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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Èeština je skvìlý a tvárný a pozo-

ruhodný jazyk – jistì všichni znáte ty 

texty, kdy je celý pøíbìh stvoøen ze 

slov zaèínajících na jediné písmeno. 

Nejèastìji jim bývá a nejvíce pøíle-

žitostí poskytuje pé. Asi ne náhodou 

bychom ho mohli oznaèit za vlajkové 

písmeno našeho mìsíèníku – i on se 

jmenuje Plž. Jak jinak, když vychází  

v Plzni. Od poèátku má tradièní 

rubriky Poezie a Próza. Nebylo ale 

zámìrem, leè sešlo se to – v Plži le-

tos nacházíte pravidelnì Perostesky, 

Poèasí, Postpravdy, Plzeòské dvor-

ky, ba také Pohádky. To si z vás 

vùbec nedìlám psinu, pøípadnì jen     

v Plži smajlíkovi. A když už máme 

opìt Mladý Západ, pak pøináší po-

vídku Petra Pánka. A tím konèíme – 

ostatní pisatelé a psavci (poetici, 

prozaici ani publicisté) už se v abe-

cedním slovníèku pod pé nevyskytují 

– posuïte: Karel Adamus, Stanislav 

Bukovský, Milan Èechura, Lidmila 

Janková, Daniela Kováøová, Štìpán 

Kuchlei, David Rùžièka, Václav 

Štrunc, Michael Tøeštík a Vhrsti. Ten 

vyboèuje  zcela. Nejen, že je Vra-  

bec na støeše, ale jéje – ještì má 

nového potomka – Jáchyma (Juríka) 

– pøedpokládám, že jednou bude ta-

ké dìdicem tatínkova tvùrèího poten-

ciálu.

Pøeji vám pøíjemné poètení a pìk-

né jaro. 

S pøívìtivým pozdravem 
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POEZIE

FILIP KORYTA

Vìc stylu a gramatiky
***
tato vìc je vìcí
stylu a gramatiky
bojím se událostí
na druhé stranì
nìkdy je tak daleko
že se rozpadají i siluety
staèil by aspoò náznak
že nìkde jsi a trpíš
tam víc než já tady
nebo aspoò stejnì

***
život
– auto na dálnici
všechno
se pøibližuje
a
vzápìtí mizí:
Vánoce
pøedpùlnoèní vodka s džusem
návštìva letního kina
jeøabinová válka
život
– auto na dálnici
všechno
se pøibližuje
zmizí

***
obèas
spolu hrají šachy
ona
má pokaždé bílé
on èerné 
ještì nikdy nevyhrála

00:44
pøíští stanice: Boøislavka
v poslední tramvaji
cesta nejistoty
chlad øíjnových nocí
potøeba tì probudit

360°
ještì vèera
jsem tì neznal
dneska
už tì znám
a
zítra
zase nebudu

APOLOGIE
zlý èlovìk?
on, a zlý èlovìk?
rozhodnì ne
on
není
zlý èlovìk

není
on
není
zlý èlovìk!
není!
on
rozhodnì
není
zlý èlovìk!
on
jenom zkouší
kam až mùže zajít
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ASPOÒ NÌKDE
každou noc
se mi o tobì zdá
nemùžu øíct
že by mi to vadilo
aspoò nìkde
s tebou mùžu bejt
aspoò nìkde

BIORYTMUS
Úzkost.
Ambivalence.
Skepse.
Apatie.
Paranoia.
Pasivita.
Mánie.
Rezignace.
Neklid.
Sentiment.
Letargie.
Negativismus.
Nehybnost.
Nejistota.
Bolest.
Libido.
Hlad.
Pochybnost.
Stud.
Nervozita.
Únava.
Strach.
Nostalgie.
Panika.

CESTA TAM A CESTA ZPÁTKY
Cesta tam byla dlouhá.
Cesta tam byla nebezpeèná.
Byla vyèerpávající.
Byla bolestivá.
Komplikovaná.
Nejistá.
Beznadìjná.

Cesta zpátky žádná nevede.

DÁVNO
roky
jsou to roky
jsou to už roky
dávno
tak dávno
je to tak strašnì dávno
ale
co vlastnì?

HOØÍ TO
a
já se dívám
jak to hoøí

HØEBEN
ani slunce
ani tma
tu nejsou doma

M.
ty mluvíš
já poslouchám
ty mlèíš
já poslouchám

MODRÉ SVÌTLO
èeká
až se rozsvítí modré svìtlo
do té doby
bude nejosamìlejším èlovìkem 
                                       ve vesmíru

NAIVITA
nejde
to nejde
o to nejde
o to tady nejde
o to tady pøece nejde
o to tady pøece vùbec nejde

TICHO
objali se
øekla: „jsi mùj život“
øekl: „jsi jeden z mých životù“
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PRÓZA

KAREL ADAMUS

Z cyklu Pøíbìhù
Ptáci pìvci

„Slyšel jsem, že každý básník se drží svého vzoru, co o tom soudíte?“ 
zeptal se mistr básníka. „Básníka vzor nezajímá,“ øekl básník, „básníka 
zajímá pøedevším básnìní, vzor nevzor. Básník není tak hloupý, aby v bás-
nìní hledal nìco jiného než básnìní. Básník vidí ve všem a za vším 
básnìní, splývá proto se všemi tvory, se všemi jevy a vìcmi tak dalece,    
až se sám ztratí. Jedinì proto mùže být nacházen básnìním a navštì-
vován pøíbìhy. Básnìní sleduje volnost, proto èím ménì básníka, tím víc 
básnìní; dalo by se øíct,“ pokraèoval básník. „Básnìní je navštívením,       
je volností projevující se skrze otevøenost básníka. Vzor, vzor…, ukažte 
vzor, naznaète vzor, pøedepište vzor èi nìco takového a je po básnìní.“ 
„Potøebuje básník k básnìní klid?“ vyzvídal mistr. „Jak se to vezme,“ øekl 
básník, „záleží na tom, co tím klidem míníte. Mnozí ztotožòují klid s nehyb-
ností a neklid s pohybem a to je velký omyl. Pro básníka je klidem volnost, 
otevøenost. Oproštìní a odpoutání. Neklidem je pro básníka pøipoutanost, 
uzavøenost. Strnulost, zaseknutí, upøenost, ztuhlost, uvíznutí. Dùstojnost, 
dùležitost, pøísnost, vznešenost, vážnost, váženost. Všimnìte si, že neklid 
je vlastností soch. Je-li zde básnìní, je zde i radost, štìstí, mìkkost, vol-
nost, rozlehlost, putování a básník je v klidu, a� už se s ním èi kolem nìj 
dìje cokoli.“ „Proè je v básnìní tolik protichùdných nesrovnalostí?“ zeptal 
se mistr. „Struènì,“ øekl básník, „básnìní pøichází a je. A je takové, jaké je    
a ne takové, jaké bychom si je pøáli mít. S básnìním je to stejné jako s pøí-
bìhy putujícími po Dnì.“ „A co vìštìní?“ ptal se ještì mistr. „Mnozí tvrdí,  
že básnìní má nìco spoleèného s vìštìním.“ „Ach,“ pozvedl hlas básník, 
„vìštìní! Žvásty tìch, kteøí ztratili smìr, bloudí, hledají cestu a matou svým 
žvanìním sebe a druhé tím, co vydávají za básnìní. Když za vším hledá- 
te sebe, nikdy, nikdy se nenajdete. To my bychom mìli ustoupit, vrátit se    
a spøátelit se s tím vším, co kolem nás je. Ustoupit, nabídnout možnost, 
ukázat pøíležitost v tom je velikost, a ne plazit se tlustými knihami, døepìt    
v pøízemí ducha a mlátit kolem sebe na povel velkými hlavami. Toho 
odstrèit, tamto pøedbìhnout, ono pøedejít, to zašlapat, v tom se vyválet, to 
ušpinit, tamto zmrzaèit, tohleto znièit! To my bychom se mìli nechat 
nacházet svìtem a ne za vším, za každièkou vìcí, za celým svìtem vidìt 
jen a jen sebe. Jedinou vìštbou, kterou bych si troufal jako básník vyslovit, 
je: „Nenauèíme-li se naslouchat básnìní, nenauèíme-li se vidìt oblaka, 
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kamínky, šišky, stromy, vìtve, pavouky, louky, rosu, déš�, slunce, list, 
vodu…, svìt, nepoznáme se a nebudeme ani schopni uvidìt smìr a puto-
vat spolu s pøíbìhy po Dnì. Nebudeme-li schopni vidìt smìr a putovat 
spolu s pøíbìhy po Dnì, o všechno pøijdeme.“ „Básníci se prý vyvinuli z ptá-
kù. Je to tak?“ vyzvídal mistr. „Básníci jsou ptáci,“ øekl básník, „ptáci pìvci. 
Proto jsou tak vzácní a poøád jich ubývá. Nìkteøí již vyhynuli. Za nìjaký èas 
nebude nikdo vìdìt, jak takový pták vypadal.“ „Co s tím budete dìlat?“ 
zeptal se mistr. „Bráníte se nìjak?“ „Nebráníme,“ øekl básník, „básníci 
ustupují až do vyhynutí a odtamtud básní.“ „Nìco takového…“ kroutil mistr 
nechápavì hlavou. „Básnìní je básnìní a je mu jedno, odkud pùsobí, zda    
z minulosti, pøítomnosti èi budoucnosti. Zda ze života èi ze smrti,“ vysvìt-
loval básník, „básnìní nic takového jako èasoprostor nezná. Je nesmrtelné 
a vyhynutím básníkù se stává ještì nesmrtelnìjším. Básnìní pùsobí 
pøedevším nepøítomností, tím, že není. A básníci se tomu pøizpùsobují, 
vyvíjejí se jiným smìrem. Místo vývoj od vyvíjeti se øekl bych tomu smìru 
závoj od zavíjeti se. Závoj básnìní má takzvaný osudový chod, jako když 
kapitán lodì zavelí: Plnou parou vpøed! A loï zaène couvat. Zavelí tedy: 
Plnou parou vzad! A loï se potopí.“

Do práce 
Dnem i nocí šel bankovní úøedník severovýchodním smìrem do práce 

jako zodpovìdný a pilný zamìstnanec banky. Šel bez oddechu, šel 
neúnavnì, šel do své milé, rodné banky. Už se mu zdálo, že zabloudil,      
až jednoho rána, místo aby vyšlo slunce, se setmìlo. Nic nevidìl, jen sly-
šel. Odevšad, ze všech stran se ozývaly zvuky. Zdálo se mu, jako by byl     
v práci, ne však v bance. Žádné prachy nevidìl, nevidìl vùbec nic, jen 
samý prach, moc prachu, syèení, jakési výkøiky, chrochtání, hekání, pachtì-
ní, klopýtání o kamení, hrubé kletby, výhrùžky, kašlání, zvonìní, šoupání 
lopat, funìní, výbuchy, rachot strojù, bzuèení, sypání nìjakého kamení, 
plivání, dunìní a zase hrubé klení, chrchlání, øev, smrad, skøípot, tlumené 
svìtlo, šel, šel, klopýtal, až ho nìkdo strèil do nìjaké klece a octl se znovu, 
aniž vìdìl jak, na denním svìtle. Venku se po tak silném dojmu posadil na 
poklop kanálu, zhluboka oddechoval a podepíral si dlanìmi zaprášenou 
hlavu. V oèích mìl slzy, po èele mu stékal špinavý pot, na tváøích mour       
a podlitiny, v ústech temné sliny, z nosu mu visely èerné vozdry, v kapsách 
mìl prach a prázdnou láhev od koøalky. Náhle se ozval ohlušující výbuch, 
pod ním vyšlehl plamen a kanálový poklop, na kterém sedìl, se s ním 
vznesl do vzduchu. Sedìl na poklopu a stoupal. Vznášel se do výšky. 
Pøekonal zaprášený vzduch pøi zemi a stoupal výš. Nabral takovou výš-  
ku, až hluboko pod sebou uvidìl zaprášenou, zaoblující se zem a sem    
tam mráèky. Obdivuhodné, napadlo ho, když pohlédl dolù, obdivuhodné,  
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co všechno musí vzduch snášet, co kouøe, špíny, prachu, smradu, umaš-
tìných vodních par, co nepøíjemných vìcí je v nìm rozptýleno a vzduch se 
kvùli tomu nehnìvá, nièeho se neštítí, nerozèiluje se, je klidný a každému 
dýchajícímu tvorovi poslouží. Kolika tvorùm, kolika vìcem a jevùm je 
vzduch hostitelem. To mezi lidmi, jeden se o nìco otøe, trochu se umaže, 
namoèí, nìco mu nevoní a hned vybuchne. Kolem nìj letìlo letadlo. 
Bankovní úøedník zavolal na letce: „Kam letíte?“ „Do války!“ volali na nìj 
letci, „do války!“ „Tak hodnì mrtvých!“ mìl na jazyku. „Totiž,“ vèas se vzpa-
matoval, „co blázním?! Co blbnu?! Co je? Kdo jsem? Kde jsem? Kdy jsem? 
Proè jsem? Jsem? Nejsem? Hodnì mrtvých? To snad ne!“ popadl se za 
hlavu. „Co však popøát tìm, kdo letí do války?“ uvažoval bankovní úøedník. 
„Hodnì pravdy? Pravda pøece vítìzí, ale pravda nebojuje, nebo bojuje?     
S pravdou bojovnou, s pravdou bojující, s pravdou vítìznou, s pravdou na 
bojišti bude nejspíš nìkolikanásobnì víc mrtvých. Hodnì štìstí? Ovšem, 
štìstí jednoho, znamená ve válce neštìstí èi smrt druhého. Lovu zdar?     
To také ne. Lov dal by se pøirovnat spíš k vraždìní. Zvìø neútoèí s palnou 
zbraní v ruce, má jen drápy a zuby. Zvìø nevyhlašuje války jako podlý 
nepøítel, nevrhá bomby, zvìø horeènì nezbrojí. Èest práci? Je boj, je válka 
prací? O síle pravíme, že pracuje, posouvá-li svoje pùsobištì, takže posuv 
tento má kladnou složku ve smìru síly. Kdo prohrává, ten tedy práci 
nevykonává, a� se namáhá, jak se namáhá. Prohrávající je bøemenem 
posouvaným vítìzícím soupeøem… Na shledanou? Na shledanou? Po-
vídali, že mu hráli… Sbohem? S Bohem radìji si nezahrávat, proletìlo mu 
hlavou. „Ale nic, radìji nic…, pro jistotu radìji nic,“ napadlo ho posléze,   
„líp jednoznaènì se nevyslovit, než nìkoho urazit, s nìkým se pohádat; 
bankovní úøedník musí být obezøelý, nesmí stranit ani pøíteli, ani nepøíteli; 
kdoví, kdo zvítìzí a pøinese koøist, pøinese zlatý poklad do banky. Tak ahoj!“ 
zavolal za mizícím letadlem. „Ahoj!“ zamávali mu letci. Kanálový poklop,   
na kterém sedìl, už dosáhl vrcholu své dráhy a zaèínal klesat. Když klesal, 
uvidìl táhnout ptáky, spoustu ptákù, mraky ptákù, myriády ptákù. „Kam 
letíte ptáci?“ zavolal na nì. „Stìhujeme se,“ odpovìdìli ptáci, „stìhujeme 
se! Tady jsme už vyhynuli! Stìhujeme se do jiného století!“ „Tak š�astné 
jiné století!“ zamával jim bankovní úøedník a snesl se na zem. Dopadl 
pøesnì na kanál, postavil se a chvíli se protahoval. Vyhlídkový let, napadlo 
ho, co èlovìk nevidí, když se kousek povznese. Zemìkoule, vzduch, prach, 
mraky, letadla, válka, stìhovaví, vyhynulí ptáci…, jeden se ve výšce i za-
myslí, leccos promyslí, na nìco pomyslí, domyslí si nìco a dobøe si všech-
no, co si dosud myslel, rozmyslí. Jakýsi muž si sedl na poklop. „Nesedejte 
na ten poklop nebo vyletíte do povìtøí,“ varoval muže bankovní úøedník. 
„Právì proto na kanále sedím,“ øekl muž a hrubì zaklel. „Vy asi nejste míst-
ní,“ prohodil muž a hrubì zaklel. „Toto je naše mìstská jednotlivá doprava,“ 
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vysvìtlil muž a hrubì zaklel. „Létáme po mìstì na kanálových poklopech 
pohánìných zemním plynem stoupajícím z podzemí,“ dodal muž a hrubì 
zaklel. „Dùmyslné,“ divil se bankovní úøedník, „a trefíte domù? Dá se to 
øídit?“ „Nedá,“ øekl muž a hrubì zaklel, „ale øeknìte mi, co se dá øídit?“ 
zeptal se muž a hrubì zaklel. „Kdysi tu byla mìstská hromadná doprava,  
ta byla øízená a taky jsme domù netrefili,“ vzpomnìl muž a hrubì zaklel. 
„Jdu do práce,“ øekl bankovní úøedník, „je tady nìkde banka?“ „Není,“ opá-
èil muž a hrubì zaklel, „banka, banka…, snad baòa. Sfara� do bani, se tu 
øíká, tam je práce, ale prachy tam nejsou, jen zlato, èerné zlato a prach! 
Moc prachu, moc prachu, moc prachu…“ ozval se ohlušující výbuch, muž 
hrubì zaklel, vyletìl i s kanálovým poklopem do vzduchu, zakroužil nad 
domy a kamsi zmizel. „Zvláštní mìsto,“ rozhlédl se bankovní úøedník a hru-
bì zaklel. 

Vìnování

„Pøíbìhy putující po Dnì se s pouèením obracejí ke všem pouèitelným    
i ke všem ménì pouèitelným bytostem putujících po všech svìtech, 
pøedevším však ke konèícím umìlcùm,“ øekl mistr a pøetáhl holí nejstaršího 
žáka, „konèící umìlci jsou totiž ze všech ménì pouèitelných bytostí, co jich 
ve všech svìtech je, nejpouèitelnìjší; zatímco zaèínající umìlci jsou zcela 
nepouèitelní.“

Ptáèek

„Už ani nevím,“ øekl nejstarší žák, který obèas trpìl samomluvou, „proè 
jsem si k jídlu porouèel pokaždé totéž. Totiž španìlského ptáèka,“ pokra-
èoval nejstarší žák. „A nejenom to, pokaždé jsem si na kuchaøi vymínil, aby 
španìlského ptáèka udìlal naruby. Poruèil jsem mu, aby nádivku, tedy 
párek, vajíèko, kyselý okurek, cibuli a slaninu dobøe ovinul nití kolem sto-
èeného plátku masa a osmažil v oleji. Poruèil jsem mu, že v pánvi musí být 
tolik oleje, aby v nìm ptáèek plaval. Svým podivínstvím jsem si vysloužil 
pøezdívku Ptáèek, ale i když jsem se o to èasto pokoušel, nemohl jsem       
s tím svým podivínstvím pøestat a zaèít se chovat jinak. Kuchaøi, když mì 
vidìli pøicházet do hospody, se usmívali a pokøikovali na sebe, španìlský 
ptáèek naruby! Španìlský ptáèek naruby! Dlouho jsem si lámal hlavu, kde 
se ve mnì to podivínství, to nutkavé poèínání vzalo, co je jeho pøíèinou,    
až mi jednou v nebezpeèí života prolétl hlavou tento pøíbìh z mé minulosti. 
V té dávné dobì jsem byl velrybou, svobodnì jsem se prohánìl všemi 
oceány svìta a užíval si volnosti až do té doby, než mì uvidìl šílený 
námoøní kapitán. Kdoví co na mì vidìl, kdoví jakým šílenstvím, jakými 
pøeludy a vidinami trpìl, co za hrùzu, dìs, co za viny v sobì ukrýval; 
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zkrátka, z nìjakého pro mì nepochopitelného dùvodu si ze všech velryb, 
co jich ve všech moøích je, vybral zrovna mì a umanul si, že mì dostane, 
že mì zabije. Zabije! Slyšíte dobøe, zabije, tedy ne uloví jako jiné ryby,       
o koøist mu nešlo, šlo mu pøímo a bytostnì o mì. Kdyby se mu nabízela 
jiná, tøeba mnohem vìtší koøist, nezajímala by ho; kdybych byl poblíž, vrhl 
by se na mì. Svým šílenstvím nakazil celou svoji posádku a zaèalo 
pronásledování. Šílený kapitán mì s celou svou chorobným šílenstvím 
nakaženou posádkou pronásledoval po všech moøích svìta, celá léta.      
A� jsem se hnul, kam jsem se hnul, držel se mì, mìl mì v dohledu a ne-
nechal mì odechnout. Rozhodl jsem se s tím skoncovat.  Ve vzájemném 
støetu se ukáže, kdo pøežije. Ztratil jsem se jim a sledoval pak potají jejich 
loï, sledoval jsem loï dny, týdny, mìsíce…, mohl bych povídat celé hodiny 
o tom, co se dìlo mezi posádkou, vìdìl jsem o každém jejich slovu,           
o každém jejich kroku, o každièkém hnutí. Pronikl jsem skrznaskrz jejich 
vìdomím, abych se dopídil pohnutek, jež je pudí k tak nesmyslnému 
poèínání, ovšem, mysl každého z nich byla zatemnìna, zastøena, za-
nesena, zaplavena kalem a zaplevelena tolika neèistotami, že jsem tam 
kromì nìkolika žravých popudù na nic jiného nenarazil. Ve vhodné chvíli 
jsem navnadil rybáøe, pomalu jsem obeplouval jejich loï a nechal je vrhat 
po sobì harpuny. Posléze vylákal jsem celou posádku na moøe. Šílen- 
stvím a vidinou úspìšného masakru oslepení námoøníci nasedli na èluny     
a dali se do pronásledování. Dál házeli harpuny a pøitahovali lana. Až jsem 
mìl tìch harpun v tìle tak akorát, rozbil jsem jim èluny, proplouval mezi 
plovoucími námoøníky a otáèel jsem se kolem osy, víøil, víøil, víøil tak, až byli 
všichni muži na mém tìle namotáni, pøipoutáni k mému tìlu, ovinuti lany  
od harpun. Teprve pak jsem se ponoøil a v klidu odplaval. Vždy když se 
potloukám po nábøeží, musím navštívit nìjakou námoønickou hospodu       
a tam, zatímco se smaží španìlský ptáèek naruby, v klidu rozjímám nad 
nebetyènou pošetilostí a zbìsilostí èlovìka. Jak snadno èlovìk zešílí, jak 
snadno promítne svoji zaslepenost, svoji nenávist do nìèeho vnìjšího,      
a� už je to tvor nebo vìc, anebo dokonce jev! Jak snadno èlovìk vynáší 
svoji zbìsilost ze svého nitra.  Jak snadno pøisoudí svùj neklid, rozrušenost 
a obavy èemukoli, jen aby nemusel køižovat, pátrat a lovit v oceánech 
svého srdce. Radìji zešílí a dožene k šílenství druhé, radìji zešílí a obrátí 
se tøeba proti všem svìtùm, než by se pohroužil do hlubin své mysli a po-
koušel se uvidìt. Díky své tehdejší mohutnosti a síle jsem se tenkrát 
ubránil, ale umane-li si nìjaký šílený kapitán a promítne-li svùj blud do 
nìèeho menšího, bezbrannìjšího, do nìèeho úplnì obyèejného a vrhne-li 
se na to se svou šílenou posádkou, pak bìda tomu! Bìda! Takový ptáèek 
pak nemá sebemenší šance.“
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? III. 
Když se blíží termín odevzdání

Dnes udìláme úkrok vlevo a zastavíme se u nakladatelù a objedna-
vatelù našich textù. Nìkdo možná píše do šuplíku a s nakladateli se pøíliš 
neobtìžuje, ale èastìjší je jiná situace – nakladatel (redaktor nebo vyda-
vatel) se s vámi domluvil, že pro nìj nìco napíšete, vy jste mu dodání díla 
a termín unáhlenì odkývali, anebo dokonce podepsali nakladatelskou 
smlouvu, v níž se skví èerný na bílém pracovní název díla, jeho charakte-
ristika, rozsah (se vším tím by šlo ještì nìjak kouzlit, vyjednávat, opravovat 
a diskutovat), na lednici nebo na nástìnce, v kalendáøi nebo v pøipomínce 
však pøedevším máte èervenì oznaèený termín, který se pøibližuje stejnì 
neúnavnì jako danì a smrt. Když jste totiž pøed rokem èi pøed mìsíci plá-
novali další knihu, byli jste pøesvìdèeni, že ji stihnete do daného termínu 
napsat. Pøed rokem se ten krutý èas dokonce tváøil, že je ho spoustu, 
naopak že vám bude zbývat, aby se pøíbìh pìknì uležel, abyste stihli vše 
ètyøikrát pøeèíst, opravit, ba dokonce abyste zapøemýšleli nad nejlepšími 
formulacemi.

Jenomže èas je filuta a spikl se proti vám s vaším kalendáøem, s den-
ním programem, s rodinou, nepøedvídatelnými katastrofami, lákadly všeho 
druhu, a tak teï musíte zasednout, pøikázat si a odpustit si myšlenky na 
jiné laskominky a prostì psát. Vedle termínu odevzdání, který vás stále 
více dìsí ve spánku, jsou nakladatelé stiženi ještì jinou podivností – totiž 
rozsahem díla. Není jedno, jak je vaše dílo dlouhé, ba dokonce to nìkdy 
bývá skoro dùležitìjší než samotný pøíbìh, téma, zápletka nebo myšlenka. 
Do novin a do èasopisù se texty poèítají na znaky, tedy písmenka a poèet 
mezer. K souètu se používá tajné tlaèítko èi funkce wordu, kterou najdete 
na lištì èi obrazovce vlevo dole. Zkušený psavec, autor ovládající øemeslo 
se vyznaèuje poslušností a schopností dodržet stanovený poèet znakù, 
protože v opaèném pøípadì riskuje odmítnutí povídky èi èlánku. Anebo mu 
hrozí jiné nebezpeèí – totiž že za nìj nìkdo jiný jeho dílo zkrátí nebo 
natáhne tak, aby pøesnì vyplnilo stránku. U delších textù, románù a bele-
tristických knih se délka textu udává v poètu tiskových stran, což autor  
zjistí jako poèet znakù dìlený èíslem 1800. U knih není rozsah tak pevnì 
stanovený, nicménì èím vìtší poèet tiskových stran, tím dražší bude tisk, 



10

takže nakladatel bude docela zvažovat, nakolik se mu právì vaše kniha 
vyplatí. Literatura je sice jednou z forem umìní, ale i v nìm jde o peníze 
vždycky v první øadì, podobnì jako je tomu u všech ostatních lidských 
aktivit. Termín a rozsah jsou prostì dva jedovaté bièe, a tak spisovatel píše 
stále rychleji a nìkdy kvùli tomu nejen nejí, ale i nespí. Jindy se vymlouvá, 
smlouvá, zkouší termín posunout, dusí se výèitkami svìdomí a vyèítá si,     
k èemu se to upsal. Jenomže slib je slib a smlouva zavazuje.

S nakladateli je ještì spousta jiných starostí a práce. Však se k nim 
zase brzy vrátím. 

5 °C, tlak 1006 hPa, vítr 5 m/s, polojasno, obèas mokrý sníh

mraèné louky sjíždí vodu nebe

pohyb kloktaný vìtvemi stromù

široký bøeh údolí hlazený vlhkou tøíští

koèièky se choulí do kožíškù

zato kapky puèí z vrbových vìtví

a všechno je žhavé 

uvnitø 

zpìv zemì zesilují ptáci

potoky bìží jako vyprávìní

dìtské ruèièky ohmatávají opatrnì vnitøek mateøského bøicha

lùno svítá v prvních kvìtinách

zemì puká výhonky èerstva

energie je nelítostná

a èistá

vítr už nevoní ozónovou dálkou ledu

už zaèíná vonìt mokrým bahnem zeleného ohnì

slunce je pøesné jako paprsek 

POÈASÍ

Bøezen
VÁCLAV ŠTRUNC 
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PLŽ SMAJLÍK

Lenochod

Lenochodek Tonda
obdivuje Bonda
Jen se strachem tetelí
jak to zvládne v posteli

Kráva

Naše kráva Bethany
sní o kroužku z Tiffany
Chce oslnit bejky!
…než z nich budou stejky

Šnek

Leze nám šnek do zelí
myslí, že jsme zmizeli
Než sežere všechno
pustíme mu techno

Ježek

Zeptal jsem se ježka
proèpak je tak naježený

Nevím to dodneška

Mraveneèník

Mraveneèník Ela
rozèílil se vèera!
Nevoní mu mravenci
a nám se hrabe v kredenci!
Povídali naši:
Už nechce ani kaši
co zaslechl od kance
že lahùdkou jsou lívance…
Tak proto ten náš
mraveneèník
poøád zkoumá lívaneèník!

LIDMILA JANKOVÁ

Bajky
Nosál

Kousl nosál nosála
tomu jsem se usmála
kouše jenom druhy
ty co mají pruhy

To se mi fakt ulevilo
nejsem druh – jsem družka!

Koèka

Vzkázala mi koèka
že si na mì poèká!
Obávám se velmi
drápù téhle šelmy
Prý se hroznì nalítá
než nám myši pochytá

Mýval

Mívala jsem mývala
šikovný byl velice
když jsem se tak dívala
umýval i slepice

Øekla jsem mu: Pøíteli!
Slepice se nemyje…
nespí pøeci v posteli!

Na mùj slovní pøíval
rozèílil se velice
– utekl mi mýval
už jsou to tøi mìsíce

Až jednou v jednu hodinu
zaslechla jsem novinu
že u souseda Žabky
myje koèkám tlapky!
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Bordel knihovna – Ateistický národ
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POHÁDKY

ŠTÌPÁN KUCHLEI

Lenoch a jeho dobrá žena
Poblíže holého pahorku, s výhledem na les, žili v malém domì manželé. 

Od pøírody líný a neschopný muž a jeho milá, pracovitá a trpìlivá žena.
Muž pouze jedl a spal (a nebil ženu velmi èasto), proto byli manželé 

velmi chudí. A žena vše pokornì snášela. (Kdo èi co na svìtì unesou nej-
více? Ženské srdce – nejvíce radosti, nejvíce bolesti.) Až jednou, kdy již 
opravdu nemìli nic k jídlu, požádala muže, aby šel pracovat na pole (jemnì 
naznaèovala nesèetnìkrát, ale manžel, jako vìtšina mužù ze vsi, se pouze 
pøihlouple usmíval a za nic na svìtì by nepøipustil, že nerozumí).

„Jistì, má drahá ženo. Pùjdu zítra. Pøiprav pro mì jídlo na celý den. 
Nepùjdu na pole, ale do lesa.“

„Proè do lesa, manželi?“
„Náš pluh již není dobrý. Pùjdu, pokácím mohutný strom a vyrobím z nìj 

nový pluh. S tím zvoøu pole, zaseji rýži a budeme se mít dobøe,“ odpovìdìl 
lenoch.

Druhého dne spal skoro až do poledne. Pak se najedl (žena ustara- 
ných oèí si musela jídlo vypùjèit u pøíbuzných) a vypravil se do lesa. Pøišel 
k velkému stromu a øekl: „Zde, v tomto místì zatnu sekeru, tady strom 
porazím, tuto vìtev odseknu, tuto vìtev také odseknu, kùru oloupu.“

Pak si ovšem sedl pod strom, snìdl jídlo, které mu jeho dobrá žena 
pøipravila na celý den, a usnul. K veèeru se hladový probudil, tak se vypra-
vil do svého domu.

Tak to lenoch dìlal po tøi dny.
Tøi démoni, strážící ten velký strom, byli mužovým poèínáním zmatení. 

Nakonec se rozhodli, že lenocha zabijí. Následovali jej proto tiše do jeho 
domu.

Ale tam jej zabít nemohli, jelikož již pøed domem žena manžela pøivítala 
s trpkou oddaností v duši a omyla jeho nohy. Když to žena udìlá, duchové 
a démoni nemají nad manželem žádnou moc.

„Jak pokraèuje tvá práce na pluhu, muži?“ zeptala se žena a v jejích 
slovech byla sotva postøehnutelná netrpìlivost.

„Mé plány jsou již u konce, zítra koneènì ten strom porazím,“ odpovìdìl 
lenoch.

Jakmile to uslyšeli tøi démoni, strážci velkého stromu, pøijali viditelnou 
podobu, zjevili se pøekvapeným manželùm a prosili muže:

„Prosíme, nechoï zítra do lesa a nekácej prastarý strom. Je to náš 
domov. Jeho pøíbìh je naším pøíbìhem.“
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Ale muž odvìtil: „Jsem manželem této krásné ženy, musím se o ni po-
starat. Potøebuji nový pluh. Pùjdu, pokácím strom.“

„Když necháš strom, náš pøíbìh, žít, odmìníme se ti. Dáme ti poklad 
spící èetné generace mezi koøeny,“ slíbili démoni.

Manželé se velmi zaradovali.
Pøíštího dne brzy zrána se muž vypravil do lesa a tam mezi koøeny 

velkého stromu našel hrnec plný starých mincí a šperkù.
Lenochova dobrá žena vše velmi opatrnì a chytøe prodala a získala tak 

dost, aby si s mužem mohli koupit dùm ve mìstì, nakoupit zboží a zaøídit si 
obchod.

Díky její pracovitosti se jim daøilo, až velmi zbohatli.
Lenoch se nezmìnil, pouze jedl a spal. Když se pokusil o obchod, vždy 

pøedražil a jen odhánìl zákazníky.

V dìtství jsem mìl pochybnosti, zda svìt doopravdy je, zda kromì mne, 
který jsem, není všechno ostatní jen jako. Dívám-li se pøed sebe, svìt 
vidím, ale je také za mnou?  Když se podívám dozadu, je svìt i tam, ale je 
ve stejném okamžiku i vepøedu, když už se tam nedívám? Zkoušel jsem se 
co nejrychleji otoèit v domnìní, že alespoò na chvilièku zahlédnu nic døíve, 
než se promìní v nìco. Nikdy se mi to ale nepodaøilo. Snad jsem nebyl 
dost rychlý.

Pøestože jsem pøedpokládané nic nezahlédl, nezbavil jsem se pode-
zøení, že svìt ve skuteènosti není. Že je všechno, co vidím a co se pøed 
mými zraky dìje, jen divadlo pro jednoho diváka a tím divákem že jsem já. 
Že jsem já, je zcela evidentní, já vím, že jsem, co dìlám, to dìlám ze své 
vùle, žádné divadlo pro nikoho nehraji. Pøedevším myslím a nikdo neví, co 
si myslím. Jsem zøejmì na svìtì ale sám. Všechno a všichni ostatní jsou 
iluze. Asi.

Lidé se mnou mluví, kamarádi se mnou kamarádí, ale tøeba to jsou jen 
mé zhmotnìlé pøedstavy. Tam, kde jsem, je tenhle zdánlivý svìt, a kde 
nejsem, není nic. Jestli se nikdy nepodívám do Ameriky, žádná Amerika 
není. Podívám-li se tam, bude tam. V Praze jsem byl a byla tam. Teï, když 
v ní nejsem, tak pravdìpodobnì žádná Praha není.

Možná taky, že spím a ve snu støídavì bdím a sním a jednou, až se 
probudím, skonèí tenhle svìt, co se mi zdá, a octnu se ve svìtì jiném. Jak 
ale poznat, jsem-li ve svìtì skuteèném nebo ve svìtì, co se mi jen zdá?   

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Èert ví, jak to je 
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Ve snu pøece mohu myslet, jednat, mít kamarády, mohu dìlat všechno 
stejnì jako ve stavu bdìlosti. Možná taky, že se ze snu probudím do jiného 
snu, z nìhož se po èase též probudím. Jak však poznám, že už nespím?

Tøeba ale vùbec nejsem, jsem jen pøelud, sám sobì se zdám. Až sen 
skonèí, pøestanu být. Bude to pak, jako to bylo, než jsem se snem na svìt 
pøišel. Navzdory tomu si však myslím, že nemohu nebýt. A� už jsem èi jsem 
jen sen – èili nejsem. Takže nemohu nebýt, nebo mohu nebýt?

Jaké asi to je nebýt? Zkusím chvíli jako nebýt, zavøu oèi a na nic nebudu 
myslet. Ale nejde to, poøád na nìco myslím, a� chci nebo nechci. Protože 
myslím, poøád jsem. Kdybych dokázal nemyslet, tak pak bych snad pøestal 
existovat.

Jsem však vùbec schopen myslet si a dìlat to, co skuteènì chci? Nebo 
nìco ovládá mou mysl a já nejsem pánem svých myšlenek a svých skutkù? 
Dejme tomu, že se rozhodnu zvednout ruku. Zvednu ji, protože ji zvednout 
chci. Ale co když to rozhodnutí nevychází ze mne? Tak tu ruku nezvednu. 
Ale co když ani to není z mé vùle? Já teï nevím, co udìlám a možná, že 
nìco mimo mne od zaèátku ví, zda ruku zvednu èi ne.

Jsem kluk, možná, ale jenom možná, budu jednou dospìlý. Je však 
zcela vylouèeno, že bych mohl být nìkdy starý. Jak bych mohl být starý, 
když jsem kluk? To by se spíš mohl z koèky stát pes. Je totiž mezi nimi 
menší rozdíl než mezi klukem a starcem. Z kluka se proto nìjaký dìdek 
stát nemùže stejnì, jako se ze staøíka nemùže stát kluk. 

Ilustrace
Stanislav Bukovský
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Moje první vzpomínka na Starou plzeòskou synagogu spadá do polovi- 
ny 90. let 20. století. Šli jsme jednou s bluegrassistou Radkem Chejlavou       
z hodin angliètiny, kterou jsme studovali v univerzitní budovì za rohem          
v Jungmannovì ulici. Radek si nesl pod paží pouzdro s mandolínou. Když 
jsme míjeli èinžák èp. 80 ve Smetanových sadech, všiml jsem si otevøeného 
prùjezdu. Š�ouchl jsem do Radka, a� mì následuje. A skuteènì, stála tam! 
Sešlá, tajuplná a nádherná! Stará synagoga, kterou jsem do té doby znal  
jen z nìkolika mizerných fotografií. Dovolili jsme se dìlníka, který synagogu 
vyklízel, jestli mùžeme nakouknout dovnitø, a pak už jsem jen užasle sedìl 
na stupínku, za zády prázdnou omšelou schránu na tóru, stoupal pohledem 
po sloupoví, které podpíralo dvì galerie, urèené pøi bohoslužbách pro ženy  
a dìti. Byla to doba pøeddigitálová, takže jsem se chopil prázdného papíru  
ze školního sešitu a dal se do poøizování nákresù. Protože tehdy mìl èlo- 
vìk strach, že se sem hned tak zase nepodívá. Kreslil jsem jako o závod      
a Radek k tomu cvièil na mandolínu. Nádherný zážitek!

Na rozdíl od doby pøed rokem 1989, kdy se stát choval k památkám církví 
a náboženských spoleèností velmi macešsky (a navíc v 80. letech byl ži-
dovský stát Izrael vnímán jako oficiální nepøítel socialistického bloku), se mé 
obavy naštìstí nenaplnily. Po prvních opravách zaèala synagoga brzy sloužit 
nejen židovské obci, ale také plzeòské kulturní veøejnosti. A tak jsem mìl 
možnost zažít uvnitø osobitého interiéru øadu koncertù, veèerù poezie èi 
taneèních vystoupení.

S Radkem Chejlavou jsme tehdy ještì mìli vzácnou pøíležitost nahléd-
nout i do sousední Pomocné synagogy, která bývala kdysi i židovskou 
školou. Pamatuji si pøítmí, spousty prachu a velké police zatluèené mezi 
podpùrné sloupy. V Pomocné synagoze byl totiž po desetiletí sklad jedno-  
ho z plzeòských podnikù. V roce 1997 se zøítila støecha neudržované budo-
vy a z Pomocné synagogy zbyly jen obvodové zdi, které byly roku 2002 
upraveny tak, aby se mohly stát památníkem holokaustu, velkého vraždì-   
ní Židù za druhé svìtové války. Pomník byl nazván Zahrada vzpomínek         
a dobrovolníci pøi jeho zøizování popsali obrovské množství oblázkù, které 
dláždí vnitøní prostor zachovalých obvodových zdí, jmény všech židovských 
obìtí z Plznì a blízkého okolí, které byly zabity bìhem nacistické okupace 
pøedváleèného Èeskoslovenska.

Za zmínku stojí ještì malý dùm šámese, synagogálního sluhy, kde se 
dnes nachází vstupenková pokladna a malé zázemí židovské obce. Pøed 

Hvìzda Staré plzeòské synagogy se 
znovu rozzáøila ve skrytu jednoho dvorku
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rokem 1989 a vlastnì i nìjaký èas poté se zde hrstka plzeòských Židù schá-
zela k bohoslužbám.

Když jsme tehdy s kamarádem tajili dech nad tajemnou atmosférou uvnitø 
nádherné stavby, šlo o dobu, kdy ještì jen málo Plzeòanù tušilo, že slavná    
a nepøehlédnutelná, by� desetiletími státní neúdržby sešlá plzeòská Velká 
synagoga pyšnící se titulem jedné z nejvìtších synagog na svìtì, má daleko 
skromnìjší starší sestru. Ta se ukrývala ve dvoøe zmínìného èinžovního 
domu jako svého druhu doklad neblahé historické zkušenosti Židù s vìtši-
novou spoleèností. Dobøe ilustruje nejednoduché dìjiny Židù, kteøí v Plzni 
sídlili od poèátku mìsta. V dobách pøelomu 15. a 16. století však byli z krá-
lovského mìsta Plznì vypovìzeni. Opìt se zaèali vrace až po zmìnách 
pomìrù v roce 1848, kdy pøestávali být formálnì obèané druhého øádu. Není 
tedy divu, že první svatostánek si vystavìli skrytý v bloku èinžovních domù 
novì   se rozvíjejících èástí Plznì. Synagoga neprovokovala. 

Ti, kdo milují historická data, se rádi dozví, že Stará synagoga sloužila 
potøebám židovské obce od roku 1859. Vznikla podle návrhu vytíženého 
plzeòského stavitele Martina Stelzera (to je ten, podle kterého se v centru 
mìsta jmenuje Martinská ulice). Protože se židovská komunita v Plzni stále 
rozrùstala, Stará synagoga brzy pøestala staèit svému úèelu. V jejím soused-
ství vyrostla podle plánù J. Meltzera k roku 1875 nová synagoga Pomocná. 
Ta byla spojena v patøe døevìnou pavlaèí se Starou synagogou, tudy se 
vcházelo na ženskou galerii. Kromì samostatného kamenného schodištì      
v interiéru nové budovy. Pomocná synagoga byla opatøena také unikátním 
systémem vytápìní, takže bývala využívána k zimním bohoslužbám. Posled-
ní bohoslužby se v ní konaly nejspíš v roce 1892, kdy byla dokonèena Velká 
synagoga v dnešních sadech Pìtatøicátníkù è. 11. Jedná se o reprezentativní 
stavbu na významné plzeòské tøídì dokládající poèetnou židovskou komu-
nitu bohatých továrníkù, podnikatelù, lékaøù, kteøí se již zaèlenili do mìstské 
komunity, a tak je synagoga, která pojmula až dva tisíce èlenù židovské 
obce, i jakousi jejich výkladní skøíní. Prozraïme jen, že pùvodní návrh syna-
gogy vypracoval k roku 1888 vídeòský architekt Max Fleischer, synagoga 
byla pojata ponìkud neobvykle ve stylu severské gotiky. Zøejmì z finan- 
èních dùvodù nebyl projekt zrealizován a k roku 1890 jej pøepracoval stavi- 
tel Emanuel Klotz do dnešní podoby. Synagogu pak vybudoval neš�astný 
Rudolf Štech, který se v èase stavby dostal do finanèních potíží a v podstøeší 
synagogy ukonèil dobrovolnì svoji životní pou�. Dodejme, že jako synagoga 
liberální obce byla vybavena varhanami a v pøilehlém dvoøe byl vystavìn        
i rabínský dùm. Pøed nièením synagog v èase okupace budovu zachránil 
fakt, že byla situována v bloku domù a že její destrukce by zpùsobila vážné 
problémy i okolní zástavbì. Z budovy byly odstranìny židovské symboly       
a tento stav trval prakticky až do roku 1989. Po roce 1948 byla synagoga 
uzavøena bohoslužbám a desetiletí chátrala. Nìkteøí pamìtníci zmiòují 
postavu jistého èlena plzeòské židovské náboženské obce, který vytrvale 
chodíval zametat schodištì velké synagogy a stal se tak nechtìnì jakýmsi 
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symbolem, nìmou výèitkou namíøenou proti režimu, který pokraèoval v per-
zekuci Židù, by� trochu jiným zpùsobem.

Je nutné zmínit i to, že ze 2064 Židù z Plznì a 541 židovských obèanù    
z okolí mìsta, deportovaných nìmeckými okupaèními úøady, pøežilo válku 
204 osob a do Plznì se jich po válce vrátilo pouhých 116! (Všichni tito lidé 
byli odvezeni ve dnech 18., 22. a 26. 1. 1942 vlakovými transporty ozna-
èenými písmeny R, S a T.) Židovská náboženská obec byla po válce obno-
vena a existuje dodnes, tøebaže byla poèetnì oslabena ještì vlnami emi-
grací po roce 1948 (Èeskoslovensko se vydalo sovìtskou cestou státního 
uspoøádání a vznikl židovský stát Izrael), kdy odešla témìø polovina Židù 
žijících v Plzni, a po okupaci  Èeskoslovenska vojsky státù Varšavské 
smlouvy a sovìtskou armádou v roce 1968.

Tato novodobá historie se týká i obou starších synagog ukrytých ve vni-
trobloku domu ve Smetanových sadech. Je pravdou, že Stará synagoga,   
jak dosvìdèuje vzácná fotografie interiéru, byla již poèátkem 20. století 
prázdná a nevyužívaná. Pomocná synagoga naopak poèátkem 20. století 
sloužila jako židovská škola a nìkdy je uvádìna i pod tímto názvem.            
V pováleèném období obnovená komunita plzeòských Židù nemìla dosta- 
tek èlenù a ani financí na všechny opravy. Navíc po roce 1948, kdy øadu 
bývalých synagog na území Èeskoslovenska vèetnì plzeòského regionu 
držel stát, došlo k pøestavbám nìkdejších židovských svatyní na byty, 
garáže, sklady, hasièské zbrojnice apod. Pozdìji docházelo i k jejich boøení 
pro nedostatek údržby. Židovská obec nemìla v øadì pøípadù ani možnost  
se o svùj nìkdejší majetek postarat. Plzeòská Pomocná synagoga sloužila 
po druhé svìtové válce jako skladištì, došlo i ke znièení jejího vnitøního 
zaøízení a pøibylo také patro ke zvìtšení „skladových kapacit“. V 70. letech 
byla zchátralá budova opuštìna. 

Po roce 1989 se pøístup státu i obcí k nìkdejším židovským památkám 
postupnì mìnil, také Židovská náboženská obec se mohla zaèít sama starat 
o svùj majetek. Velkou radost nejen plzeòským Židùm pøineslo slavnostní 
otevøení Staré synagogy 18. èervna 2014, kdy byla do jejího prostoru 
slavnostnì vnesena tóra, svitek svatého písma (bible) tehdejším zemským 
rabínem Karolem Sidonem. Synagoga byla opravena v rámci projektu        
10 hvìzd, jímž bylo „revitalizováno“ deset židovských památek v Èeské 
republice.

Vnitøní prostor byl rozèlenìn do tøí samostatných celkù. Návštìvníci        
se tak mohou seznámit s tradicemi a zvyky judaismu na druhé galerii              
i s historií Židù v Plzni na první galerii. Pøízemí slouží krátkodobým vý-
stavám, koncertùm a kulturním poøadùm a souèasnì je používáno k ná-
boženským potøebám plzeòské židovské obce. Spolu se synagogou byl 
obnoven i zmínìný šámesùv domek.
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Pan Vít Dobiášek byl zamìstnán už drahná léta jako pøedák v tiskárnì      
a už ho to unavovalo, pøedevším když se promìnilo vedení a když nastoupily 
nové stroje. Tedy øíká se tomu nové stroje, ale pan Dobiášek si o tom myslí 
svoje.

„Hele, jak jsou pitomí,“ øíkal onehdy pan Klouèek, pánì Dobiáškùv kolega, 
když stáli spolu na cigáru za fabrikou a pozorovali malátné postavy, jak       
se motají v kruhu po vykládací rampì. „Staèí, abys jim promìnil ty jejich 
orientaèní body a oni jsou úplnì zmatený.“

„Ty do toho umíš sáhnout?“ zeptal se Dobiášek.
„To víš, že jo. Neni to žádná vìda. Chytneš to normálnì pøes chyfon. 

Hele.“
A Klouèek, od pohledu takový dobrosrdeèný halama chlap, vytáhl své 

støíbrné dìlo s obøím displejem, udìlal dva pohyby a pøed jejich oèima se 
najednou objevila virtuál trojrozmìrná mapa celého podniku. A v ní malé 
svítící body, které oznaèovaly elektronické navigaèní „checkpointy“ pro „nové 
stroje“, jež byly na první pohled k nerozeznání od lidí.

Pan Klouèek rùznì natáèel mapu a promìòoval checkpointy, jako by se 
nechumelilo. Zøetelnì bylo vidìt, jak nìkteøí „noví strojové“ mìní smìr své 
chùze.

„A nemùže z toho bejt òákej malér?“ zeptal se Dobiášek.
„Pochybuju, že to nìkdo sleduje.“ usmál se Klouèek. „Kdyžtak nahlásíme 

závadu. Co by se asi mohlo stát?“
„To víš, to já nevim. Jak jsou tady dlouho? Dva mìsíce? Nemyslim si,      

že bysme je doposavad plnì pochopili.“
Pan Klouèek okamžik mlèel rozmýšleje si odpovìï, ale ani na chvilku 

neshodil svoji masku bezstarostného chlapíka. Pak prohlásil: „Hele, win-
dowsy taky nikdy neumíš ovládat úplnì celý a sloužejí ti dobøe, ne? Tak co. 
To je to samý.“

Dobiášek si povzdechl.
„Je to to samý,“ øekl, „ale stejnì furt vypadají…“
„Jako by každou chvíli mìli vobživnout.“
„No. Asi tak òák.“
„To je pravda. Já ti rozumim. To ale vypadají figury ve voskovym muzeu 

taky dost živì.“
Dobiášek zakroutil hlavou. „To je nesrovnatelný.“
„Èlovìèe, ty umíš teda jít ostøe do problému. Jen co je pravda.“ Klouèek 

se odmlèel. „Ale víš co? Já jsem rád, že se dají takhle zmást. Že pøes to 
všechno, jak vypadají a tak, jsou to poøád ještì stroje.“

PETR PÁNEK 

Rmuty pana Dobiáška

MLADÝ ZÁPAD
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„No, jen neøikej.“ øekl Dobiášek. „Támhleten se na mì òák divnì kouká.“
„Nedìlej si prdel. Poèkej, já mu zadam, a� de èumìt radši jinam.“
Pak típli svá cigára a odebrali se zpátky k tisku. Cestou potkali Bejèáka, 

skladnického mistra, jednoho z posledních živých zamìstancù v téhle 
fabrice.

„Tak co, Bejèáku? Jak ti dupou domini?“ zeptal se Klouèek.
„Co? Kdo?“ rozkoukával se zmatený Bejèák.
„No, všichni ti roybattyové.“
„Ro… Jo todle! Vy myslíte ty robíky! To by mì skoro nenapadlo! Dobrá 

parafráze, pane Klouèek. To se pozná vzdìlanej èlovìk. No domini zatim 
nedominujou, tak je to dobrý. Ale já bych se stejnì nedal.“

Už netrvalo dlouho a smìnì byl konec. Dobiášek se sebral a vypadnul      
z práce. Už se jenom stavit v kaufrevíru, nakoupit na veèeøi a hurá domù do 
klidu.

Když potom pan Dobiášek pøijel domù z práce, byl docela mrzutý. Vstoupil 
do bytu a zaèal se hluènì zouvat. Vìdìl, že manželka je doma, a chtìl, aby 
ho slyšela. Chtìl jí dát najevo, že je rozèilený. Vstoupil do obývacího pokoje, 
kde jeho manželka, paní Nela Dobiášková, právì z pohovky sledovala TV.

„Ahoj,“ øekl bez emocí pan Dobiášek.
„Ahoj,“ odvìtila podobnì neutrálnì paní Nela.
„Co dávají?“ zeptal se Vít jenom tak pro poøádek.
„Nìjakou blbost. Ale teï bìží reklamy.“
Pan Dobiášek si uklidil aktovku a zaèal pøesouvat vìci na lince podle své-

ho poøádku. Žena mu stále vìnovala ménì pozornosti než televizi. Vlastnì    
v podstatì vùbec žádnou pozornost. Tak se pan Dobiášek nadechl a øekl 
temným hlasem: „Nebyl jsem v kaufrevíru.“

„Proè?“ zeptala se paní Nela neodtrhnuvši oèi od obrazovky.
„Zase to tam bylo zatarasený.“
„Tak jsi to mìl objet, ne?“
„To nešlo. To bylo pøímo u toho krámu. A navíc stejnì bylo zavøeno.“
Teï na moment vìnovala paní Nela více pozornosti manželovi než 

televizi.
„Copa zas?“
„Zase se tam rubali òáký šlengøi. Taková spousta policajtù, to jsem dlouho 

nevidìl.“
Paní Dobiášková nehnula ani brvou.
„No a jak to dopadlo?“ øekla.
„Nevim, zùstávat jsem tam kvùli tomu nehodlal.“
„To by mì zrovna docela zajímalo.“
„Tak se podívej na zprávy. Tøeba tam už nìco bude.“
Pan Dobiášek si sedl ke stolu a kormoutil se. Celkem si zakládal na tom, 

že si on a jeho žena nenechávají pøivážet nákupy dovážkovou službou, jako 
to dneska dìlají všichni, ale že dovede sjet ještì nakoupit do starého 
dobrého supermarketu. Umìl vychytat takový vhodný èas, kdy byl v ulicích 
nejvìtší klid a nehrozilo žádné nebezpeèí. Proèež právì takovéto situace, 
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které narušovaly jeho stereotyp, èinily mu starosti a vyvolávaly v nìm chmur-
né myšlenky.

„Tak píšou, že to bylo vyøizování úètù mezi gangy,“ øekla paní Nela.
„Jo, jako dycky. Tak aspoò, že se bijou pod dozorem.“
Teï mlèel pan Dobiášek. Zvedl se a pøesedl si k psacímu stolu. Sundal 

brýle a zaèal je pucovat.
„No a byls nìkde jinde?“ zeptala se Nela.
„Nebyl. Všechno, co jsem chtìl nakoupit dneska na veèeøi, mají jen v re-

víru.“
„Copa jsme to dneska chtìli? Obloženej talíøek?“
Vít pøitakal.
„Tak to bys byl snad sehnal kdekoli, ne?“
„Nikde neseženu ten dobrej vinutej špek.“
Paní Dobiášková pomlèela. A mlèela celou dobu, co pan Dobiášek sedìl 

za psacím stolem a èistil si brýle. Nakonec to byl on, kdo prolomil ticho, 
protkávané jen zvukovou kulisou televizních reklam o tìch nejlepších vìcech 
a nejlepších službách na svìtì. Povzdechl si a øekl: „Hlavnì ten náš mla-  
dej aby se do nìèeho nezaplet.“

Paní Dobiášková stále mlèela. Snažila se brát to jenom jako obvyklé 
manželovo povzdechnutí. Ale Vít dodal: „Blbej jen na to dost.“

„Je dospìlej, ne?“ øekla paní Dobiášková a už zaèínala být trochu na-
broušená.

„To sice je, ale taky je blbej.“
Nela ztlumila televizi a podívala se na manžela.
„Poslyš, co bys po nìm chtìl v týhle posraný dobì?“ øekla rozhodnì. 

„Dìlá, co mùže.“
„To sice jo, ale k prùseru mìl vždycky blízko.“
„Ty hele, nech si ty øeèi. Ty jenom chceš, aby došlo na tvoje slova.“
„Na jaký?“
„No vždy� víš.“
„Ne, nevim.“
„Že to zase posere.“
„Teda to si o mnì myslíš hezký vìci, fakt. To mam tak zapotøebí. Tohleto,“ 

urazil se pan Vít.
„Nemáme to ani jeden zapotøebí. Tak na to nemysli. Tomáš pøijede zejtra, 

tak se ho mùžeš zeptat, jak se má. Ostatnì jsi to už hezkejch pár let 
neudìlal.“

Pan Dobiášek zmlknul. Jal se prohlížet lednièku a pak tiše hlesl: „Tak mi 
øekni, co mám udìlat.“

„Udìlej tøeba tousty, mnì je to jedno.“
„Ne, já jsem myslel… ale to je jedno.”
„Co?“
„Ne, nic. Øekla jsi mi, že nemám dìlat nic. Tak já nebudu dìlat nic.“
„Netrap se, Vítku. Musíme vìøit.“
Vít si povzdechl. „Musíme vìøit.“
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(NE)KRITICKY

MILAN ÈECHURA

Pohled na Kalendáø plzeòský 2020 oèima bývalého trampa a souèasného 
païoura.

Ano, je to tak. Moc lidí to neví. Býval jsem trampem. Nevím ovšem, zda 
mám tuto vlastnost vykreslit kladnì èi nikoliv. V žádném pøípadì se nemohu 
považovat za trampa ortodoxního, vìrného zálesáckým myšlenkám a vzpo-
mínajícího s dojetím na bujaré potlachy poøádané ve své osadì. Ani jméno  
té osady se mi už pøíliš nevybavuje, tuším, že to byla Osada ztraceného 
údolí nebo tak nìjak, a pokud jsem mìl pøezdívku, tak ta už se mnì vykouøila 
z hlavy úplnì. Bude to nejspíš tím, že to mé trampské období trvalo zhruba 
tøi roky, do chvíle, než jsem byl odveden na vojnu. Po návratu z ní jsem se      
k výjezdùm do lùna pøírody už nikdy nevrátil a pomalu se ze mì stal païour, 
tedy ten, který má k trampování stejnì daleko, jako naše ekonomika k pøijetí 
eura. Nic na tom nezmìnila ani ta skuteènost, že jsem v restauracích ètvrté 
cenové skupiny dosti pravidelnì mlátil do strun kytary a snažil se poslu-
chaèùm namluvit, že Ascalona bývala nejhezèí osadou, kterou jsem znal. 
Tøeba mi to nìkteøí z nich uvìøili, ale já sám vìdìl, že být trampem jsem se 
už odnauèil.

To odnauèení možná zpùsobilo, že jsem se na trampskou literaturu 
vždycky díval ponìkud svrchu. Jako bývalý kuøák pohlíží na ty, kteøí ještì      
s tím zlozvykem nepøestali. No, možná to nebylo nejlepší pøirovnání, ale nic 
jiného mì nenapadlo. Nicménì když jsem se nìkdy dostal ke ètení trampské 
povídky, vždycky se mi zdála taková nìjaká divná. Bylo tam pøíliš slunce, jež 
vrhalo své paprsky na zamlženou krajinu, bylo tam pøíliš kolejí, po nichž se 
nìkam jezdilo a vùbec, bylo tam všeho toho pøírodního nìjak moc.

Byv tedy požádán, abych se nìjak vyjádøil k tomuto Kalendáøi plzeò-
skému, nemìl jsem z toho žádnou, ale vùbec žádnou radost. Snažil jsem se 
z toho vykroutit, a když se mi to nepovedlo, otevíral jsem ten útlý spisek se 
znaènou nechutí. Ale když jsem si v prologu, napsaném Jindøichem Koutem 
zvaným Fáfa, pøeèetl, že si trampská tvorba nedìlá ambici soutìžit o cenu 
Magnesia Litera, pomyslel jsem si: „To máš, Jindro, sakra pravdu.“

A otevøel jsem svazek na stránce sedm, kde zaèíná lednová povídka od 
Jana Drnka, Chlapáci.

Øíkám to nerad, protože to popírá všechno, co jsem doposud øekl, a ni-
kdo nemá rád, když musí pøiznat, že se zmýlil. Ani já nejsem výjimkou. Ale co 
s tím. Lhát se nemá.

Já ten kalendáø pøeèetl na jeden zátah!

 Zpozdil se sluneèní vlak?
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Proboha, co jste mi to vy Trapsavci udìlali. Kde jsou ty krajiny v mlhách, 
kde jsou ty koleje, po nichž vlak dìlá dudlaj dudlaj? Kam se to všechno 
podìlo? Vždy� vy jste, Akelo, Mirku, Hadži, Jeòýku, Leòucho, Luky, Hafrane, 
Janku, Evelino, Trenky, Wandri a v neposlední øadì i ty, Kutlochu, stvoøili 
literaturu. Je pravda, že koleje v nich obèas jsou, ale nejsou tam samo-
úèelnì. Pasují do nich jako to, co nebudu øíkat, abych nebyl za spros�áka,   
na hrnec.

Je pravda, že nìkteré povídky se mi líbily víc a jiné ménì, což je nor-
mální, ale žádná z nich není propadák. To ani náhodou. Všechny mají duši, 
duši zabalenou, tu ménì tu více, do trampského obalu. Ten jí ale v mých 
oèích neubližuje, nýbrž polidš�uje. Nechci a ani nebudu prozrazovat obsah 
tìch povídek. To se nedìlá a pøipravil bych vás, ètenáøe, o zážitek z nich. 
Snad jen nìkolik jich doporuèím, nebo� právì ony mì zaujaly nejvíc.

Tak tøeba hned povídka lednová, Chlapáci. V ní se støetává um a cha-
rakter jednoho èlovìka s tupostí a arogancí jiných. V èervencové povídce   
od Jana Frány mì nadmíru zaujala valící se lavina událostí, kterou dala do 
pohybu zdánlivì nevinná textová zpráva. A mohu-li ještì jednu, tak v prosinci 
mì naprosto pøekvapil Jaroslav Šlejmar svým ryze básnickým pojetím po-
vídky, jež dala název celému kalendáøi. Ano, jmenuje se Zpoždìní sluneè-
ního vlaku.

A jsem opìt na zaèátku, u otázky v nadpisu, zda se sluneèní vlak zpozdil. 
Moje odpovìï je jednoznaèná. Nikoli. Jede na èas. A je tøeba si pøát, aby se 
za tuhle trampskou lokomotivu pøipojovalo èím dál tím víc povídkových 
vagonù, které nás spolehlivì dopraví do stanice jménem literatura.

P.S. Jestli je to už teï na Magnesii literu, to si netroufám posoudit. Asi 
ještì ne. Ale pokud se ten vlak v budoucnu nezpozdí, tak možná…

Pøivezla z Plznì moje žena sbíreèku básnièek. Útlouèkou a regionální. 
Uvnitø obyèejný ofse�ák, 1/3 A4, spotøebovali ho všehovšudy pìt listù, jed-
noduchá obálka z hezkýho papíru, tøi dobrý pérovky jako ilustrace, náklad 
200 kusù. Dost slièná vìc. Pøeèetl jsem to a udìlalo mi to velkou radost. 
Úsporné, struèné, velká obraznost. Hodnì holanovské, možná až epigonské, 
ale dobøe epigonské a zapla� pánbu za dobré epigonství Holana. I to je sakra 
výkon a velký osvìžení. Co to mùže stát, øíkám si, pár korun. Na to si pøece 
všichni ti zneuznaní básníci mùžou za pár dnù v Mekáèi vydìlat. A má to 
smysl.

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

MICHAEL TØEŠTÍK

Básnì z Plznì



V PØÍŠTÍM ÈÍSLE ÈTÌTE:

TIRÁŽ

Nové básnì Karly Erbové

Nové pohádky Evy Válkové

Stopy Karla Hrubého
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Karel Adamus (1943 Plzeò - výtvarník a literát, žije v Tøinci

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

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

Lidmila Janková (1945 Beroun) - sociální pracovnice, žije v Plzni

Filip Koryta (1989 Kraslice) - svobodný umìlec a básník, žije v Plzni

Štìpán Kuchei (1980 Chomutov) - básník a prozaik, žije v Brnì

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

Petr Pánek (1988 Plzeò) - scenárista, rekvizitáø

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut a básník

Michael Tøeštík (1947 Praha) - architekt, prozaik a publicista

Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, grafik a ilustrátor, 

žije ve Strašicích
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