.”

První èást sbírky Sova loví noc je vìno-
vána básním s víceménì lokálními reminis-
cencemi – Plzeò, Brno, Vrchovina, Pálava… 
Nese název Vzhùru šikmou plochou. Ano, 
zachycuje èlovìka (samozøejmì lyrický sub-
jekt, nikoli autorský!), který se v životì snaží 
popojít dál, aèkoli ona pou� je spíše podobna 
posunu na šikmé ploše. Prožitky míst se mísí 
s erotickými vizemi. Básnický výraz je – jako  
v celé knize – ležérní, pøedevším svým du-
chem lidový. Pøevažuje totiž stále spisovná 
norma, jen tu a tam doplnìná hovorovým èi 
obecným výrazem, vulgarismu je užito nej-
èastìji jako tzv. šrapnelu, má zámìrnì šo-
kovat, deklasuje životní touhy, sny, snahy. 
Tím, co zpùsobuje jistý pocit obecnosti, èi až 
vulgarity vyjádøení, jsou celé slovní obraty: 
„ohol si vousy a� si koneènì mùžeš/ po-
hlédnout do ksichtu!” 

Forma básní je znaènì konzistentní; èistý 
volný verš (není narušován jakýmkoli rýmem) 
je však znaènì promìnlivé délky, a to i v téže 
básni; nìkdy se autorovi daøí použít úsporný 
výraz, jindy nastoupí i nebásnicky pøedlouhé 
slovo: „tìlo pøehozené pøes duši jako pláš�/ 
netopýra s porouchaným radarem v èele.” 
Mnoho místa je v básních vìnováno erotice, 
jak jinak v edici s pøíhodným názvem Srdeè- 
ní výdej. Nikdo asi nepøekroèí zcela svùj stín,      

má po èertech daleko, k invenèní èili krásné 
literatuøe ještì dál. Pøiznejme si, že konec-
koncù všichni jsme toliko kosmiètí pišišvoøi,  
ba i Friedrich Nietzsche, ba i Voloïa car Putin. 
Øeknìme to v nezbytné zkratce a na rovinu 
radìji jinak: spisovatelùv pøedchozí prozaický 
soubor Pøeludy mìl nesrovnatelnì vyšší 
úroveò. Umìleckou i myšlenkovou. Nebyl tolik 
ilustrativní, nebyl tolik tendenèní. Pøedevším 
bychom v nìm pravdìpodobnì ani s lucer-
nièkou nenašli nic takového, o èem se nyní 
autor s takovou chutí rozepisuje a co výstižnì 
i s krapítkem sebeironie nazývá „moudrosti 
pro koèku”. 

Vladimír Novotný

obludnou hrubici v pøíjmení opravit v textu    
(to by mìl být cíl). Ano, pøiznejme si, zase by 
to bylo pøíliš lidské.

Jiný autorùv typ povídkového pojednání 
lze spatøovat v povídce Interview s Putinem: 
mašinfíra, který se pokládá za „soudného èlo-
vìka”, se rozhodne, že pojede do Ruska         
a tam udìlá interview s Putinem. A proè?      
To se vysvìtluje uèinìnými chvalozpìvy, ji-  
miž Pexidrùv vypravìè pexidrovským ka-
didlem podkuøuje vládci Kremlu: „Je to nìkdo, 
kterého poslouchají dìjiny. – Putin pøišel         
a vytáh Rusko z bryndy. – Putin je demokrat. 
– Putin si vede jako ‘vrcholovej mašinfíra’. – 
Jestli má Putin taky rùzný svý nádraží. V nì-
kterých mùže tøeba i bydlet. – Kafe, pardon, 
kávu mi Putin urèitì taky nabídne. – V nìjaký 
nádherný obøadní síni èi v òáký malý, útulný 
špeluòce, urèený pro takový pøátelský dialo-
gy. – A já mu øeknu: Putine… – Vy jste, pane 
prezidente, pøímo symbolem ruské cesty. –     
A Putin mi skálopevnì a hrdì odpoví: Taková 
je má pu�. – Má kus demokrata v duši. – 
Svoboda je složité slovo, kterému nikdo ne-
rozumí,” tak praví Putin. Prý ani filozofové,  
ani teologové, ani ideologové… Atakdál. To-
hle vše byly zøejmì takzvané cesty. Závìr 
neboli cíl jest zde ten, že si Pexidrùv „soudný 
èlovìk” a zároveò vševìdoucí vypravìè žádá 
o vízum do Ruska a též cho� svou béøe s se-
bou. Ach, ty svatá prostoto. Ach, Putine, ach, 
Rasputine. Ach, p. Pexidøe.

Ruština (a názory) JUDr. Karla Pexidra 
(jak se autor oznaèuje i v beletrii) má fùru spo-
leèného s ruštinou a názory Václava Klause. 
Jestlipak zná slovo „putnica”? Slovo „pu�” 
ostatnì není femininum, nýbrž masculinum. 
Což vìdí i v Kremlu. A substantivum „pu�”,    
jež autor spojuje s Putinem, se užívá v Rus- 
ku pomìrnì výjimeènì, ponejvíce ve spojení 
„jantarová cesta” nebo „cesta ke komunismu”. 
Bìžnì nebo daleko èastìji se v rùzném kon-
textu pro „cestu” používají slova jako doroga, 
komandirovka, maršrut, rejs, putìšestvije, 
choždìnije, lazejka… Leè Pexidrovì podo-
mácké klausovské ruštinì se náramnì hodilo 
spojení pu�-Putin: cesta je tu pøece nabíledni. 
Ale cíl? Že se dovíme moudro nad moudro, že 
svoboda je složité slovo?

Radìji si tuto zapeklitou, pøípadnì oše-
metnou otázku vùbec neklaïme. K literatuøe 
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Uèitel chemie

Než zaèala inspirativní léta šedesátá, 
musela pøedtím dobìhnout ta padesátá, do- 
ba èastušek a rokenrolu. A v té dobì, v letech 
1958 - 1959, jsme v prvním roèníku Strojní 
prùmyslové školy strojnické mìli chemii. Pak 
už ne, rok nám na ni musel staèit. Uèitel, co 
nás ji uèil, však nejen jí vìnoval veškerou po-
zornost. Sice i chemii uèil zajímavì, ale ta-   
ky s námi hovoøil o filmech a o literatuøe. Psal 
do novin filmové kritiky, tøeba o tom, že fil-
mový støedovìký hrdina nosí náramkové ho-
dinky a tak podobnì. Zøejmì se tím bavil. Do-
poruèil nám ale k pøeètení také nìkteré knihy, 
jež tehdy zaèaly vycházet. Vnášely do spo-
leènosti nové myšlenky a jiný pohled na svìt, 
než na co jsme byli zvyklí. Unavení socia-
listickým realismem jsme vstøícnì pøijímali 
zmìnu, jež pozvolna pøicházela. 

Mìli jsme si pøeèíst Komu zvoní hrana od 
Ernesta Hemingwaye, od Johna Steinbecka 
tøeba O myších a lidech a taky nìco od Willia-
ma Faulknera. Hemingwaye a Steinbecka 
jsem hltal, Faulknerem jsem se zahltil. Ale pak 
jsem i v tìch jeho zašmodrchaných vìtách 
našel zalíbení. Pøestal jsem je luštit a ono to 
samo od sebe zaèalo na mne pùsobit. Taky 
nám byla panem uèitelem doporuèena kniha 
Kdo chytá v žitì od J. D. Salingera. Dále nás 
pouèil, jak ji vnímat a na co se pøi ètení za-

 mìøit. Pak nám ještì øekl, abychom si též 

náruèi otáèí/ vèely uvìznìné v cukrové vatì/ 
krasobruslaø se piruetou do ledu propadá// 
Prokop Diviš bìhá se ztopoøeným pyjem po 
poli a láká/ blesky…” (Síla odstøedivá).

Najdeme zde sice i báseò Rozvod èi ji-
nou, zachycující pokus najít Boha (báseò La-
mentace), ale jejich slova jsou spíše popi-
sem; jen záclonou, a co je za oknem, ten 
skuteèný pocit, jako by nám lyrický subjekt 
nehodlal odhalit: „krákoraly zobany výèitek/ 
jeho kùže se však již stala nesmáèivou pro její 
slzy…”

Básnická sbírka je velmi adekvátnì roz-
šíøena munchovsky ladìnými ilustracemi 
Františka Hubatky, které mistrovsky vyjadøují 
pocit „na vrcholu sedím/ v hlubokém údolí/     
o horizont se lámu…” Ani si netroufám øíci, 
zda ty obrázky doplòují básnì, èi básnì 
obrázky.

Ilona Gruberová

a tak nepøekvapí, že autorovi pøi ztvárnìní 
lyrického subjektu svítí nad hlavou slunce 
sedmdesátých let. Žena je znaènì reduko-
vána na „suknì pøišpendlené ke stropu…”,  
„za Helenou jíž v tøíslech srdce tepe…”, „sko-
øápku pomalovanou zjevením nahoty/ lodní 
šroub do vody jak do prasnice/ rožnìní pro-
bíhalo až do svítání…” Lyrický subjekt hlásá 
potøebu znaèného nadhledu nad prožitkem 
citu, protože „ženskou – tu musíš pøejít jako 
rašelinu/ jinak tì k sobì stáhne a udusí…”

Ale abychom byli spravedliví, takové de-
presivní ,„tvrïácké” vyjádøení ve sbírce ne-
pøevažuje. Je libovolnì støídáno citovìjší for-
mou projevu. V prvním oddílu s názvem 
Vzhùru šikmou plochou je takto skvostnì 
vylíèen genius loci Pálavy; koneènì cítíme 
skuteèný prožitek skal, historie, zvykù, hlíny – 
„stárnoucí muž a pøestarý pes/ jdou krajinou/ 
ta vlní se jak boky žen…” Je zajímavé, že      
u brnìnských èi plzeòských zastavení tak sil-
ný pocit souznìní chybí; obèas se zdá užití 
místních jmen z hlediska obsahu básnì jako 
málo funkèní.

Básnì ve druhém oddílu, nesoucím název 
Bod zlomu, uvádìné pouze èísly, nikoli názvy, 
obsahují duchovní lyriku s erotickým pod-
textem; vyjadøuje váhání o sobì sama – 
pocity pøi fyzicky niterném prožívání se vy-
chylují od tvrdé deziluze k prožitku a výrazu 
témìø romantickému. „ty se ptáš?/ zda chù- 
ze se ještì rozbìhne v klus/ øeè se ve zpìv 
zmìní/ a všechny mé lži z nebe spadnou jak 
krupobití?// …budeš-li v mém slunci/ budeš 
mít i mùj stín.”

Proè ne – èlovìk mùže prožívat velmi rùz-
norodì. Otázkou je, zda lyrický subjekt v jed-
né, rozsahem nevelké sbírce tuto škálu stihne 
ètenáøi vyjádøit, a navíc citovì pøenést ve for-
mì prožitku básnì. A je nutno øíct, že o tento 
cíl se tato knížka – tedy z mého ètenáøského 
pohledu – skuteènì snaží!

Tøetí, nejobsáhlejší oddíl nese název celé 
sbírky i obsahovì klíèové básnì – Sova loví 
noc: „poštìkává vítr/ zranìný prodírá se 
hustými keøi/ je plno v klíèových dírkách/ 
hladce i obrace spøádá život/ ani nevadí že 
látka nehøeje…” Duchovní ponor se ponìkud 
prohlubuje, metafory se kupí, milý ètenáøi, 
chce to buï hustý déš�, nebo sklenku nìèeho 
alkoholického: „studené slunce/ kolem horké 
planety krouží/ vìtrný mlýn se v prázdné 
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Sleènì Ulitì je deset let

Když sleèna Ulita poprvé vykulila na svìt 
svá kukadla, dozajista netušila, že se právì 
stala západoèeskou a plzeòskou (záhy i úcty-
hodnou) knižní edicí. Mohla si však bystøe 

povšimnout, že její rodièe se jmenují Pro lib-
ris, o.s. a že za nimi vykukují sudièky jako Kni-
hovna mìsta Plznì nebo Kruh pøátel knižní 
kultury. A samozøejmì Jana Horáková jako 
prapùvodkynì toho všeho. Jakož i literární 
mìsíèník Plž, bratøíèek Ulity, starší všehovšu-
dy o dva roky. Rovnìž sleèinky musí volky 
nevolky projít fází nemluvnìcí, batolecí a pa-
cholecí a podle toho také vypadají, tudíž není 
divu, že první svazky edice vypadaly tak tro-
chu všelijak, nìkteré až ošklivì – leè Ulita 
rostla, svazkù pøibývalo, zdály se být stále 
libìjší a bylo patrné, že se má velice k svìtu. 
A má se takto k svìtu už plných deset let, tím 
pádem nastal èas, aby naše knižnice své 
dùstojné dìtství a rané mládí potìšenì reka-
pitulovala.

Staèí si vzít do rukou poèítadlo a odpoèí-
távat jeden svazek za druhým. Jako historicky 
první svazek edice v ní vyšla básnická sbírka 
Karly Erbové (Dùm plný dopisù), téhož roku 
2004 ještì Luboš Vinš (Zbloudilý Mínótauros) 
– a v následujícím roce nejprve Josef Hrubý 
(Krážem) a poté i první prozaický titul kniž-
nice: Mozkobouøe Vojtìcha Nìmce. Poté pøi-
cházely na svìt další svazky (redakce si jis-
tìže vybírala a nechòapala po všem), v edici 
se objevovali jak zkušení tvùrci (namátkou 
ještì Karel Trinkewitz, Kvìta Monhartová ne-
bo Jiøí Koláø), tak i talentovaní autoøi, kteøí      
v Ulitì debutovali: po Vojtovi Nìmcovi opìt 
namátkou kupøíkladu Pavla Pøeslièková, Ka-
teøina Sachrová a nyní David Brabec, ale tøe-
ba i tak zralý umìlec jako Jan Jelínek. A další 
a další, opravdu není možné vyjmenovávat 
všechny, protože k podzimu 2014 vyšlo v edici 
Ulita již pìtatøicet (!) svazkù a šestatøicátý je 
na spadnutí. Jen si to pøedstavte: pìtatøicet 
slièných knížek, vesmìs jako kdyby s vosím 
pasem (s vìtším poètem stran se do Ulity   
nevmìstnáte), to už je ctihodné a pøitom tolik 
živé „tablo” soudobé západoèeské literatu-   
ry. Knižnice má i subtilní výtvarný doprovod,       
k textu je vždy pøipojen hutný doslov (na     
ne-hutný v Ulitì není místo). Vesmìs tyto ma-
lé knížky pøedstavují i malé knižní artefakty.

Skuteènì: sleèna Ulita je ve svých deseti 
jako obrázek. A pokud se nìkomu na ní nìco 
nelíbí, a� to neøíká v dobì, kdy – s vìjíøem pì-
tatøiceti svazkù v ruce – slaví menší životní 
jubileum!

Vladimír Novotný

pøeèetli Ve znamení Kon-Tiki od Thora Heyer-
dahla. A až tohle všechno zvládneme, bude-
me už natolik vyspìlí, abychom se mohli 
pustit i do Babièky Boženy Nìmcové. Tak 
nìjak nám to øekl. A mìl pravdu. Zdála se     
mi nádherná, když jsem si ji teï pøeèetl ze  
své vùle a ne z donucení. Aè má vùle byla 
napùl vùle pánì uèitelova.

Taky s námi pohovoøil o Jiøím Suchém, 
osobnosti, která tehdy znièehožnic spadla      
z nebe a byla dle jeho mínìní naprosto jedi-
neèná. Snad se s ním znal. Tvrdil o nìm, že 
do èehokoliv se tenhle èlovìk pustí, to se mu 
podaøí. Kdo ví, zda mohl tušit, jak nás a i ty,  
co pøijdou po nás, pan Jiøí Suchý ovlivní.

Nebyl to zkrátka uèitel jako každý jiný. 
Vlastnì se jako uèitel ani moc nechoval. 
Nepotrpìl si na vtipné prùpovídky a veselé 
historky, jež leckteøí pedagogové svým žákùm 
rádi vyprávìjí a léty cizelují a neustále vylep-
šují. Nehrál divadlo, nevztekal se, své nálady 
nedával najevo. Choval se pøirozenì, ani od-
tažitì, ani pøíliš dùvìrnì. Prostì normálnì.

Pak jsem o tom uèiteli pùl století neslyšel. 
Osud ho, jak se pak ukázalo, zavál až do da-
lekého Dìèína. Kupodivu se jeho texty na-
jednou objevily v Plži. Ètu je rád, jsou vìcné, 
psané srozumitelnì a jsou vždycky o nìèem. 
Protože nevím, jak dnes mùže jejich autor vy-
padat, nezbývá mi, než si pøi ètení tìch tex-  
tù pøipamatovat jeho døívìjší podobu. Tehdy 
byl mladý, štíhlý, spíš vážný, aè nepostrádal 
smysl pro humor. Dávno už v té dobì vyrostl   
z mladistvých legrácek, pøi nichž s kamará-  
dy vystrkovali nahé zadnice nad hladinu blo-
vického rybníka Cecimy s výkøikem „Foto 
Langhans!”

Nejsem schopen zkorigovat jeho zjev 
padesátiletým skokem do souèasnosti. Ale 
nedivil bych se, kdyby se za tu dobu moc 
nezmìnil. Každopádnì je tìžko odhadnout, 
zda jeho duchaplnou tváø zdobí elegantní 
vous, jenž v dobì jeho mládí byl èerný, èi ni-
koliv. Tenkrát ho napøed nemìl a pak mìl.

 Stanislav Bukovský
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Zuzana Dorogiová (1958 Klatovy) 
- výtvarnice a básníøka, 
  žije v Praze

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Jan Huèka (1930 Staré Mìsto) 
- odborník v oboru metalurgie, 
  publicista, žije v Plzni

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

František Juøièka (1927 Lideèko 
  u Vsetína - 2012 Plzeò) 
- redaktor a publicista

Karel Komárek (1963 Pøerov) 
- lingvista a paleoslavista, 
  žije v Brnì a Olomouci

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) 
- právnièka a prozaièka, 
  žije ve Štìnovicích u Plznì

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) 
- pedagog a básník, 
  tè. pobývá v zahranièí

Vratislav Maòák (1988 Støíbro) 
- redaktor, prozaik, 
  žije v Praze a ve Støíbøe

Vladimír Novotný (1946 Praha) 
- bohemista, žije v Chodouni

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní kritik a básník, žije

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 
  Deggendorf) 
- výtvarník, básník, esejista

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) 
- pedagožka, básníøka, 
  žije ve Františkových Lázních
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