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Od zaèátku roku 2019 se v Plži set-
káváte s nìkolika novými rubrikami. 
Napøíklad David Rùžièka byl nejen v do-
bách Evropského hlavního mìsta kul-
tury oblíbeným prùvodcem návštìvníkù 
Plznì. Proto byla jeho autorská rubrika 
Plzeòské dvorky už delší dobu tzv. na 
spadnutí. S Postpravdami si Stanislav 
Bukovský také zaèal již v roèníku 2018 
a ani Malý slovník cizích slov Jana Je-
línka není pro ètenáøe Plže novinkou. 
Rovnìž Karolina Tetzeli pøedstavila 
ukázku ze své prózy Teorie pøirozeného 
výbìru v loòském roce. Možná si mnozí 
položili otázku, proè rubrika Pøedzvìs-
ti? Protože podobnì, jako tomu bylo      
u Evangelia podle Mesiáše duchaplnos-
ti, jde o zamýšlenou knižní publikaci. 
Pøedzvìsti jsou tedy prvním ohlášením 
vìcí (knih) pøíštích a pro zjednodušení 
èíslujeme ve všech nových rubrikách od 
nového roèníku od èísla I.

Naopak posedmnácté, a zároveò na-
posledy, se udílely výroèní Ceny Plže. 
Sedmnáctka je prvoèíslo, poslední sym-
boliètí šneci byli nicménì pøedáni zcela 
nejubilejnì. Kdo jsou ti poslední laureá-
ti? Milan Èechura, Jitka Prokšová a Vla-
dimíra Brèáková. Cenu Ason-klubu pøe-
vzala Markéta Zvolánková.

V bøeznovém Plži se setkáváte s dvì-
ma ústøedními motivy. Pøedevším s Ja-
rem, které pøišlo od Arnolda Nowického, 
dorazilo na Plzeòské dvorky a nehledì 
na vìk básníkù pochopitelnì i do poe-
zie.

Tím druhým jevem jsou sny. Ty se 
vyskytují u Jitky Prokšové i Karla Trin-
kewitze, snem mùže být inspirován také 
Stanislav Bukovský. Kdo ví. 

Všimli jste si, že v plží trojce jsou vi-
ditelnì zastoupeni pedagogové? Nelze 
se divit – vždy� 28. bøezen je Dnem uèi-
telù.
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POEZIE

VÁCLAV TOUCHA 

Zem je k neudržení 
když zjara vydechuje
ÈASOSBÌRNÉ LPÌNÍ

Den mi uplaval

a zajíkla se noc

Ráno pak znovu samomluva deštì

tvoje výèitky

o nepoznaném jiskøení

na úboèí tìl

Snem se ke mnì prodíráš

zahalena sladkým møížovím

a já vpadám dovnitø

srdcem podmínìnì ostouzený

k mlèení ..

NÌKTERÉ BÁSNÌ

èasem vyèichnou

i èas má svá neodkladná tlení

když bereš mou vzdorovitou

hlavu do dlaní

a opeèovávat chceš

moje vzteklé sny ..

12. 1. 017

17:15 hod.

ZANECHAT PONECHANÉ

a pùlit pùlmìsíc

Je nám spoèítáno

ale uvìøit nelze

ani ptaèímu zpìvu

zmrzlých hrud

Zem je k neudržení

když zjara vydechuje

sazemi líèenou

nepøestajnou touhu tmy ..

15. 1. 017

7:10 hod.

NA PASTVINÁCH ÚŽASU

pøi svaté žravosti se pøedháníme

V úvozu nezbytí pak støeèkujeme

bodne-li nás obtížný hmyz jsoucna ..

1. 3. 017

7:20 hod.

JAKO BYCH PSAL CELÝM TÌLEM

zmaèkaný svìt u nohou

a duší dotýkal se prachu

neskuteèných cest

a minulost si pouštìl pozpátku

jak augustinské svìtlo vìènosti ..

19. 3. 017

0:16 hod.

CO SE TO SNAŽÍME ØÍKAT

o poušti v nás

a víru mít jako rukojmí

žíznivé duše

Tápavì mísíte
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zkušenost se ctí

aby vás nakonec

vìènost nezastihla

vprostøed prostoøeké smrti? ..

21. 3. 017

1:49 hod.

VEDEN ZA RUKU

VŠETEÈNÝMI KLASIKY

místo do dlaní

do bot si vodu nabírám

abych pak pøitáhl smolné vìnce

ke dveøím jednou a provždy

poznané pravdy zkøípìjících per

èi klapajících prstù

na høbetech nepotøebných knih

o nerudných pøedstavách dneška

o svobodách samozvaných jedincù

ve zsinalých kasematech

laèné sebelásky

dìjin svlékaných ..

29. 3. 017

1:44 hod.

TA TMA BYLA BEZPRSTÁ

a spoèítat už nešel ani život

podklesnutý v kolenou

jak na bøehu ponorné øeky:

"Mìla jsi tenkrát svetr

jen tak pøes ramena

nemocní ptáci mých návratù

na nìj usedali .."

1. 4. 017

1:45 hod.

JITKA PROKŠOVÁ

Tušení souvislosti

CENY PLŽE

Vlak se s cuknutím rozjel a Kryštof natáhl unavené nohy pøed sebe.      
V kupé bylo teplo a jemu se klížily oèi. Zanedlouho se ponoøil do spánku. 
Sen, který se mu to pozdní odpoledne zdál, ho v pozdìjších letech 
pronásledoval ještì mnohokrát. Zaèínal v podivném liduprázdném mìstì 
pokrytém šedobílým prachem. Kryštof jím procházel, spíš se vlekl – nohy 
mìl odøené od nových bot. Zaboèil do ulice, která vedla strmì vzhùru. 
Vypadalo to, že konèí nìkde pod tìžkými olovìnými mraky. Kolem ztichlé 
domy a všude nánosy prachu. 

Vtom ji uvidìl. V pøízemním oknì vysokého starého domu poblíž. Stála 
za sklem. Matka. Pøestože mìla bledý oblièej, oèi jí horeènì svítily na 
dálku. Kryštof šel blíž. Zamával, pak �uknul na sklo, ale ani se nepohnula. 
Vydìsilo ho to. Rychle vbìhl do domu a hledal dveøe, které by mohly vést 
do bytu s oknem do ulice. Jedny byly zamèené, u druhých klika povolila. 
Vkroèil dovnitø. 
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Matka se otoèila od okna. Oèi mìla poøád lesklé. Jako sklenìné, 
pomyslel si.

„Kryštofe… proè jdeš tak pozdì?“
„Nemoh jsem pøijet, mami, jdu pìšky, vláèím se sem celou hodinu.“
Dosedl na kanape u zdi. Zul si zaprášené boty a složil nohy pod sebe. 

Èekal, že si k nìmu pøisedne, ale stará žena se chovala, jako by tu nebyl. 
Dál postávala u okna, kývala se ze strany na stranu, ruce složené na 
prsou. 

„Koho vyhlížíš?“ zeptal se.
Neodpovìdìla. Narùstající ticho vneslo mezi nì napìtí. Tehdy ho na-

padlo, že ruèièky hodin na protìjší stìnì se zastavily. Rozbìhly se znovu 
až s jejími slovy:

„Už jde.“
„Kdo?“ Vyskoèil pøi té otázce na nohy a pøešel k oknu. Tìsnì pøedtím, 

než se ozvalo podivné cvaknutí, pohltila místnost hustá mlha. V další 
vteøinì se probudil. Právì vèas. Vlak vjíždìl do stanice. Kryštof se protáhl, 
sebral z vìšáku kabát a vyšel do chodbièky. Vzápìtí souprava zabrzdila     
a on vystoupil.

Cestou na kliniku se v mrazivém vzduchu dokonale probral. Poslední 
dobou pìšky témìø nechodil. Jenže dnes musel… už tøetí den mìl auto      
v servisu, ráno tam volal, aby se dozvìdìl, že oprava ještì stále není 
hotová. Celej den tak zaèal špatnì. V práci jako obvykle frmol, ke všemu   
se mu v poledne vybil mobil, až teï – v podveèer – se dostal k tomu, aby 
zajel na slíbenou návštìvu. 

Sotva však vstoupil do vestibulu nemocnièní budovy, zažil ten pocit 
znova. Jako by se zase ocitl v tom zaprášeném mìstì ze snu. Rozhlédl   
se kolem. V aseptické, lesknoucí se hale ale nenašel prach ani na dvou 
umìlých fíkusech, které lemovaly prùchod ke zdviži. Prošel kolem nich, 
zmáèkl tlaèítko se šipkou nahoru. Zanedlouho se kovové dveøe výtahu  
pøed ním rozestoupily. Vešel, zadal na displeji šesté patro a kabina výtahu 
zamíøila vzhùru.

Pøed pokojem 605 se na chvíli zastavil. Pak zaklepal a nakoukl dovnitø. 
Místnost byla prázdná. Zaslechl za sebou kroky, otoèil se. Tuhle sestru tady 
ještì nepotkal. Starší, shrbená, šedá ple�, v oblièeji propadlé oèi s èernými 
stíny z nevyspání. Pøedstavil se. Zeptat se, na který pokoj matku pøeložili, 
už nestaèil. Ošetøovatelka ho pøedešla:

„Paní v poledne zemøela, je mi to líto. Doktor se vám nedovolal, pùjdete 
za ním?“

Kryštof si nepamatoval, jak se tehdy dostal z kliniky ven. Kromì velkého 
smutku na nìj dolehl i fakt, že už jí nestaèí øíct, jak moc ji mìl rád. V pamìti 
se mu vynoøil konec snu o liduprázdném mìstì. Nìkolik dalších nocí se mu 
èásti snu vracely. Bylo však zvláštní, že se vždy probouzel ve stejném 
okamžiku – pokaždé vykroèil za matkou k oknu, ale všechno kolem náhle 
pohltila hustá mlha.    
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Jak šla léta, skoro na sen zapomnìl, ale pak se znova pøihlásil. Stalo 
se to vèera v noci… Teï stojí Kryštof u okna s výhledem na pøíjezdovou 
cestu a tøesoucí se rukou se pøidržuje parapetu. Domov seniorù, ve 
kterém žije poslední dva roky, stojí na okraji mìsta. Pozoruje, jak se 
návštìvy trousí cestou ke vchodu do pavilonu A. Vítr jim zvedá v ústrety 
oblaka prachu, který sem po ránu zavál z nedalekého lomu. 

Dnes je Kryštofovi pìtaosmdesát. Syn ráno telefonoval, že mu od-
poledne pøijede popøát. Pøiveze prý i rodinu. Proto stojí Kryštof u okna     
a vyhlíží své blízké. Zase se zvedá ten protivný vítr, Kryštof automatic-  
ky pøimhuøuje oèi. Celou hodinu postává skoro nehnutì, až pozdìji se 
trochu zachvìje – to, když si uvìdomí, že pomalu ubývá svìtla a brzy 
pøijde soumrak. Pøiloží prsty pravé ruky doprostøed hrudníku a trochu si 
místo, kde od rána cítí palèivý ohýnek, promne. Unavenì pøitom zavøe 
oèi. Zjitøená mysl mu zaène na sklopená víèka promítat soukromý film. 
Zaprášená cesta, a na ní kdesi v dálce obrys bìžícího dìcka. Jak se 
blíží, Kryštof ho poznává. Málem v duchu vykøikne, to jsem pøece já. Film 
se rozebìhne rychleji… z dítìte je najednou mladík, pak muž…

Kryštof zoufale sevøe parapet, lapá po dechu. Chce se mu køièet, tak 
to pøece není, život není jenom cesta ke smrti, ale semknuté rty v po-
bledlém oblièeji už nevypustí hlásku. Obrysy postav se ztrácí v houst-
noucí mlze, mužovy prsty ochabnou, sevøení povolí. Tìsnì pøed tím, než 
se sveze na podlahu vedle okna, uslyší odkudsi za sebou známé po-
divné cvaknutí. A pak tichý, kovovì znìjící hlas pronese tøi slova. „Pøed 
sebou neuteèeš.“

To je okamžik, ve kterém vytuší souvislosti a dostane odpovìdi na 
své otázky. To je okamžik, ve kterém jeho oèi získají zvláštní lesk. 
Vypadají jako dvì modré sklenìnky. 

MILAN ÈECHURA

Øeèi a myšlenky
Tenhle pøíbìh je pravdivý. Nevyprávìl mi ho sice T. Texas Taylor, napsal 

jsem ho sám, ale protože vìtšinou nelžu, vyplývá z toho, že pravdou je.  
Ale i kdyby se jeho èást nebo snad celý obsah nezakládaly na skuteènosti, 
tak co? V dnešní dobì je možné úplnì všechno a pravda stejnì nikoho 
nezajímá.

„Dobrý den, milé dìti,“ øekla nezvykle tichým hlasem Kvìta Lišková, uèi-
telka èeštiny a tøídní 6. B dvacáté páté základní školy, pøejela pohledem 
silnì hluèící èást budoucnosti národa, svìøené jí do péèe, a pøivøela oèi. 
Soubìžnì s tìmito slovy se jí v hlavì rozebìhly myšlenky ponìkud odlišné 
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od toho, co jí vycházelo z úst. (Jak pro koho dobrý. Mnì se nejspíš rozskoèí 
hlava. Mám ji jako støep.)

„Paní uèitelko, paní uèitelko,“ vymrštila se do vzduchu ruka Janièky Vál-
kové, která do tøídy pøibyla docela nedávno, asi pøed týdnem. To, co si 
myslela, nemìlo s tím, co chtìla øíct, vùbec nic spoleèného. I když, trochu 
pøece. (Úèa vypadá hroznì.) „Copak chceš, Janièko?“ (To mi ještì schá-
zelo, jestli se mì bude na nìco ptát, tak mi fakt ta hlava rupne.)

„Paní uèitelko, mìla jsem vám pøipomenout, že si budeme vyprávìt       
o tom, co nás baví.“ (Sice to není pravda, ale Kvìták vypadá, že si stejnì 
nic nepamatuje.)

„To je dobøe Janièko, že jsi mi to pøipomnìla.“ (To snad není možný, 
abych jim takovou kravinu slíbila. Ale dobøe mi tak. To bylo furt, dáme si 
ještì jednu, pøece byste už nechtìla jít domù. Já jsem blbá, jak daleko 
vidím.)

„Paní uèitelko!“ hlásil se zuøivì Pepík Krejsa, pøezdívaný Krejzy, a sedící 
v poslední lavici u dveøí. (Dneska to bude brnkaèka, to je jasný.)

„Ano, Pepíku?“ (Asi budu zvracet.)

„Mnì je hroznì špatnì, paní uèitelko, asi budu zvracet,“ øekl Krejsa        
a snažil se vypadat zelenì. (Nic mi není, ale venku je hezky a mám chu�  
na cigáro.)

„Tak si sbal vìci a jdi domù.“ (Š�astný Jim, ach, jak mu závidím.) V du-
chu si pøehrávala citát ze stìžejního díla Kingsleye Amise o tìžkém životì 
uèitelù. (Stejnì mu nic není, Krejzymu, jen to na mì zkouší. Komu tak mám 
asi øíct já, že je mi blbì. Øediteli?)

„Dìkuju, paní uèitelko, jste moc hodná a nemohl by jít Ondra Pavelec se 
mnou jako doprovod?“ podíval se simulant kující železo, dokud bylo žhavé, 
na svého souseda. (Jestli to vyjde, tak to mám u Pavyho jako v záložnì. 
Mohl by mi domluvit rande s jeho ségrou.)

„Co s vámi mám dìlat, kluci, chtìla jsem zrovna vás dva pøed tím vy-
právìním vyzkoušet,“ podívala se nejistì na Válkovou, „ale když ti není 
dobøe… Tak jdìte.“ (Já bych vìdìla, co s vámi, to ovšem nemùžu, protože 
mi to zakazuje školní øád. Zlatý èasy, kdy se pubescenti smìli mlátit. Stejnì 
by mì ale nejvíc zajímalo, co to bylo za týpka, se kterým jsem vèera zkejsla 
v tom baru. Ach jo, vùbec nic si nepamatuju.)

„Paní uèitelko,“ pøihlásila se znovu o slovo Janièka Válková hned poté, 
co za Krejsou a Pavelcem zaklaply dveøe. „Tak budeme si vyprávìt?“ 
(Hlavnì aby se nenašel další blbec, který bude zdržovat.) Mìla smùlu.       
O slovo se pøihlásila tøídní samaritánka Andìla Vršecká. Její nejvìtší pro-
blém tkvìl v tom, že se snažila za každé situace nìkomu pomáhat. Nebylo 
tomu jinak ani teï.
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„Paní uèitelko,“ upøela budoucí pøedstavitelka Èerveného køíže pro 
Evropskou unii svùj ochranitelský pohled na tøídní. „Není vám špatnì? 
Mám dojem, jako by na vás nìco lezlo. Snad to nebude nic vážného,“ do-
dala se zachmuøenou tváøí. (Vypadá to minimálnì na celkové vyèerpání 
organismu.)

„Dìkuju, Andìlko, urèitì to nic nebude, jen jsem se dneska nìjak špatnì 
vyspala. Ale neboj, za chvilku budu v poøádku.“ (Houby budu v poøádku, 
mám pocit, že nebudu v poøádku už nikdy a ty se starej o sebe, Matko 
Terezo.)

„Taky mám ten pocit, že na vás nìco vlezlo,“ opustila svoji pùvodní 
myšlenku Janièka Válková a v hlavì jí zaèal bzuèet neodbytný refrén. 
(Leze leze, nedá pokoj, až tam vleze.)

„Ehm, hm,“ podívala se na ni Kvìta Lišková zamženýma oèima. „Neøí-
kala jsi, že bychom si mìli vyprávìt o tom, co vás baví?“ (Sice furt nevím, 
že bych jim to slíbila, ale je to lepší, než kdybych musela zkoušet. To by to 
dopadlo. Myslím, že bych si dneska spletla i podmìt s pøísudkem a Máchu 
s Háchou.)

„Tak já bych tedy zaèala,“ vrátila se bleskurychle Janièka ke své pri-
mární ideji, sledována vytøeštìnými zraky spolužákù, kteøí o nìjakém vy-
právìní prodchnutém nadšením z toho, co je baví, nemìli, stejnì jako 
Kvìták, ani potuchy. (To budeš koukat, Kvìtulinko, co mì zaujalo.)

„No dobøe, Janièko, tak zaèni, už se tìším a jsem moc zvìdavá. Povìz 
nám o tom, co tì baví a pak si to rozebereme.“ (Hlavnì a� nechce, abych 
se k tìm jejím øeèem nìjak vyjadøovala. To by mì zabilo. Kdybych si tak 
vzpomnìla, co bylo vèera po tom baru? Panebože!)

„Víte, paní uèitelko, mì v poslední dobì hroznì baví fotit. Všechno 
možné. Vìci, domy, øeky, kvìtiny, ptáèky…  A tak když nìkdy chodíme        
s tatínkem na procházku, oni se naši rozvedli a já zùstala u tatínka, tak si  
to všechno fotím na mobil a pak si ty fotky doma s tatínkem prohlížíme        
a to mì taky moc baví. Mám jich spoustu, chcete nìjaké ukázat?“ (Jestli se 
mrkne, tak je to do devítky v suchu. A nejen do devítky.)

Kvìta Lišková proti své vùli pøikývla, protože si právì vybavila jméno na 
vizitce bytu, ve kterém po své vèerejší barové anabázi skonèila. Radovan 
Válek.

„To je moc hezké, Janièko,“ ztìžka polkla a letmo se podívala na foto-
grafie, které nadaná umìlkynì posouvala prstem po displeji telefonu. Neby-
ly na nich ani vìci, ani domy, ani øeky, ani kvìtiny, ba ani ptáèci. Bylo na 
nich nìco úplnì, ale úplnì jiného. (A je to v hajzlu.)

„Jsem moc ráda, že se vám ty fotky líbí,“ øekla Janièka Válková nahlas 
na celou tøídu, pak se naklonila nad Kvìtou a zašeptala: „Díky, mami.“
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Silná slabost

Má silnou slabost na koøení

a slabou sílu odolávat jeho moci.

Již od dìtství

naò chodívala

vždy za úplòku s babièkou,

a matka marnì halekala,

jen z vùní, chutí

žít se nedá.

O nìkolik let pozdìji. 

Toho dne první veèeøe. Ona a on.

– Podal bys mi sùl, prosím?

– Není.

– A pepø?

– Také ne.

– Jaké bylo maso,

má milá?

– Jako pokaždé…

– To jsem rád, že ti se mnou chutná.

Toho dne druhá, pozdní veèeøe. 

                               Ona a ten druhý.

– Podal bys mi maso?

– Není. Nikdy u mì nebylo, 

                                       to snad víš.

VLADIMÍRA BRÈÁKOVÁ

Zamlada zalistovala bych
v pamìti

– Vím. A sùl?

– Na, osol si po libosti talíø i stùl.

– A pepø?

– Pøièichni.

– Silný.

– Jak ti chutná?

– Máš nejlepší koøení ve mìstì!

Listy z babièèina deníku

Tenkrát poprvé mi váš dìdeèek

vytrhl bílý vlas

a tenkrát poprvé jsem vytrhla bílý list

ze svého deníku

nevìdìla jsem co o nás dvou psát

co a jak

Bože kdy všechny ty dny

co nebyly

vlastnì zaèaly

Jo zamlada 

zalistovala bych v pamìti

naslinila prst

                pak list

                          list

                              prst

                                    list

a hned bych vám øekla 

co a jak
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Ale dnes –

už si ani nevzpomenu

jestli tenkrát bylo Prvního 

nebo Posledního

Listopadu

Vzpomínka

Místo kde se ještìrky vyhøívaly 

                                           na slunci

a cikánky svlékaly podprsenky

nosím ve svém srdci

dodnes

ten židovský høbitov

genius loci

bez úcty

PØEDZVÌSTI

KAROLINA TETZELI

 Teorie pøirozeného výbìru III.
IX. Moèálem èerným kolem bílých skal

Její rušný život v centru velkomìsta jí pøinesl celou øadu nových setkání, 

zejména pak se svìtem mužù. Svìtem, který jí sliboval obdiv, zábavu, 

inspiraci, vášeò, vzrušení, nebo dokonce lásku, ale nìkdy také bolest         

a zklamání. Hranice mezi obìma póly pro ni byla nìkdy tak tenká, že bylo 

tìžké, ba pøímo nemožné ji rozpoznat. Obèas bruslila na tenkém ledì 

mužského obdivu jen ve snaze probouzet nové a nové jiskry vlastní 

inspirace. Oslòovat chladnou ledovou plochu však není možné pøíliš dlou-

ho. Každá dopadající jiskra záhy zhasne. To zaène být po nìjakém èase 

deprimující i pro nìkoho jako O., jejíž práh bolesti je znaènì otupìlý.

O. teï pøemýšlela, zda její potøeba mužského obdivu není srovnatelná  

s Patrikovou závislostí na flirtování se ženami. Kde je ona hranice mezi 

nikdo se nemodlil Kadiš

a když se položil kamínek

tak omylem

pùdu tam kypøili naši tatíci

a bìžnì se dìlo že rýèem rozrazili 

lebky

ty jim pak zdola oplácely úsmìvem

co v nich zbyl po seèné ránì

my kluci jsme s nimi házeli

místo míèe

hlava nehlava

a zády k nebožtíkùm jsme hráli

cukr káva limonáda èaj rum bum

byla to nejkrásnìjší léta

mého života
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bìžnou, zdravou a relativnì neškodnou potøebou a skuteènou závislostí?   

A existuje vùbec ona závislost na flirtování? Patrik zcela zjevnì nemíval 

žádné abstinenèní pøíznaky, zøejmì šlo o pouhý projev impulzivity jeho 

osobnosti. Ale není to jedno? Proè neustále musela všechno pøesnì po-

jmenovávat? Myslela si snad, že tím nad vnìjší realitou získá vìtší kon-

trolu? Patrik byl i v šedesáti jako neøízená støela. Kontrolu nad jeho flirto-

váním získala pouze tak, že jeho pokusùm o kontakt se ženami pøestala 

vìnovat pozornost. Nebo ho pøestala milovat? Byla to velmi znepokojivá 

otázka, která jí pøipomnìla úplnì jinou etapu jejího života. Byla sice krátká, 

ale velmi undergroundová. Zøejmì ji zase potøebovala. 

Jako vždy zaèala obdivem. Obdivem umìlce, který byl fascinován její 
„velkou duší“. Obdivem muže, jehož závislost na flirtování se ženami          
a lásku k alkoholu nebylo možné pøehlédnout, stejnì jako jeho natøikrát 
zlomený nos. Muže velkých gest, který v barech èasto skrýval své splíny 
pod bujarým veselím a který se pak se svou opileckou melancholií 
dopotácel k O., té velké duši, jež pro nìj mívala pochopení. Pøicházel dál, 
jak on rád øíkával, moèálem èerným kolem bílých skal, a to obvykle kolem 
jedné, druhé v noci, jedno, zda v pondìlí, ve støedu èi ètvrtek. Bylo mu 
jedno, že O. musí v pùl sedmé vstát a pak odejít do práce. O. mu však 
témìø bez výjimky otvírala, nebo� jeho obèasnou výbojnost nebylo radno 
podceòovat: aby se k ní dostal, byl schopen ve spoleèných prostorách 
domu vykopnout vchodové dveøe. V tom stavu ho pøece nemohla nechat 
na ulici. I když k ní chodil jako do hampejzu. Tam bylo v noci a nad ránem, 
stejnì jako u ní, vždycky otevøeno. O. zaèala být frustrovaná. Jednou jí 
øekl, že se do ní poøád nìjak nemùže zamilovat. Aèkoli mìla práh vztaho- 
vé citlivosti znaènì posunutý, udìlalo se jí z toho šoufl. A koneènì ho po 
víc jak pùl roce poslala, aby šel dál, moèálem èerným kolem bílých skal. 

X. Rozpolcená èerná, bílá

„Se ani nedivim, že každou chvíli øíkáš, jak jsi rozsekaná, když jsi Bejk  
s ascendentem ve Lvu,“ pravil její pøítel Sharon a dlouze na ni pohlédl 
svýma zelenýma oèima. 

„Ano,“ reagovala na to O., „vždy� jsi to už pøedtím popsal na základì 
mojí fyziognomie: mùj pas se vytrvale brání svìtu, neustále žiju život jako 
na bitevním poli. A teï se mi zdá, že brzy dojde k bitvì dvou generálù – 
buï mì rozseká na kousky mùj partner, nebo rozsekám já jeho.“ Sharon na 
to nic neøekl, jen se na ni díval. To úplnì staèilo. Nic nechybìlo, nic nebylo 
navíc. 
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(Pokraèování pøíštì)

Pár dní nato sedìla O. v restauraci. Její generál Patrik alias vrchní ve-

litel ozbrojených sil (jak ho po pøedchozím nároèném týdnu jejich soužití 

zaèala titulovat) mìl poblíž dùležité obchodní jednání, a tak ji vzal s sebou. 

O. byla po dlouhé dobì úplnì klidná a v myšlenkách se znovu vrátila         

ke své formulaci o bitvì dvou generálù. Musí s mužem, kterého si vybrala, 

svádìt neustálý boj? Proè vystrkuje své hrdé èelo a zajištìnou bradu a vy-

zývá svého partnera na souboj? Nebo ji vyzývá on? O. brala všechno ja-  

ko výzvu, nebo� se jí témìø vše osobnì dotýkalo. Ve své bojovnosti a dra-

ze vykoupené stateènosti se však èasto cítila osamìlá. Její silná potøeba 

lásky, kterou dokázala velmi úspìšnì maskovat, tak bývala nenaplnìna, 

ale copak se dá souèasnì milovat a válèit? Lze být oddaná a hrdá zá-

roveò? Oddanosti se O. bránila zuby nehty. Je snad dìsivìjší kombinace 

než být oddaná a zranìná? 

Právì z tìchto dùvodù pøipomínal její život ve vztahu manévry na bitev-

ním poli. V nejrùznìjších situacích jí jako štít sloužily její hrdost a hrdinné 

sklony. Nikdo za nimi nesmìl ani koutkem oka zahlédnout její vnitøní 

rozervanost a citovou bolest. Na bitevním poli stojí jako osamìlý voják. 

Spoléhá jen na sebe, nikomu jinému se totiž nedá vìøit. Dobrý voják se 

dokonale ovládá a veškeré situace zvládá sám, bez cizí pomoci. Projevo-

vat city je známkou slabosti. Všechny situace zvládá tak dlouho, dokud 

nepadne vyèerpáním nebo nedojde k dramatickému výbuchu léty na-

støádaných emocí. Kdo potom ustojí polaritu jejích pocitù a nálad, jejich 

obrovskou sílu a dramatiènost, které mohou být stejnì tak povznášející 

jako nièivé? 

Není lehké vyjít s O. Neøekne si o pomoc, dobrovolnì a bez øeèí si 

nakládá na záda a dlouho tiše trpí nebo se tiše vzteká, až se najednou 

frustrace uvolní jako lavina. Hrozící lavinové nebezpeèí už O. dokáže 

detekovat, a tak se stihne vèas pøemístit tam, kde je klid, aby mohla pøíval 

negativních emocí zpracovat bez úèasti partnera. Nechce ho pøece vydìsit. 

Partner však vìtšinou nechápe, proè O. najednou uniká z jeho dosahu, 

nezvedá telefon, má spoustu jiné práce. Chce se s ním snad O. rozejít? 

Uvolní se další lavina, lavina partnerových pochybností. Proè nechce být  

O. ani na chvilku køehká dívenka, která se oddá svému partnerovi? Je to 

opravdu tak nebezpeèné, jak si myslí? 

Když ji Patrik veèer objal a øekl jí, a� pøestane takhle blbnout, že jí pøece 

nechce ublížit, uvìdomila si, že jediný, kdo chce všechno hned rozetnout, 

aby to bylo jednoznaènì bílé nebo èerné, je právì jen a jen ona. 
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

A mám já køepelinku...
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MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

kovboj – observace
(Trinke-witze-verze)

kovboj            zápas o rudu
kreveta urážka volající po krevní mstì
krokoit             soulož za chùze
krucifix      vypsaná fixa
kurtoasie domnìnka o opeøenci
kurzor èasopis o drùbeži
kvalifikace ztráta panictví
kvestura úprk z mìsta na venkov
lafety zpìvní drogy
laxace opak nástøiku lakem
leasing      lízající inženýr
ležérní hodující vleže
lodžie paøba na V.I.P. palubì
lokalita      stav po požití projímavého sirupu
lokalizace závìr konzumace vajeèného koòaku
lokálka            krachující nádražní restaurace
lumbágo fotbálek na vìzeòském dvoøe
maèeta emocionální identifikace s vojenskou jednotkou
masochista kuchyòský specialista
masturbace hovìzí porážky
menuet mimozemský jídelníèek
metafory otravný vtipálek
metropole mìrná jednotka orné pùdy
miliarda sympatický èlovìk
minuskule chirurgické snesení varlete
mobilizace chorobná pøíchylnost ke komunikaènímu prostøedku
mohamed vdìk ukojené manželky
mykóza plurál majestatikus pøežvýkavce
naivní sexuální poloha
nativita zahrádkáø, kterému se nelení
neopren nestabilní
neolit zatím suchý
observace znaèkování území trusem
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Jak korektnì milovat
Ze všeho nejlepší je, zamiluje-li se muž do muže èi žena do ženy. Tako-

vý vztah již ze své podstaty zaruèuje vzájemnou vyváženost a rovno-
právnost. Vztah ženy a muže je vystaven nebezpeèí mužovy dominance 
vyplývající z rozdílu mezi obìma pohlavími, co se týèe výšky a váhy, v na-
prosté vìtšinì ve prospìch muže.

Aby i muž a žena mohli spolu navázat kontakt a pøípadnì i žít, je k tomu 
tøeba stanovit a nejlépe i uzákonit jasná pravidla. Vztah by mìl zaèít 
výhradnì z iniciativy toho fyzicky slabšího, tedy ženy. Kdyby zaèal kontakt 
navazovat (svádìt, namlouvat si) muž, vzniklo by nebezpeèí, že jeho pøi-
rozená fyzická vybavenost by mohla ženu dohnat k podøízení se mužovì 
vùli, aniž by ji pøitom od samého zaèátku pøitahoval. Jeho zájem o ni by        
jí mohl poplést hlavu a vyvolat v ní falešnou citovou odezvu. Zdánlivì by to 
mohlo vypadat jako cosi pøirozeného, zvláštì s pøihlédnutím k praxi z dáv-
né i ne tak vzdálené minulosti. Ale dnes víme, že by se nìco takového 
rozhodnì nemìlo nadále trpìt. Ve skuteènosti se v takovém pøípadì jed- 
ná o mìkkou formu znásilnìní. O znásilnìní bez bití a bez pohrùžek, ale     

Ilustrace Stanislav Bukovský
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Hodiny odbíjejí pùlnoc. Pøehouplo se datum na jednadvacátého bøezna. 
Upevòuji psovi obojek a chystáme se ven. Jak se mám obléct? Pohlédnu 
na teplomìr. Mínus pìt a zaèalo snìžit. To je tedy jaro. Vycházím z domu. 
Pod lampou se mihne jakýsi stín a vzápìtí slyším tlesknutí. To kalous 
provádí své zásnubní lety. Ten má teda výdrž – v tomhle poèasí, zkrátka    
je jaro, zvíøata mají kalendáø v hlavì a od toku je neodradí nic. Na ulici 
zahlédnu v chumelenici postavu. Soused vyvaluje popelnici. Jen v tre-
nýrkách.

„Sousede, vidìl jste toho kalouse?“

„Nevidìl, ale za soumraku tady houkal“

„To je skvìlý, ale nebudu vás zdržovat, vždy� zmrznete!“

„Nezmrznu, je jaro, pane Nowicki.“

„Pìkný jaro, pìt pod nulou.“

„Když je jaro, tak je teplo...“ Další jeho slova ke mnì nedolehnou, serve 
mu je od úst poryv severáku. Ještì zaslechnu jeho hurónský smích „cha 
cha cha cháá...“ a tleskání kalouse.

KAPKY DEŠTÌ

ARNOLD NOWICKI 

Jaro

o rafinované znásilnìní vùle a citu. A z toho je tøeba vycházet. Musíme 
proto dosáhnout toho, aby ženy byly ze zákona ochránìny pøed jakoukoliv 
formou znásilnìní. A to i takového, jehož by si samy ani nebyly vìdomy, 
dokud by jim je nìjaký renomovaný právník neozøejmil. 

Jako je tøeba ve spoleènosti chránit menšiny pøed zvùlí vìtšiny, tak je      
i zapotøebí chránit menší, jemnìjší pøíslušníky lidského druhu pøed tìmi 
vìtšími, neboli hrubšími, øeèeno postaru. Aby se vylouèila možnost tøeba      
i neuvìdomìlé mužské demonstrace síly a nadøazenosti, mìlo by se posti-
hovat, nejlépe trestnì stíhat, jiné chování mužù k ženám než k ostatním 
pohlavím. Muž si nesmí dovolit dávat ženì pøednost pøi vstupu do míst-
nosti èi do výtahu, nesmí se k ní chovat ochranitelsky, nesmí si všímat 
jejích pøedností, natož se o nich pochvalnì vyjadøovat. Zkrátka muž se 
musí k ženì chovat se stejnou lhostejností, jako se chová slušný èlovìk    
ke všemu, co jej obklopuje. Jedinì za tìchto okolností se bude žena cítit 
zcela svobodná a plnì emancipovaná. Galantnost a rytíøskost jsou pøe-
žitky minulosti. Je to harampádí patøící na smetištì dìjin.
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Z ODKAZU

KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy III.
Tøi snové pøíbìhy

1.

Dlouhý sen zaznamenávám jen krátce. Potkávám v nìm na ulici matku 

se synkem. Chlapec má v náruèí pejska tak malého jako morèátko. 

Seznamuji se s nimi a oni mì zvou k sobì domù. Tam mi oba pejska 

pøedvádìjí.

Rozmlouvám s nimi, vyptávám se na psíèka. Co jí, kde spí (samozøejmì 

s chlapcem) a jak je starý. Když se zeptám, jak se jmenuje, odpoví mi 

pejsek tenkým hláskem: Jmenuji se Filínek. To žasnu. Je to neuvìøitelné.

A pejsek se mnou mluví jako rozumný èlovìk. Ohromnì se spolu 

bavíme. Moje žena øíká, že jsem se ze sna radostnì smál.

2.

Pøevyprávím ho struènì. Pøicházím do velkého podniku plného 

prosklených kanceláøí a moderního designu. Jsem tu èastým hostem. 

Chodím sem za svou milenkou, sekretáøkou šéfa. Chovám se jako doma   

a rozvernì žertuji – dvojsmyslnì – s ostatními dívkami. Náhle ale pøichází 

velký šéf a za ním celá podniková rada na poradu vedení. A já právì ležím 

na desce velkého konferenèního stolu. Dívky jsou zdìšené. Co jim šéf 

øekne a jaké budou následky?

Ale mì v tom okamžiku napadne trik. Ještì více se producíruji a stepuji 

na stole rychlý tanec. K udivení všech tìch kapitánù byznysu. A když už 

jsem se vyøádil, zaènu øeè: Vážení pánové, podstatou vší reklamy je 

upoutání pozornosti publika. Èím neoèekávanìjší a èím více šokující 

pøekvapení mu nachystáme, tím spíš vìnuje pozornost naší výpovìdi.       

To vám nabízí naše reklamní agentura Trinkewitz a Trinkewitz. Uvažte, zda 

chcete být zákazníky naší agentury, která dokáže na sebe upozornit.

A vše konèí bez skandálu pro ty hezké dívky.

3.

Jsem v megacity v mrakodrapu Ivany Trumpové na veliké party. Mou 
spoleènicí je má dávná milenka Wanda, která je zároveò Audry 
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Hepburnová v roli z filmu Snídanì u Tiffanyho. Mluví se o sexu, ale už 
nevím, o jakém. Nakonec tanèíme a Wanda se pøedvádí: svléká se a nahá 
mì objímá volajíc do kruhu kolemstojících: A teï mám chu� souložit na 
støeše mrakodrapu a chci, aby mì pøitom filmovali. Táhne mì za sebou.

Pøíbìh pavouèka

Ve vanì naší koupelny obèas potkávám malého pavouèka a uvažuji, 
èím se asi na bílém smaltu stìn živí. Už jsme si na nìj zvykli, a když ho 
veèer nevidíme, chybí nám. I naše pomocnice v domácnosti ví, že ho 
nesmí zabít. Tak si ten tvoreèek žije ve svìtì, kde hynou stovky druhù 
hmyzu a miliony lidí. A jen naše domácnost ví, že ta bytost existuje. A bude 
existovat, dokud se nerozpadne stránka tohoto zápisu.

Pøíbìh z gymnázia

Mùj spolužák Zdenìk Chalupský èasto užíval na zaèátku každého 
oslovení slova vole vole. Tak se jednou pøi vyuèování èeštiny stalo, že byl 
vyvolán na stupínek øeditelem gymnázia Jiøím Bìhounkem, bratrem lite-
rárního kritika Václava Bìhounka, o nìmž si pamatuji, že napsal velmi 
negativní recenzi Škvoreckého Zbabìlcù, a zaèal svou odpovìï na zku-
šební otázku slovy Vole vole. Ale øeditel mìl už své zkušenosti s lidovou 
mluvou, tak z toho nevyvodil žádný postih.

Na tu epizodu by si mohla vzpomenout celá tøída. Ale zaznamenávám    
ji jen já. Kdo ví, bude-li mùj zápis nìkdo èíst ve svazku rukopisù, které jsem 
odkázal památníku písemnictví na Hradèanech.

Snový pøíbìh

Celý život mám sny, které mi sdìlují, že existuje nejménì jeden para-
lelní svìt vedle našeho. Musím mít za to, že oba svìty jsou propojeny psy-
chofyzickou prùlinou, která funguje pøedevším ve spánku. Osudy v obou 
svìtech se prolínají, a to tak, že vìdomí o nich si uchováváme na obou 
stranách prùliny.

Od dìtství žiji tak dva životy. Ale jinak než Fernando Pessoa, jehož tøi 
souputníci se navzájem neznají. Já si navíc od dìtských let vymýšlím další 
své pøíbìhy a zalidòuji své svìty novými prùvodci. Nevím, zda tak žijí i jiní 
lidé. Mám za to, že mnoho spisovatelù žije ve stejné situaci. Anebo také 
paranoidní pacienti.
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Pivovar a hradby
Ve Veleslavínovì ulici èíslo 6 sídlí proslulé pivovarské muzeum. Ano, 

Plzeò se mùže honosit neoficiálním titulem „hlavní mìsto piva“, historii 
tohoto oblíbeného moku napøíè zemìmi i dìjinami nakonec místní expozice 
pøipomíná. Dva domy stojící na støedovìkých základech, nìkdejší obytné 
stavení a historická sladovna. Ve dvorku, ze kterého mohou návštìvníci 
vcházet i do zdejší výstavní sínì, historického sklepení èi k vyhlášenému 
restaurantu Na Parkánì, je možné spatøit tzv. právováreèná vrata. Ta sem 
byla pøenesena v 50. letech 20. století, tedy v èase, kdy se muzeum vy-
tváøelo, z Malé ulice, kde stávala ruina domu vyhoøelého v roce 1850. Vrata 
bývala zmiòována i na dobových pohlednicích z poèátku minulého vìku      
s tím, že majiteli Františku Pecháèkovi nesou 13 000 korun roènì, což byly 
na svou dobu pøi síle tehdejší koruny velice dobré peníze. V pøípadì ruiny 
domu bezesporu.

Druhou zajímavostí je pak køivolaká ulièka dláždìná hrbolatými koèi-
èími hlavami a vedoucí na parkán otoèený do sadù 5. kvìtna. Na místì 
dnešní frekventované silnice, odkud jezdí auta z centra na Prahu, kdysi 
tekla Valcháøská strouha. Nás však bude zajímat malá chmelnice, k níž 
jsme došli zmínìnou ulièkou a vystoupali po nìkolika schodech. Pøipomíná 
základní surovinu nezbytnou k vaøení piva. A chmelnice, stejnì jako mož-
ná ponìkud pøekvapivì i vinice, patøily ke koloritu pøedmìstí støedovìké  
Plznì.

Návštìvník muzea asi nepøehlédne, že historická budova na konci 
Veleslavínovy ulice vystupuje z ulièní fronty. O šíøku vstupních vrat a dvou 
oken. Tím se zužuje i cesta vedoucí dále k sadùm 5. kvìtna. Na muzeum 
pøímo navazuje zmínìný restaurant, pøezdívaný krátce „Parkán“. Ano,    
tady se ve støedovìku tyèil dvojitý pás mìstských hradeb odrážejících  
svou mohutnost v Mlýnské strouze, posilující vodní prvek opevnìní mìsta. 
I když dnešní umìlé jezero, nikoliv tedy vìtvící se rameno øeky Radbuzy, 
jak tomu bylo kdysi, zkrášlilo tuto èást Plznì, døíve blátivou a považova- 
nou za jednu z nejošklivìjších, teprve v roce 2010. Znaènì se promìnila      
i podoba „Parkánu“. Ještì pøed „sametovou revolucí“ býval hospodou s vel- 
mi osobitou atmosférou. V mlhách cigaretového dýmu a nad sklenicí vy-
chlazeného piva se zde potkávali dìlníci ze Škodovky se studenty z plzeò-
ských vysokých škol. Docela jiný obraz, než jaký pøináší dnešní luxusní 
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restaurant, výkladní skøíò plzeòského pivovaru, kterou ocení zejména tu-
risté. Proletáøský ráz „Parkánu“, kam mladí plzeòští intelektuálové chodí-
vali za dobrodružstvím nebo poznávat život bez pøíkras, se definitivnì 
vytratil. A s ním zøejmì i pøezdívka hospody, které se již za první republiky 
øíkalo „V Prdeli“. Proè? Inu, zmínìné vyboèení budov pøipomíná na mapì 
jakési zúžení lidského støeva na samém konci, vyústìní, které by medik 
nazval vznešenì „anus“. Leè, dìlník se drží øeèi jadrné, a tak se „Na Par-
kán“ chodilo do „Prdele“ i v èasech socialismu. Možná tam zašel i nìkdejší 
živnostník, který svùj blízký krámek avizoval na vizitkách a v reklamách za 
první republiky – Firma ta a ta, Veleslavínova èíslo XY – upøesnìno „blíže 
Prdele“. Když pak po roce 1948 došlo na znárodnìní podniku, prý se dotyè-
nému všichni posmívali: Celý život sis to psal a nakonec jsi tam také 
skonèil.

MLADÝ ZÁPAD

MARKÉTA ZVOLÁNKOVÁ

Evergreen – jaro života
List
Deníèku, prozraï, jaká jsem?
Jiná, než tehdy pøed èasem,
kdy jako hloupá holèièka
snadno jsem pøivøela oèièka
za skly svých brýlí znaèky Pink
ve svìtì hercù, knih a sfing.

Deníèku, prozraï, jaká budu?
Pro smích, èi pro pláè… Pro ostudu?
Jiná než teï? Bez tužeb, plánù?
Mladá a bezstarostná nezùstanu?
Deníèku, mlè, nic nechci znát!
Dokonèím snad, co zaèala jsem psát.

Hádej
Hluboká rána šípem Amora.
Široké okno do dvora
tvé duše, tvého života.
Vítr pro mlýny Quijota.
Souznìní všech strun piána.
Píseò jen stìží ohraná –

evergreen – jaro života.
Vítr pro mlýny Quijota.

Zázrak, na nìmž se úèastníme.
Dar, o jehož cenì dobøe víme.
Kouzelná hùlka života.
Vítr pro mlýny Quijota.

Jí patøí tvoje ohlédnutí.
Ona se usmìje, doufat nutí.
Poslední vzpomínka života.
Vítr pro mlýny Quijota.

Pramen vìèného poznání hodnoty.
Zdroj vìcí budoucích – zloby i dobroty.
Matka i dcera života.
Vítr pro mlýny Quijota.

Vzpomínka
Vsuneš mi ruku pod trièko.
Pohladíš nahá záda.
Pøimhouøím oèi malièko.
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Mám doteky tvé ráda.

Paprsku, nikdy neopus�
mou láskyplnou náruè.
Samotu moji nedopus�.
Za štìstí mé se zaruè.

Nespoutaná

Loï v noèních docích
necudná
houpe se v bocích,
dráždí dna.

Vzrušená s pískem splyne.
V tom pøíliv vrcholí.
Vzápìtí touha zhyne
a kotva povolí.

Koncert

Vnímám, jak tvoøí tìla bas
zas tóny neslýchaných krás
a v rohu duní èinely,
co doteï nìžnì mlèely.
Housle už rovnìž skotaèí,
co jen jim síly vystaèí
i flétny už dech netají
a v pozadí si pískají.
Harfa jak loïka na moøi
vlnky svých strunek rozboøí
a vzápìtí na to harmonika
s durem i s moll si opìt tyká.
Když klavír roli dostává,
hned køídlem š�asten zamává,
však skladba schovává si vìtu
i pro ústa klarinetù.
Viola si popìvuje.
Buben noty objevuje.
Triangl si brouká s nimi.
Dudy s mìchy koženými
èepýøí se jako pávi.
Z oktávy zas do oktávy
slavnostnì své trylky hrají.
Mé uši se zalykají.

Zodpovìdnost
Hladová dáma.
Co jen už spolkla èasu!

A pøitom jako za groš kudla
sedí tu s rukou v kapsách
a cpe se vteøinami.

Brzy tu na ni zbydem sami;

pøileze na práh,
ta umatlaná šmudla,
pøitáhne stáøí, 
vysaje krásu 
i s myšlenkami.

Upøímnost
Utrhnul èest cizím
a jako øád
pøipnul si ji na kabát.
Ten ale brzy pøevlékl.

Nový pláš� všechny smìry vìtru zná.
S frèkami kovanými úsilím druhých
chodí tu mezi námi.
Køení se od ucha k uchu
do oèí svým stvoøitelùm.

Na zdraví svým patronùm
falešnì pøipíjí,
aniž pøistoupil na myšlenku,
že impresionismus
je v životì
nižším umìním
než jedna pøímá èára!

Vezmi si pøíklad!
Nemysli, nemluv, nedívej se zpátky!
Neøeš už prošlé køižovatky!
Zato však zpozorni, když slunce 
                                             vychází.
Každý den bojuje a nic ho nesrazí,
ani krev, ani zlá slova!
Každý den vstává z mrtvých znova.
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Snad žádný jiný literát, pøesahující svým dílem úzký regionální okruh, nemá 
vyjma Karla Klostermanna tak úzký vztah k Plzni jako Josef Kajetán Tyl. Náš pøed-
ní dramatik, beletrista, novináø, herec a pøekladatel v tomto mìstì zemøel, je v nìm 
pochován (Mikulášský høbitov) a na jeho poèest zde bylo po druhé svìtové válce 
pojmenováno mìstské divadlo. S pøipomínkou Tyla se návštìvník Plznì setká té-
mìø na každém kroku – jeho busta zdobí foyer Velkého divadla, Tylova socha, dílo 
manìtínského rodáka sochaøe Aloise Sopra, okolní Smetanovy sady, sousoší 
Vojtìcha Šípa z roku 1926 našlo po mnoha peripetiích dùstojné umístìní na Miku-
lášském námìstí. Reliéf s Tylovým portrétem najdeme i v Prešovské ulici na domì 
vystavìném na místì onoho, v nìmž Tyl 11. 7. 1856 zemøel. I když se k Tylovým 
plzeòským pobytùm v samotné Plzni vracela øada publicistù, chybìla práce, která 
by je uchopila v rozsáhlejším díle, a� již odborném èi beletristickém.

Plzeòská rodaèka Marie Korandová (1936), která ve své tvorbì vìnovala pozor-
nost øadì postav regionálního významu a pøipomnìla jejich pozapomenuté osudy, 
se svým posledním prozaickým dílem obrací právì k všeobecnì známé velké 
postavì èeské kultury v knize Západoèeská dramata J. K. Tyla (ArtKrist, Plzeò 
2018). Tak jako ve všech pøedchozích románech se opírá o peèlivé studium pra-
menù – rukopisù, korespondence, deníkových záznamù, dobového tisku a ikono-
grafie. Licenci literáta popouští uzdu jen v popisech postav a míst, které zaujmou 
pùsobivou obrazností a bohatým jazykem. Podobnì jako v pøedchozích dílech i zde 
volí ich formu, na rozdíl od pøedchozích dìl však nikdy nenechává promluvit titul-   
ní postavu, tedy samotného Tyla, ale postavy jemu nejbližší – sestry Magdalenu       
a Annu Forchheimovy, ženy, jež s ním sdílely osud v dobách plných nadìje, zkla-
mání a posléze i nuzného živoøení. Tyl je støídavì nazírán jejich optikou, což na 
jedné stranì oživuje kompozici díla a nutí ètenáøe výpovìdi obou sester neustále 
porovnávat, na stranì druhé však Tylovu postavu spíše oddaluje. Chybí její hlubší 
psychologický náhled, Tyl nám uniká, nevíme nic o jeho úvahách, tvùrèím zaujetí, 
motivaci jeho jednání. Aèkoli jeho soužití s obìma sestrami jistì nebylo prosto 
komplikací, pøesto máme z textu dojem, že obì sestry svùj údìl pøijímají témìø      
se stoickou vyrovnaností. Nehledì na vzájemné rozdíly obì Tyla milují, obdivují       
a ochraòují, postrádáme tudíž u obou diferencovanìjší hodnotící pohled.

Po pùvodnì zamýšleném názvu Západoèeská terapie se autorka rozhodla      
pro Západoèeská dramata. Sleduje pøedevším ony Tylovy stopy, které zanechal      
v západních Èechách, zatímco jiná èeská mìsta jsou zmínìna jen okrajovì. 
Autorka ètenáøe uvádí in medias res do vzrušené atmosféry noci, v níž Karel  
Hilmer opouští v Plzni svoji hereckou spoleènost a prchá (rovnìž i od rodiny)      
pryè i s divadelní pokladnou. Také významný obrat v Tylovì životì – sblížení            
s Annou – spisovatelka situuje do doby jejich spoleèného pobytu u Mìchurù na 
zámku v Otínì poblíž Klatov a nejvìtší pocity zadostiuèinìní po opuštìní Prahy Tyl 
zažívá s Kullasovou spoleèností v Sušici a Klatovech. Po š�astných chvílích však 

(NE)KRITICKY

MARTA ULRYCHOVÁ

Dramata podle Marie, Magdaleny a Anny
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Vlastislav Toman (*1929) dostal nabídku, kterou se zprvu trápil. Èeská rada 
Pionýra pøipravovala sérii publikací Ahoj, Evropo! Pokud možno zajímavì mìly 
sešity informovat dìti o „parametrech“ Evropské unie. Proè je tu, které zemì do 
sebe vèlenila, jak deklaruje funkènost. A poèítá s armádou? Ale nezacházejme        
v reálu do pøílišné budoucnosti, nikdo tehdy striktnì nevyžadoval, aby mládež       
až pod nos dostávala složité rozbory problematik, které dnes dìlají vrásky tøeba 
Therese Mayové, to ne. Èasopisy Ahoj pouze dostaly za úkol pøedstavit základní 
èlenské zemì formou komiksu. Že pùjde o sci-fi, rozhodl právì Toman: „Hrdinové 
použijí stroj èasu.“

Jací hrdinové? – Ètyøi studenti pražského Gymnasia kosmické pøípravy v roce 
2101. V raketoplánu se blíží k vesmírné stanici Institutu kosmického sledování 
(IKS). V jeho službách je brzy èekají dobrodružství. Putování do dávné i ménì 
dávné minulosti tuctu evropských zemí, jimiž jsou Belgie, Holandsko, Lucembursko, 
Francie, Anglie, Švédsko, Finsko, Španìlsko, Øecko, Dánsko, Nìmecko a Èesko. 
Ano, i Èesko, kde vše vrcholí delší sekvencí o událostech, které kdysi Jirásek líèil 
jako Z Èech až na konec svìta.

pøichází zlom, když Tylovi není v Domažlicích pøisouzena koncese na provozování 
èeských her. Zde se autorka s rodovými koøeny na Chodsku opírá o dokonalou 
znalost prostøedí, která je podepøená i ústní tradicí.

Kniha by jistì nespatøila svìtlo svìta, kdyby se jejího vydání neujala s ne-
zdolností sobì vlastní Vlasta Nosková, rodaèka z Chodska a obdivovatelka 
autorèina díla. V Plzni dokázala o potøebnosti vydání pøesvìdèit vlivné osoby, 
oslovila také vydavatele Miloslava Krista, který rovnìž jako zanícený sbìratel   
knihu vybavil i bohatou obrazovou pøílohou, zaujímající témìø polovinu publikace.     
V tomto smìru mu ochotnì vyšli vstøíc pracovníci Archivu mìsta Plznì a Archivu 
DJKT. Mezi dobovými divadelními plakáty, podobiznami Tylových souèasníkù, 
fotografiemi pamìtních míst a rukopisy Tylových her, které po dramatikovì smrti 
zdìdila Zöllnerova spoleènost, zaujme pøedevším Tylùv rukopis Fidlovaèky s textem 
písnì Kde domov mùj?

Publikace je dále opatøena odbornou statí dlouholeté dramaturgynì èinohry 
Divadla J. K. Tyla Marie Caltové Plzeòská zastavení Josefa Kajetána Tyla, jež 
mapuje uvádìní Tylových her v plzeòském divadle. Také tento text je doplnìn 
obrazovou pøílohou – fotografiemi z plzeòských inscenací. Celou knihu uzavírá    
sta� Tylovské rapsódie a tragédie, tentokrát z pera dùvìrného znalce autorèina    
díla Viktora Viktory, vedoucího katedry ÈJ FPE ZÈU. Znovu bilancuje spi-
sovatelèino dílo, zvláštní pozornost pak vìnuje vztahu Tyla a Josefa Jiøího Kollára, 
jakož i vztahu Tyla a Bøetislava Mikovce. Povznáší se nad jejich osobní spory          
a snaží se tyto animozity vysvìtlit jejich vzájemnì odlišnými názory na výchovu 
kultivovaného diváka.

Marii Korandové se opìt podaøilo vytvoøit prózu, jejímž cílem není sesadit kla-
sika z piedestalu, ale pøedstavit ho jako živou osobnost, která svou mnohostrannou 
èinností výraznì ovlivnila kulturní dìjiny západoèeské metropole.

IVO FENCL

Strážci èasu Vlastislava Tomana
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Výsledný obrázkový seriál dosáhl slušných 145 stran a roku 2018 poprvé 
vychází kompletnì, ve formátu A4. Nìkdejší èísla Ahoje existují taky, ale byla pouze 
dodávána pionýrským skupinám a školám. Teprve dnes tak zazáøil v kráse celek.      
Èeská studentka – kadetka Marina Tomsová, Francouz Tino Lapin, Afrièan Bendži 
Mutabe a Èíòan Èong-li-ian. Zkrátka Strážci èasu (Vlastislav Toman: IKS. Strážci 
èasu. Nakreslili Michal Kocián, Vladimír Bican, Zdena Kocourková a Václav Pergler. 
Olympia 2018)       

Tomanùv scénáø se vyznaèuje spádem, humorem, technickým i lidským optimis-
mem a já mám pøi jeho prohlížení pocit, že nám za osmdesát let (mnozí mladí se 
roku 2101 dožijí) už asi nezbude mnoho nemožných vìcí na stole, pod ním a ani 
jinde.

Pøed zpùsobem, jakým se Toman popasoval s motivy „tvrdé“ sci-fi, se ukloòme. 
Jistì, nìkteré byly víckrát provaøeny. Leckterými mistry. Z tohoto hlediska ale není 
fér jakoukoli sci-fi kritizovat, každý fanoušek èi znalec mi dá za pravdu. Mimo to ve 
svazku IKS. Strážci èasu objevíme i takové Tomanovy pøístupy k motivùm, které 
pùsobí pùvodnì. Tak èi onak dokázal témìø nemožné: skloubil „klubácký“ komiks     
a ryzí science fiction s cestováním èasem a kosmem.

Nejprve se vracíme do historie Francie, k mušketýrùm a na škuner korzára Sur-
coufa. Pak do Prahy obléhané Švédy. Nato dokonce do imaginárního (nikdy reálnì 
neexistujícího) svìta spisovatelky Astrid Lindgrenové a její Pipi. Putujeme i za sta-
rými Vikingy, úèastníme se býèích zápasù ve Španìlsku, ale nechybí drsný vhled 
do španìlské obèanské války. Chvìjeme se tisknuti obávanými inkvizitory, jsme 
svìdky vyplutí Kryštofa Kolumba. Stojíme na jeho palubách pøed otázkou, u kterého 
z ostrùvkù budoucí Ameriky prvnì spustil kotvu a co bylo záhadným svìtlem, jež   
on i Pedro Gutiéerez údajnì spatøili v noci z 11. na 12. øíjna 1492. To je, pravda, 
vyøešeno. Podle seriálu šlo o signál Strážcù èasu IKS.

Další jejich cesty vedou až do èasù Pøemysla Otakara I. Ruku své dcery Mar-
kéty nabídl dánskému králi a ona se stala uctívanou královnou Dagmar. – Dánem 
ovšem byl také Vitus Bering, slavný cestovatel. I jeho lodì Strážci sledují. Dánem 
byl též Niels Bohr, podílející se na vývoji atomové pumy a... Následuje výprava do 
doby øeckých bájí i na Olymp, setkání s kentaurem, s Diem, s bohy, s Amazonkami. 
Anebo to byl sen?

V následujícím pokraèování neunikneme námoøním øežím první svìtové války. 
Opìt ustoupíme v èase zpìt a potkáme sira Francise Drakea. Putujeme s ním         
v Magellanových stopách, jak to ve své knížce z roku 1977 (èesky 1986) už skvìle 
líèí i Derek Wilson.

Následuje Británie Robina Hooda. Pak Londýn roku 1944. Finsko. To asi nále-
želo pro autora k oøíškùm, ale výsledek v knize záøí. Stopy nìmecké historie se 
podaøilo zpracovat solidnì, pøes Nibelungy doputujeme až k osudnému dni vzdu-
cholodi Hindenburg. „Zmapováno“ je Lucembursko i Nizozemí, a to vèetnì rokù 
tulipánového šílenství, ale i v roce 2001, kdy se Strážci seznámí se sítí prùplavù. 
Didaktickým zpestøením celé knihy jsou hádanky, které se – nejèastìji ve formì 
testu – prùbìžnì vynoøují pod každou barevnou stránkou.

Vznikla dobøe nakreslená a dobøe napsaná knížka pro dìti. Zábavnou metodou 
pouèí. A my jen musíme vìøit, že je poøád dost mladých, kteøí se touhle formou 
nechají ovlivnit.   
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Vladimíra Brèáková (1982 Písek) - VŠ pedagožka, básníøka a prozaièka, žije v Plzni

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

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) -  prozaik a písnièkáø, žije v Plzni

Ivo Fencl (1964 Plzeò) - strážný, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci

Jan Jelínek (1947 Praha) - výtvarník, básník a publicista, žije v Plzni

Arnold Nowicki (1953 Karlùv Bìlehrad) - lékaø, prozaik, žije v Buštìhradu

Jitka Prokšová (1962 Plzeò) - VŠ pedagožka, prozaièka

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Karolina Tetzeli (1975 Klatovy)  - pedagožka, básníøka a prozaièka, žije v Plzni

Václav Toucha (1943 Plzeò) - pedagog, básník

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

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) - etnografka, publicistka

Markéta Zvolánková (1991 Plzeò) - pedagožka, básníøka
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