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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Bát se èi nebát? To je, oè tu bìží. 
Èlovìèí život promìnila druhá vlna co-
ronaviru. Ne nelogicky je ona i panika 
šíøena sobeckostí nebo po�ouchlostí    
a vybírá si jako témìø vždy mezi tìmi 
nejobìtavìjšími – zdravotníky, sociál-
ními pracovníky, hasièi a uèiteli... Nic-
ménì do plžích ulit ani hackeøi nepro-
niknou (Ajcem, krajcem, jak øíkal Kája 
Maøík.)

Smutná zpráva o úmrtí Jiøího È. Ulri-
cha, která nás zastihla v poslední 
prázdninový den, nemá s pandemií  nic 
spoleèného. Ale paradoxnì ani z Mla-
dého Západu z mikropovídky Heleny 
Žákové nezavane optimistický veselý 
tón. Tématu øetìzení se dotýká i Sta-
nislav Bukovský a klade otázku zda 
pøijde alespoò do zemì zaslíbené 
mesiáš. Lze tomu vìøit? Asi stejnì  
jako pohádkám – z celého svìta. I tìm 
plžím – možná mají reálný základ. 

Duchovní rozmìr, èi spíš objekt,  má 
i zastavení Davida Rùžièky a také Sto-
py Jiøiny Fuchsové. Marnost nad mar-
nost – lze vyèíst z mikroreminiscence 
Radovana Lovèího na bestseller Mi-
chela Houellenbecqa. A podobnì se to 
ve Francii nikterak nevyvedlo – podle 
údajù z Deníkù Antidivadla – ani Janu 
Sojkovi. Aè, jako vždy, neztrácí vtip. 
Tím se listopadovým smutkùm vymy-
ká i Vhrsti obvykle nepostrádající zde 
lehký sarkasmus.

A co nám v Plži zbývá? Perostes- 
ky. Køest je nadìjí, novým životem, ale 
i Daniela Kováøová se poddává osudu. 
V poezii Jiøího Pejly již podobný tón      
a jemnou melancholii oèekáváme.

Inu, milí ètenáøi, co chcete? Jak dí 
Václav Štrunc, je listopad, 11 °C, zata-
ženo, déš�, tlaková níže…
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Radovan Lovèí: Stvoøitel ..................... 4
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POEZIE

JIØÍ PEJLA

Jen jeden list zbývá
Pylová pouš�

ostré høebínky
vlnících se dun

a za námi
oblá údolí

vyhlazená
bouøemi

nejvíce
tou poslední

záøivì
bílá zrnka

tøpytí se
ve slunci

vláhu
nezadrží

semínko 
nevzklíèí

lístek
nevyraší

v nás?

Souostroví

souostroví
v Karibiku

žluté molo
zabíhá daleko do moøe

po nìm dupot
klukovských pat

a šplouchání vody
na dubové kùly

dokonalá souhra
v synkopách

prùzraèný 
oceán

tmavá hlubina
na dosah

slunce se chladí
ve vlnách

cesty rackù a létajících ryb
se potkávají

beztížná bezèasá
chvíle

jak dìtská hra
na slepou bábu
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Mùj plácek

dùm u øeky
místo pro mì

pár metrù s vlèím mákem
a s ostružinovým polem

mohu si tu
dupat a skákat

vrèet 
se sekaèkou

nechat rùst
sedmikrásky

zakrýt zem
bøidlicí

možná si oddechne
až otevøu branku

a sveze mì pøevozník
na druhou stranu

k domu rybáøe
pana Proška

Modrá stuha

modrá stuha
ve vlasech

zmáèených
deštìm

kapky se lesknou
ve slunci

jak perly
na závoji

a pod ním
slzy?

okamžik 
krásy

ZÙSTANE
V NÁS

stuha
vybledne

perly 
se zakutálí

NAVŽDY

Chaloupka z jehlièí

sova zvyklá
zírat do tmy

teï jen
pøivírá oèi

chaloupka z jehlièí
pro podzimní plískání

rozfoukne ji vítr?
odnesou pramínky?

zatím se høeje
na svìtle

komíhajícím se
mezi stromy

než lampáø
v huòatém kožichu

dlouhou døevìnou tyèí
zhasne poslední hvìzdu
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PRÓZA

RADOVAN LOVÈÍ

Stvoøitel

List javorový

už jen jeden
jeden list zbývá

uvìznìný
ve vitráži kapek

zplihlý na dlažbì
rytíøského sálu

kde kordy
ještì zvoní

ke cti erbu
listu javorového

barvì jara
co omývá oèi

stínu, co chladí
v letním žáru

díky vám

listy odvanuté

písnì zapadlé

veèery utichlé

Zamrzlý rybník

mráz položil na hladinu
ledovou desku

skoro až na dno

dìti bruslí
v loužích po dešti

voda se rozstøíkne
a led temnì praská

z basových tónù
zaléhají rybám uši

nebe se položilo 
na zem

s beránky s modøí
i s mrholením

mùžeme se
ho dotknout

nebo nevìdomky
po nìm jít

a veèer se vrátit
domù

s dìtmi

Filozof Bachr zasvìtil svùj život úvahám o smyslu lidského bytí. Žil v ze-

mi zvané Hermiona, jež byla dostateènì bohatá, aby si mohla dovolit platit 

podobné jedince, jako byl on sám. Takové, kteøí z pohledu øady obyvatel 

nevytváøeli zdánlivì nic smysluplného pro své pracující okolí, ale jimž byl 
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vládnoucími elitami vyjadøován veøejný respekt a úcta a kteøí svými životy 

navenek prokazovali, že spoleènost, ve které pùsobí, je – na rozdíl od 

jiných – kulturnì a myšlenkovì vyspìlá.

Bachr byl stoik. Pøijímal se stejným klidem opovržení èásti okolí, jakož     

i pocty, jichž se mu obèas dostávalo. Jeho filozofie mìla spirituální základ. 

Snažila se popsat vztah èlovìka k jeho potenciálnímu a neviditelnému 

stvoøiteli a zabývala se též mírou lidské svobodné vùle. Bachr dospìl k ná-

zoru, že v materiálním svìtì žádná skuteènì svobodná vùle neexistuje. 

Domníval se, že èlovìk je manipulován stvoøitelem k tomu, aby hrál k jeho 

potìšení životní divadlo plné emocí, tragických i komických momentù, 

drama, které se stává jedineènou podívanou pro toho, kdo jej odnìkud 

zpovzdálí režíruje. Pøirovnával lidstvo k akváriu, v nìmž plují rozmanité 

rybky, jež spolu udržují nejrùznìjší typy vztahù a jejichž hemžení se stává 

fascinujícím požitkem pro jejich chovatele. 

Svým studentùm s oblibou uvádìl ještì jeden pøíklad, který souvisel       

s tzv. kohoutími zápasy. „Pøedstavte si,“ øíkával svým posluchaèùm na uni-

verzitì, „že jste chovatelem bojového kohouta. Kohout nic netuší o svém 

skuteèném urèení. Nechápe, co svému pánovi ve skuteènosti pøináší. Jeho 

rozhled je úmyslnì zúžen do té míry, aby rozumìl jen tomu, že má znièit     

a zabít svého protivníka. A také sám sebe udržet pøi životì, jíst, pít, vìnovat 

se svým samièím družkám. Je tak cílenì naprogramován. A teï si pøed-

stavte, že kohout najednou prozøe. Zaène myslet. Uvìdomí si, jak šílenì    

je manipulován. Že je jen hercem ve høe, kterou režíruje nìkdo jiný. Že je 

pouze postavou urèenou k pobavení a obohacení toho, kdo sbírá zisky,      

o nichž kohout nemá ani tušení. A kohout náhle øekne: Ne! Vstoupí do ringu 

a místo toho, aby atakoval soupeøe, otoèí se a odkráèí. Nechce být dále 

manipulován. V takové situaci žije i naše duše v tomto trojrozmìrném 

materiálním vesmíru.“

Bachr dospìl k závìru, že jedinou cestou, jak se onomu zotroèení ubrá-

nit, je spáchat sebevraždu, z tohoto svìta odejít a do hmotné sféry již 

znovu nevstupovat. To byla jeho brána ke svobodì. A protože nebyl planým 

mluvkou, tak poté, co tuto svou zásadní myšlenku pøednesl na nìkolika 

filozofických fórech a seznámil s ní vzdìlanìjší veøejnost, šel svému okolí 

sám pøíkladem. Na èerném trhu si zakoupil jed a podobnì jako Sokrates 

odešel jednoho dne na druhý bøeh zanechav hmotnému svìtu jen své 

ztuhlé tìlo a øadu spisù, jichž byl autorem. 

Pøíliš pozdì však zjistil, že se ve svých úvahách tìžce pøepoèítal a že 

geniální tvùrce nikdy nestvoøí dílo k obrazu svému, které je stejnì chytré, 
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mocné a svobodné jako On sám. Taková hra by mohla být nesmírnì 

vzrušující a její konec skuteènì neèekaný a v plném slova smyslu svo-

bodný. Pøi eventuální konfrontaci otce a synù, stvoøitele s jeho výtvory,      

by nikdy nebylo jasné, kdo nakonec ve finále zvítìzí. Ale proè by mìl 

„tvùrce za oponou“ riskovat porážku èi ponížení a dobrovolnì se vzdávat 

své moci a výhod?

Brzy po pøíchodu na „druhou stranu“ byla Bachrovi vymazána jeho 

pamì� a byl znovu vyslán na svou pùvodní planetu v mužském tìle, do 

krajiny lidí žijících v pustých a suchých oblastech, kde vládl všeobecný 

nedostatek, øádily války a epidemie a muži si zde museli na svou obživu 

tvrdì vydìlávat prací svých rukou, a pøesto to ke slušnému životu nestaèilo. 

Na složité úvahy o jeho smyslu a urèení již nezbýval èas, jednoznaèným 

vùdcem byl prázdný žaludek a touha pøežít.

Bachr, nyní nazývaný Far-el, se èasem pøidal ke skupinì tìch, kteøí 

chtìli nalézt lepší podmínky k životu ve vzdálené zemi zvané Hermiona. 

Její obyvatelé se sice snažili náporu uprchlíkù z chudých krajin vzdorovat, 

ale nakonec jim ani jejich zbranì, ani veškerá jejich technika nepostaèovaly 

k tomu, aby ustáli ohromný nápor mohutných lidských vln. Kvantita v dìji-

nách opìt vítìzila. Lidé Far-elova typu nakonec zcela rozvrátili bohatou       

a zpohodlnìlou Hermionu a stali se v ní novou vládnoucí tøídou. Zrušili 

mnohé tamní zvyklosti a pøinesli lidu této zemì pøedevším pravé duchovní 

uèení, jež jim pøedtím chybìlo a které hovoøilo o mocném a jediném bohu – 

Karab-elovi. Ten na poèátku vìkù stvoøil Zemi i lidstvo a stanovil systém 

pøíkazù a zákazù, které lidé musí pod ztrátou hrdla provádìt k jeho poctì. 

Far-el se stal obyvatelem bývalého univerzitního komplexu, kde kdysi 

pøednášel jistý Bachr a v nìmž tento také skonal svou vlastní rukou. 

Univerzita zde už dávno nebyla. Far-elovi lidé pokládali pøílišnou uèenost 

za škodlivou. Tolerovali jen tu, která nenarušovala Karab-elovo uèení.       

Do této kategorie Bachrova filozofie (a nejen ona) rozhodnì nepatøila. 

Bachrovy spisy proto skonèily na hranici. 

Rovnìž Far-el pomáhal s jejich likvidací. Po celý život uctivì provádìl 

všechny rituály naøízené stvoøitelem a byl mu hluboce vdìèný za svùj 

souèasný údìl, který se v nejmenším nedal srovnávat s tvrdými pod-

mínkami, v nichž se kdysi nalézal. A stvoøitel se radoval. Divadlo se mu 

líbilo. Nakonec se rozhodl, že v pøíštím životì uèiní Far-ela znovu filo-

zofem, jenž se stane protestním hlasem svého lidu a znièí neomylné      

Karab-elovo uèení. Drama smìøovalo k další zápletce…   
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Deníky Antidivadla – èást 10.

Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

JAN SOJKA 

Téma: Kameš + Fridrich + Sojka = trojitá Francie

Druhý turnus (16. 2. – 23. 2. 2019)

Pokud vám chybí zápisky z první štace v prosinci 2018, není chyba ve 
vašem pøijímaèi. Zmizely. Vypaøily se. Nebo jsem psal s vycvaklou pro-
piskou… 

Takže struèný výlov mìlkého rybníku Pamì�: V øíjnu téhož roku jsem    
se jistì stal obìtí hrubého žertu, napadlo mì. Moje texty si totiž vybral 
nakladatel Roman Kameš, který po Jiøím Koláøovi jakožto jeho spo-
lupracovník pøevzal paøížskou edici Revue K. Že bude vydávat Radka 
Fridricha a zbylo trochu místa i na mì. Radek verzi potvrdil, a já se zaèal 
tøást. Nikoli radostí, ale strachy. Poprvé poletím (dva lety z dìtství z Prahy 
na Slovensko nepoèítám), mám zajít na pøedletovou terapii? Odpor k létá-
ní jsem jak pøekonal, tak se v nìm utvrdil. Pak už jen pásmo útržkù – 
neznámý pán mi podává ruku, jsem v neznámém mìstì, u nìjakého 
vysokého kovového kolohnáta, davy lidí, nìjaká galerie a nìjaký slavný 
obraz jako obì� selfie, nìjaké dobré víno, hodnì dobrého vína, jiná slavná 
galerie a køest nìjakých knih nìjakých dvou Èechù, hodnì lidí v hledišti, 
èteme a jsme èteni, víno, úsmìvy, nìjaký ateliérový byt, zase víno, pozdì 
spát a ráno cloumání, káva na sebe, mapka do ruky, jeï a le�.

Sobota 16. 2. 2019:

Podruhé Paøíž! Loòským vystoupením v Le Halle Saint Pierre jsme své-
mu nakladateli dodali jistotu, že se za nás nemusí stydìt, a tak pøišlo 
pozvání èíslo dva. Budeme pokraèovat v prezentaci knih vydaných v pro-
sinci 2018: Sojka – Smìr spánku, výbor a Fridrich – Beffroi s ilustracemi 
Pierra Alechinskyho. Let tentokrát bez obav, Radek øídil, já mezi mraky 
hledal letištì, Roman roužnul svìtlici, prostì sehraná trojka.  

19.30: „Naše“ kuchyòka u Romana a uvítací veèírek v plném proudu, 
vína stejnì jako plánù, tedy hodnì.

Roman: Ochutnejte. Tenhle sýr je ze støední Francie, ani starej, ani 
mladej.

Já: Jako my tøi.

Radek:  To si fandíš.
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Nedìle 17. 2. 2019: 
Vzhùru z pelechù a vzhùru do Honfleur v Normandii! Místní umìlci nás 

pøijali vøele, jakási šamanka pùjèuje Romanovi kuchyni, chystá moøské 
plody, které cestou s Radkem ulovili. Co uplavalo, dodala tržnice. Šneci, 
krevety, škeble, krakatice. Pøed poezií pozdní obìd à la brzká veèeøe. 
Všem chutná, já ale moøi nevìøím. Marnì prosím o vlašák se sekaèkou. 
Musím si vystaèit s vínem. Vydaøeným ètením jsme si vysloužili nocleh        
v luxusním penzionu. Majitelé ze Španìl, dle toho s námi zacházejí – 
hodnì jídla, více vína a noèní tango. Druhý den návštìva místa, o kterém 
se nemá psát, musí se vidìt – Etrétat.

Úterý 19. 2. 2019:
Chystáme se do galerie Louise Vuittona na vernisáž impresionistù,     

ale chybí nám to hlavní, pozvánka. Roman cosi tiskne a obtahuje krajó-
nem. U vchodu paøížská smetánka, róby v cenì obrazù, my je pøedbíháme, 
Roman s klidem indických jogínù vytahuje z brašny svoji kresbu neboli 
vstupenku, obøi z ochranky ji ani nechtìjí vidìt a jsme uvnitø. Bylo to takto: 
obrazy a obèerstvení. Pardon, obrácenì. Veèer se slastnì ukládáme na 
své pozice u kuchyòského stoleèku.

Já: Dáme víno?
Radek: Na tuhle otázku jsem se tìšil.

Støeda 20. 2. 2019: 
Èteme v paøížském Èeském centru, úspìch nastolen a zhodnocen ve 

vyhlášeném noèním baru. Zpùsob našeho tance zaèernìn. Další dny milé 
povinnosti – køižování v Sacre Coeur, kaskadéøina s Eiffelem, zalévání 
Lucemburské zahrady, cachtaèka v Seinì, slzy u hrobù Sartra a Baude-
laira, vše za neustálého doplòování vína. Poslední den nás rychlovlak 
katapultuje do Bruselu a odtud v noci domù. Pamatuji si název slavné 
bruselské hospody Mort Subite – Náhlá smrt. Pøežili jsme! 

Tøetí turnus (26. 10. – 30. 10. 2019)
Francie potøetí! Nìco takového by mì pøed rokem napadlo jen kladivem 

na èarodìjnice. Radkovi v Revue K vyjde už tøetí kniha, sbírka Pobøeží, 
mnì druhý kus, kompletní Sesuv noci, vše opìt v pøekladu hvìzdné Eriky 
Abrams.

Sobota 26. 10. 2019:
17.00: Pøistání v Paøíži, vrací se mi výraz lidské bytosti. Pan nakladatel 

Roman Kameš, dokonce osobnì! už èeká, do jeho pøíbytku kvapíme 
rikšou. První pùlku cesty jsem zapøažen já, druhou Radek. Pro poezii je 
tøeba obìtí!
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19.05: Kuchyòka plná, Roman v kouøi a dýmu vaøí indickou specialitu,   
s Radkem upíjíme víno. Tìšíme se na zítøejší cestu do Royan, kde jsme 
oèekáváni na prvním ètení. Hlášené mohutné deštì nás nedìsí, posviští-
me rychlovlakem. Po další sklence pøichází na pøetøes zážitky z léta. 
Roman byl v Kašmíru, my na Vitince.

20.45: Vše snìdeno, podává se sýr coby mouèník. To víno je tøeba 
vypít, ukazuje Roman na výbìrovou tøílitrovou krabici z vinaøské oblasti. 
Mysleli jsme, že jsme tu kvùli poezii, oponujeme, ale nevzdorujeme.

22.40: Víno vypito, Radek uléhá na speciální matraci pro jeho dìèínská 
záda, tu moji Roman nafukuje. Roman: Jde to pomalu, je nová.

Já: V kolik myslíš, že si budu moct lehnout?

Roman: Ve dvì, ve tøi.

Nedìle 27. 10. 2019: 

7.00: Krutý budíèek a špatné zprávy do deštivého rána.

Roman: Do Royan se nejede, rychlovlaky stávkujou. Autem je to pìt 
hodin, ale ne v tomhle poèasí.

10.30: Svitla èásteèná nadìje. Roman dostává spìšnou depeši z Royan. 
Naše ètení bude, èeká se velká návštìva, jen tam nebudeme my, tak to za 
nás pøeètou.

12.00 – 16.00: S Radkem couráme Paøíží. Víno se prodává všude, 
Seina poøád teèe a Notre Dame po požáru. Po návratu nacházíme Romana 
u plotny.

Roman: K veèeøi bude sépie.

Radek záøí, já zesinal, vzpomnìl jsem si na Honfleur…

Roman: Vidíš tu maèetu?

Já: Jak to myslíš, Romane?

Roman: Jestli neochutnáš, ochutná maèeta tebe. 

19.45: Roman je v šoku. Dojedl jsem porci sépie po provensálsku a po-
žádal o pøídavek.

Roman: Snìdls to, že ti chutnalo, nebo ses bál maèety?

21.15: Popíjíme z tøílitrovky vína. Radek jde na balkon.

Já: Jdeš kouøit, nebo skoèit?

Radek: Skoèím si zakouøit.

Pondìlí 28. 10. 2019:

Ráno se dozvídáme, že akce Royan probìhla úspìšnì a za hojné 
úèasti. Jen bez nás. I tak vypadá autorské ètení.

Dnešní program: Káva a víno v „naší“ galerii Le Halle Saint Pierre, 
návštìva ateliéru výtvarníka Jana Vosse, který ilustroval moji sbírku,          
a veèerní nálož vína.
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Køty a jiné zajímavosti
Kniha je na svìtì a teï už zbývá jen ji pokøtít. S pojmem køest má 

ovšem kdekdo nekøes�anský problém, a tak se novì narozené knížky  
pøedstavují rùznì a všelijak odlišnì uvádìjí na svìt. K tomu je tøeba rezer-
vovat prostor, najmout moderátora a uprosit kmotra, patøiènì pøedem, 
nejménì dva mìsíce pøed plánovanou akcí. Je nezbytné kmotrovi pøed 
køtem doruèit výtisk knihy se skromnou prosbou, aby se s ní seznámil, 
poslat oznámení do médií a rozšíøit je pøes sociální sítì.

Øekli byste, že na køtu knihy je nejdùležitìjší kniha sama, anebo mini-
málnì její autor. Ale skuteènì nejdùležitìjším èlovìkem bývá kmotr, ze-
jména pokud splòuje mimoøádné atributy. Pøednì musí být dostateènì zná-
mý, aby jméno pøitáhlo pozornost pozvaných hostù, a souèasnì patøiènì 
nedosažitelný, aby se hosté toužili ocitnout jemu poblíž, høát se v odlesku 
jeho slávy a vyfotit se s ním, k èemuž se zejména hodí kmotøi pravidel-    
nì propíraní ve sdìlovacích prostøedcích a bulvárních plátcích a vùbec 
nevadí, když tropí výtržnosti, rozvádìjí se a žení èi vdávají, nad míru     
požívají volnì prodejné drogy, vydávají urážlivá prohlášení, perou se           
s jinými známými lidmi a èasto jsou vidìt na televizních obrazovkách. 
Podaøí-li se autorovi získat kmotra, ani pak nesmí usnout na vavøínech.     

20.00: Roman servíruje bombajskou polévku a vypráví jak o Jiøím Kolá-
øovi, tak o sobì.

Roman: Emigroval jsem v roce sedmdesát tøi.
Já: To jsem se narodil.
Roman: Tak vidíš.
23.35: Dopíjíme tøílitrovku. Téma hovorù: poezie, chlast, nevyzpytatelné 

ženy a my v koncích vesmíru.

Úterý 29. 10. 2019:
Radek se chystá na výlet do centra. Pokud prý potká nìjaké turistky-

dùchodkynì, bude jim recitovat ze své sbírky Nebožky. Dám mu náskok     
a vydám se za ním. Buï na sraz, nebo ho hledat, to se uvidí.

18.00 – 20.00: Ètení v Èeském centru nad oèekávání! Tentokrát i s námi 
a bylo plno, Roman prodával o sto šest!

A veèer u Romana víno a pozdní veèeøe, aby se zítra pøed odletem 
nemuselo èasnì snídat.



11

11 °C, zataženo, déš�, tlaková níže

POÈASÍ

Listopad
VÁCLAV ŠTRUNC 

Ti nejzajímavìjší (herci, zpìváci, politici) nebývají vždy stoprocentnì spo-
lehliví, proto je vhodné poøídit si dva nebo tøi. Na pohlaví ani vìku pøitom 
nezáleží a pro vìhlas plánované akce není podstatné, zda jsou èeské 
národnosti èi vùbec umí èíst. Pochopitelnì každý autor sní o tom, že jeho 
vysnìný kmotr knihu peèlivì pøeète, podstatná místa podtrhá a založí ta 
nejvýstižnìjší, pevnì rozhodnut v prùbìhu køtu knihu i autora patøiènì 
pochválit, vybrané pasáže pøeèíst a vùbec leskem své osobnosti navždy 
pozlatit autora i knihu. Sny ovšem nebývají splnitelné, a tak se autor do 
poslední chvilièky tøese obavou, že kmotr vùbec nepøijde, zaspí, opije se, 
nezapsal si místo køtu, zapsal, ale nedokázal je najít, èi našel, ale knihu 
zapomnìl doma, nepamatuje si její název ani zamìøení, a když dostane 
slovo, autora pomine a prezentuje jen sebe a své vlastní projekty.

Život spisovatelský je prostì krutý a autorovi nezbývá než se na 
všechny možné i nemožné situace duševnì pøipravit a oddat se moci 
Osudu v naivní víøe, že to posléze nìjak dopadne, protože se dosud nikdy 
nestalo, že by to nedopadlo vùbec nijak. Každá kniha se nakonec pokøtí, 
pøivítá do svìta, nìjak pøedstaví, spisovatel se skromnì uculí a jeho 
pøátelé, kteøí tvoøí znaènou èást publika všech køtù na celé planetì, si do-
konce pár výtiskù knihy koupí. Teprve pak nastane veèer a spisovatel se 
zhroutí do køesla opojen štìstím, že to má koneènì všechno za sebou. 
Netuší, že ho èeká úplnì poslední úkol – totiž jak náklad knihy prodat.

vùnì žabího potu klouže vzduchem
bahno se oplodòuje vodou
š�ávy se pøevalují na jazyku 
louží se
zemì je s chutí cucá 
ti, kteøí se snaží schovat
se nejvíc lesknou suchem
v suchém zrcadle jim pøibývají vrásky
a mizí smysl

život 
pro živé nejsou vidìt
pro živé mizí 
prach není voda

tíha zatažena 
výzva mrakù
stùj rovnì 
prš
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Tweety – Velký spisovatel
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STOPY

Masarykùv pomník v Chicagu zpodobující blanického rytíøe v tìžké zbroji 
je dílem èechoamerického sochaøe Albína Poláška (nar. 14. února 1879 ve 
Frenštátì, zemø. 19. kvìtna 1965 na Floridì). Výèet vynikajících dìl tohoto 
umìlce a uznání, kterých se mu za jeho práce dostalo, by zabral hodnì 
místa, tož se omezím na nìkolik podstatných údajù. Když pøišel mladý 
Polášek v roce 1901 do Ameriky, byl již zkušeným øezbáøem. Sochaøství 
studoval ve Filadelfii na Akademii výtvarných umìní. Po tøech letech strá-
vených prací a studiem v Øímì (kam byl pro své nadání vyslán Akademií) 
strávil nìjaký èas také v Øecku. Poté si otevøel vlastní studio v New Yorku. 
V roce 1916 mu bylo nabídnuto vedoucí místo na chicagském Art Institutu, 
na katedøe sochaøství. Polášek pøijal a jako uèitel mìl pøíležitost pùsobit    
na své žáky v duchu svých názorù o vzájemném vztahu sochaøství a archi-
tektury. V této dobì vytvoøil Albín Polášek upomínkovou medaili ve pro-
spìch formujícího se èeskoslovenského státu.

V roce 1926 dostal Polášek od amerických Èechù zakázku: vytvoøit pro 
Wilsonovo nádraží v Praze sochu presidenta Wilsona. Socha byla odha-
lena nedaleko nádraží 4. èervence 1927. Jejího odhalení se mezi jinými 
zúèastnili i Rudolf Friml a Karel Èapek. V rámci oslav desetiletého trvání 
èeskoslovenské nezávislosti obdržel Èechoamerièan Polášek od presi-
denta Masaryka Øád bílého lva.

Polášek si v Praze najal studio, a v nìm vytvoøil nejen sochu Radegasta, 
ale i sousoší svatých Cyrila a Metodìje. Obì díla dal vlastním nákladem 
dopravit na Radhoš�. „Proè dìláte tyto vìci, když vás to stojí tolik penìz? 
Lidé to stejnì neocení…“ bylo mu øeèeno. „Ty jsou dìlány pro budouc-
nost,“ odvìtil Polášek. „Až vy ani já už tu nebudeme, ony zde ještì    
budou. A jestliže jen jeden ze sta poutníkù na tato místa vstoupí a pochopí, 
co jsem do nich vepsal, budu klidnì spát.“

S pøíchodem Hitlera musel Polášek, jako mnoho jiných, opustit Prahu. 
Vrátil se do Ameriky. A byli to opìt ameriètí Èeši, kteøí uprostøed války         
v roce 1941 zadali Albínu Poláškovi úkol. Požadavek znìl: vytvoøit monu-     
ment, do nìhož by byly promítnuty zásady, na nichž TGM vybudoval 
republiku. Pravda. Svoboda. Demokracie. Umìlec Polášek se rozhodl spo-
jit jezdeckou postavu Masarykovu a Myslbekova svatého Václava v pøed-
stavì jim obìma spoleèné – v mýtické postavì blanického rytíøe. Ano, 
Poláškùv blanický rytíø je v tìžké zbroji. Ale mohl v pojetí frenštátského 
rodáka  Albína Poláška, navíc v roce 1941, nebýt ve zbroji, ve zbroji tìžké, 
nejtìžší?

STOPY

JIØINA FUCHSOVÁ

Albín Polášek
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POHÁDKY

EVA VÁLKOVÁ

Kouzelná kvìtina – A pohádka

Na pomník vytvoøený za války se konec koncù ani v Americe peníze 
nenašly. Polášek ho v roce 1949 vìnoval chicagské univerzitì. Ta se po-
starala o umístìní tam, kde se nalézá dodnes. V popraskaných dlaždicích 
hluboko pod blanickým rytíøem vesele bují tráva, cihlová zídka se roz-
padává povìtrnostními úèinky. Málo z toho všeho si dìlá tìžkoodìnec tam 
vysoko, tam nahoøe…

„Veliký Bože, jenž vládneš nade vším,“ napsal Albín Polášek v modlitbì, 
kterou po sobì zanechal, „Ty jsi moudrost. Dobøe vím, žes mne mohl stvoøit 
i jen jako kámen. Ale Tvá láska mi dala i život, i duši…“

Zavane-li vás nìkdy vítr na Floridu, jdìte do Winter Parku. Najdete tam 
malé, s láskou udržované museum: Albín Polášek Galleries. A vím, že jako 
mnoho jiných i vy budete žasnout, co v té Americe plné rozporù dokázal 
pro dobré jméno a povìst èeského kumštu udìlat øezbáø z Frenštátu       
pod Radhoštìm…

KOUZELNÁ KVÌTINA

V nepøístupných horách se jedna dívka rozhodla založit políèko. Chtìla 
pìstovat kouzelnou kvìtinu, která tìší svojí vùní, léèí svými listy a živí svý-
mi plody. A to ani neøíkám, co umí krása jejích kvìtù! Ta kvìtina neroste 
jinde než na nejèistším vzduchu, co nejblíže slunci. Jen na takových 
místech, kde hnízdí dravci.

Semena té rostliny vlastní hadí žena a do její rokle se musí dívka vydat 
sama, snad jen mìsíc ji mùže doprovodit.

Hadí žena øekne: Chceš kvìtinu lásky?  A máš sílu èekat? Máš odvahu 
vydat se do míst, kde létají orli a kde se plazí hadi? Máš èas k nekoneèné 
práci odhazovat stále balvany svých zvykù?

A každý den znovu, od zaèátku znovu? A poèítáš s tím, že ti na pole 
napadají nové drolící se skály? A že zalévat tu kytku budeš z té nejhlubší 
studny? Tvá radost bude voda na Sahaøe pod tunami písku z kostí utrá-
pených žen.

Tohle všechno øekne po pravdì ten had. Už to øíkal Evì, když byla mla-
dá, nezkušená, zasnìná, v ráji. Potom byla zasvìcená, vyhnaná, moudrá, 
zjizvená a doufající. A každý den zápasila s kameny své historie.
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Když staøí bohové dotvoøili tento svìt, všechno a všechny, v koneèném 
zmatku se cosi zapomnìlo, a tak se ètyøi káèátka probudila do života          
a sladce modrého rána s jedinou nohou. Což bylo ovšem velmi nepøíjemné 
– chùze byla pomalá, vysilující a nesnadná, a proto káèátka šla èasto spát 
hladová a mrzutá.

Jednou se rozhodla stìžovat si bohùm na ono opomenutí, které jim  
tolik znepøíjemòuje život (i na nespravedlnost, že ze všech ptákù na svìtì 
zrovna ona mají jedinou nohu, proè ne napøíklad sup?), a tudíž sepsala 
stížnost (na list z èasné mlhy pøilepila písmenka zelených lísteèkù vùní 
odkvétajících kvìtin) a chtìla ji odnést bohùm. Ale žádné z káèátek nevì-
dìlo, kterým smìrem se dát, kde boha najít. Až se nabídl domýšlivý kohout, 
že je k jednomu z bohù dovede.

Cesta byla nesnadná. Kohout kráèel velitelským krokem a jen velmi ne-
rad na jednonohá, unavená káèátka èekal, neustále je napomínal a øíkal 
jim, co mají dìlat, kdy a jak, èasto proto, aby zakryl, že ztratil boží stopu      
a že si cestu nepamatuje.

Nakonec po dlouhé dobì díky vytrvalosti, trpìlivosti a poøádnì velkému 
štìstí našli uprostøed hustého a vlhkého lesa polorozpadlý chrám posta-
vený z mlhy dávných èasù, v nìmž žil jeden z bohù.

Kohout rychle z chrámu vybìhl, již nebyl tak sebejistý, trochu koktal       
a nervóznì se rozhlížel: „Bùh dnes nemá nejlepší náladu… navíc nemá 
èas, cosi je špatnì s lidmi… možná se nìco pokazilo… bùh se podívá na 
vaší stížnost, psanou èistou touhou, pozdìji… což mi pøipomíná – je èas     

ŠTÌPÁN KUCHLEI 

Zlaté nohy

A POHÁDKA
A budu vám povídat pohádku
A pøišel princ
A pøišla princezna
A pøiletìl drak
A tøináctá komnata se otevøela
A tajemství
A poklady
A kouzla

A zaèali jsme se bát
A zamkli jsme se
A zaèali poèítat
 

A pomohlo nám to?

 Tím tedy dívka zaène být tou ženou, která vìøí v milost a pokouší se 
pìstovat kvìtinu, která tìší, léèí, živí. Ženou, která každý den odstraòuje 
kameny. Ve vysokých horách. Mezi ptáky a hady. V køiš�álovém vzduchu, 
který jí pøináší štìstí.
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k veèeøi.“ Aèkoli den právì rozkvétal, kohout odletìl smìrem k úsvitu, ne-
chtìl se již trmácet bahnitým lesem s pomalými, stále naøíkajícími káèátky.

Ta zklamaná a jakoby ochromená stála pøed chrámem. Velmi smutnì  
se po sobì dívala, zmatená a neschopná slova… Tolik nadìjí vkládala     
do své stížnosti a této nároèné cesty… a nic, nadìje padla. Neúspìch,     
na který nebyla pøipravená, pøišel tak náhle, že jim vyrazil dech. Jejich 
smutná oèka pøipomínala hvìzdy našeptávající osamìlým poutníkùm.

Náhle uslyšela z chrámu pootevøenými mohutnými vraty burácející 
zlostný hlas boha, který køièel na chrámové služebníky, jak je možné, jak  
se jen mohlo stát, že stáøím zaèouzený, velmi vzácný kotlík na pálení 
obìtního kadidla (s vyrytými motivy údolí, ranní sluneèní koupele a úsmì-
vu opuštìných) má osm nohou místo tradicí pøedepsaných ètyø. Copak 
nevíte, že kadidlo z kotlíku osminohého bohùm nevoní, jen je dráždí v nose 
a že musí být ètyøi pøebyteèné nohy okamžitì odstranìny?

Káèátkùm nadìje opìt vyrašila kvìty, a aèkoliv žádné z nich nevìdìlo, 
co znamená „kotlík na pálení kadidla“ èi jak vypadá, vbìhla bez rozmýšlení 
do chrámu, jelikož zde bylo cosi, co má ètyøi nohy pøebyteèné, zatímco jim 
ètyøi nohy schází. Nìkteré rovnice života jsou jednoduché i pro káèátka bez 
vyššího matematického vzdìlání. 

Bùh se na nì pøísnì podíval. Taková drzost! Takto vejít do chrámu…

Káèátka vysvìtlila bohu, oè pøišli žádat, jak je jednonohý život nesnad-
ný, únavný a nespravedlivý…

„Stvoøení bylo dokonèeno, stížnosti se nepøijímají. Chyba není mysli-
telná. Máte-li pouze jednu nohu, jistì k tomu mìl pøíslušný bùh dùvody…    
o nichž ovšem já nic nevím. Omyly z roztržitosti a nepozornosti pøísluší 
lidem, ne bohùm.“ A odmítl káèátkùm pomoci.

Ale nejmladší z káèátek se nedalo a pisklavým hlasem roztomile 
vzpurného mládí pøidalo: „Právì jsme slyšela, že cosi má být ètyø nohou 
zbaveno. A to jediné, oè tì my žádáme, jsou ètyøi nohy, dej je proto, prosím, 
nám.“

Bùh nejdøíve káèátko chvíli pozoroval, pak se zaèal velmi smát…           
a souhlasil.

„Tyto nohy jsou ale z èistého zlata, stražte je proto bedlivì a ostražitì, 
zlatá noha pøitahuje více špatné pozornosti než noha obyèejná.“

A tak ètyøi káèátka dostala ètyøi zlaté nohy a byla š�astná, že mají 
všechna nohy dvì… Život byl o tolik snadnìjší. 

Ale v noci, když šla káèátka k sobì pøitulená spát, zlatou nohu schovala 
do peøí vìdoma si boží rady, a spala pouze na jediné noze, aby zlatou  
nohu nemohl nikdo ukrást. Ostatní je zaèala, aniž vìdìla proè, napodo-
bovat, a tak až do dnešních dnù všechna káèátka spí pouze na jediné 
noze.
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Návrh kostela 
sv. Antonína Paduánského

Nìkdy od konce 80. let minulého století vzrušovalo mou mysl vìdomí, 
že znám tajemství nikdy nedostavìného kostela sv. Antonína Paduánského 
na Skvròanech. Mluvit o nìm veøejnì se tehdy rozhodnì nehodilo! Kostel 
mìl zaujímat nároží ulic Køimické a Na Dlouhých záhonech. Fotografie 
architektonického modelu vypadaly úchvatnì! Modernistická budova s vy-
sokou vìží uprostøed. Na Køimickou ulici mìl z boèní stìny shlížet sám     
sv. Antonín s Ježíškem v náruèí provedený jako mozaika podle návrhu mni-
chovského malíøe Petra Flenyka. Vidìl jsem dokonce barevnou propagaèní 
pohlednici s mozaikou, která byla vydána k pøíležitosti finanèní sbírky na 
kostel. A po sametové revoluci mi v jednom antikvariátu unikla modlitební 
knížka, která rovnìž vyšla v souvislosti se shánìním penìz na výstavbu 
kostela. Než jsem jako student sehnal potøebnou èástku k nákupu, prodala 
se. Mrzelo mì to, protože obsahovala všechny fotografie modelu i jeho 
plánované výzdoby.

Ze svatostánku byla pøed válkou dokonèena pouze krypta, která krátce 
sloužila svému úèelu. Na dvoøe domu, v jehož sklepení se nachází její 
vstup, lze spatøit zvláštní balkonek. Ten je fragmentem chrámového inte-
riéru, pùvodnì vznikl jako kazatelna. Svìtlík uprostøed dvora je pak jedinou 
z povrchu viditelnou pøipomínkou podzemní krypty. Architekt projektující 
kostel, Jaroslav Cuhra, mìl obrovskou smùlu. Celkem za první republiky 
vypracoval tøi projekty církevních staveb urèených pro Plzeò. Kapli sva-
tého Václava do Doudlevec (mìla stát u dnešní benzinové pumpy za Ško-
dou ETD, na místì, kde pøed pár lety vyhoøela døevìná prozatímní stavba 
sloužící místo chybìjícího kostela od konce války až do otevøení kaple 
Maxmiliána Kolbeho v meditaèní zahradì bývalého politického vìznì, pana 
Luboše Hrušky). Nejimpozantnìji pùsobil plánovaný ženský klášter, jenž 
mìl stát jen kousek pod boleveckým høbitovem na severním pøedmìstí 
Plznì. Nejdále se však postoupilo právì s kostelem sv. Antonína Paduán-
ského ve Skvròanech. Trvalo to deset let od chvíle, kdy skrvòanský uèitel 
Josef Chudáèek pøišel s inciativou k ustavení Spolku pro postavení kato-
lického chrámu sv. Antonína Paduánského, tedy od roku 1931, kdy první 
vìøící mohli zaèít chodit na bohoslužby konané zatím v kryptì. Výstavba 
jakž takž probíhala i bìhem druhé svìtové války, než události roku 1948     
a nástup komunistického režimu znamenaly pro kostel definitivní konec.
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K válce se váže i jedna zajímavá a ne zcela objasnìná epizoda spjatá   
s odbojovou èinností Jaroslava Cuhry. Po tzv. atentátu na øíšského pro-
tektora Reinharda Heydricha architekt nabídl ukrýt za pomoci faráøe         
dr. Petøíka èást našich parašutistù právì na staveništi skvròanského kos-
tela sv. Antonína. Pomáhat mìl i stavitel Jan Albl. Odtud pak mìli para-
šutisté odejít do další skrýše, tentokrát na metternichovský statek pøi 
bývalém proboštství plaského kláštera v Mariánské Týnici. Z plánu ovšem 
sešlo, parašutisté prý chtìli zùstat pohromadì. Dodnes obèas pøemýšlím 
nad konspiraèními podmínkami – jak by parašutisté mohli zùstat na sta-
veništi v utajení? A byla – podle pøísloví o nejvìtší tmì pod svícnem – na 
mariánskotýnickém panství Metternichù vlastenecká rodina, která by doká-
zala na malém mìstì, jímž jsou sousední Kralovice, parašutisty spolehlivì 
ukrýt?

Pøi bezpøíkladnì kruté odvetì nìmecké okupaèní moci zahynulo mno- 
ho odbojáøù i jejich rodin, Jaroslav Cuhra mìl však štìstí. Unikl. Asi není 
nijak pøekvapivé, že on i jeho syn se pozdìji zapojili do odboje proti-
komunistického. Váleèný rok 1944 definitivnì zastavil veškeré stavební 
práce na kostele. V èasech budování socialismu získal staveništì státní 
podnik Stavby silnic a železnic, který zde bìhem 60. let nechal vyrùst 
kanceláøskou budovu. Tak, aby kostel už nikdy nemohl být vybudován.     
Po roce 1989 se budova s dvorkem a balkonkem - kazatelnou dostala   
zpìt do rukou církve, které slouží i dnes. Lze tu rovnìž domluvit prohlíd-   
ku nedokonèeného kostela. Jen sousední bývalá kanceláøská budova  
ztrpèuje církvi ponìkud život. Stala se z ní ubytovna zahranièních dìlníkù, 
jejichž životní styl není rozhodnì klidný ani idylický.

STANISLAV BUKOVSKÝ

Pøijde mesiáš?

POSTPRAVDY

Lidé s vyšším vzdìláním by mìli brát vìtší plat než ti ménì vzdìlaní.    
V nìkterých profesích by mìli zamìstnanci podle míry jejich celospo-
leèenské dùležitosti dostávat násobek mzdy prùmìrné. Jakmile je pøidáno 
kterékoliv skupinì zamìstnancù, aby se jimi nárokovanému požadavku 
vyhovìlo, a není-li zároveò nìkteré jiné skupinì ubráno, prùmìrná mzda 
zákonitì vzroste. V tom pøípadì jiná skupina zamìstnancù zcela 
oprávnìnì zažádá o zvýšení mzdy na žádoucí násobek, teï již vyšší 
prùmìrné mzdy, než jaká byla pøedtím. Když se i jim pøidá, prùmìrná   
mzda se opìt zvýší a další skupiny zamìstnancù budou potøebovat zvýšit 
mzdu. Nikdo však nechce vykonávat zamìstnání, v nìmž by pobíral plat 
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podprùmìrný. Všichni chtìjí dosáhnout minimálnì na ten prùmìr. Takže je 
tøeba neustále pøidávat všem. A úmìrnì tomu zvyšovat ceny.

Jestliže mají mít lidé vzdìlaní vìtší plat než ti vyuèení, nechce nikdo       
z mladých jít do uèení. Všichni se hlásí, a v naprosté vìtšinì také bývají 
pøijati, na studia. Následkem toho chybí øemeslníci do té míry, že jim 
zamìstnavatelé zaèínají nabízet nadprùmìrné platy. Vzdìlanci si ale i na-
dále chtìjí zachovat o požadovaná procenta mzdy vyšší, než je mzda 
prùmìrná. A co teprve manažeøi. Pozadu nechtìjí zùstat ani politici a státní 
zamìstnanci.

Následkem toho už nemáme nejen haléøe, pìtihaléøe, desetihaléøe, dva-
cetihaléøe, døíve i tøíhaléøe a pìtadvacetihaléøe, ale ani padesátihaléøe. Ani 
papírové koruny, pìtikoruny, desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny, 
døíve i tøíkoruny a pìtadvacetikoruny. Zato už máme padesátikoruny kovo-
vé. Pravda noblesní, dvoukovové. Následovat bude zrušení jednokoruny    
a nahrazení papírové stokoruny kovovou. Likvidace papírových stokorun 
bude kompenzována zavedením desetitisícových bankovek. Všichni budou 
spokojeni, protože budou brát víc. I když nìkteøí budou poøád chtít mít víc, 
než mají druzí. A tak opìt dostanou pøidáno oni a pak i ostatní.

Asi budou ale i nadále v pøíjmech zaostávat øemeslníci. Nepomohou ani 
sliby nadprùmìrných platù. Tøeba si øemeslníci, èi lépe øeèeno potencio-
nální øemeslníci, myslí, že i kdyby ty nadprùmìrné platy dostali, v tu ránu 
by všem ostatním dali ještì nadprùmìrnìjší.

A je tomu tak nejen u nás. Napøíklad v Izraeli to už došlo tak daleko,     
že prý tam mají za to, že døív než instalatér se spíš zjeví mesiáš.
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MLADÝ ZÁPAD

HELENA ŽÁKOVÁ

Toníèkùv èas
(Dìdovi) 

S krátkými pøestávkami fungovaly už desítky let. Byly velké, mohutné     
a jejich design nemìl v moderní dobì zastoupení. Hodinky mu dal strýc, 
který se ještì mnoho let pøed válkou vydal do svìta. Žil nespoutaným 
bohémským životem, pøíležitostnì pracoval na lodích a z toho, co si vydì-
lal, vždycky dokázal vytìžit co nejvíc. Tøeba v Casablance. Nebo v Ham-
burku. Nìkolik mìsícù se toulal po Marseille, kde prospal celý den, zatímco 
po nocích se vìnoval hraní na klavír v rùzných podnicích. 

Usadil se nakonec v Austrálii, a když odtud po letech poprvé vycestoval, 
zamíøil do Manilly a pak do Singapuru. Kdesi v tìchto konèinách hodinky 
koupil. Pozdìji zapomnìl, kde pøesnì to bylo, pamatoval si však, že vyšly 
mnohem levnìji než v Austrálii. 

Za svùj život se vrátil do rodné zemì ještì dvakrát. Jednou tìsnì poté, 
kdy absolvoval dobrodružnou výpravu Transsibiøskou magistrálou, která ho 
málem stála život. Zesláblý a vyhladovìlý si za poslední peníze vzal taxi    
z Prahy do Plznì a vyèerpanì si lehl na práh bytu svého synovce, kde jej 
našli až po pár hodinách. Nìkolik dní se ho pak snažili dát dohromady. 

Na zaèátku 90. let se domù vrátil naposledy. Když se na letišti louèil se 
synovcem a jeho synem, sundal si hodinky z levé ruky a vložil je jednomu   
z nich do dlanì. Svùj poèin nijak neokomentoval. Rozlouèil se bìžnými 
zdvoøilostními vìtami. 

Synovec ale od svých dìtí dostal k Vánocùm hodinky nové. Ty staré, 
darované, uložil do šuplíku, kde zùstaly nìkolik rokù nedotèené. Vzpomnìl 
si na nì až po velmi dlouhé dobì. Hodinky však zatím pøestaly pracovat, 
jak mají. Zaèal obíhat hodináøství a hledat nìkoho, kdo by porozumìl 
starému a kvalitnímu pøístroji. Témìø nikde si nevìdìli rady. Jednoho dne 
narazil v zapadlém obchùdku na pøítele z mladých let. Ten mu tvrdil, že zná 
èlovìka, který by hodinky dokázal zase pøivést k životu. Na opravu synovec 
èekal témìø ètyøi mìsíce. Šlapaly pak jako nové a on si je hrdì nasadil na 
ruku. 

O mnoho let pozdìji povìdìl na zaèátku èervence svému synovi, aby si 
je vzal. Na synùv nechápavý výraz reagoval vyjádøením, že už tady moc 
dlouho nebude, jako kdyby se tak po nekonèícím trápení s nemohoucí 
manželkou sám od sebe rozhodl. Ironie, že ji nakonec nepøežil. 

„Nemùžu si je vzít, protože tady budeš ještì spoustu let, táto.“ 
Koncem èervence se hodinky ztratily. Možná je ukradl nìkdo ze 

sousedù, kteøí se dostali do jeho bytu, když ho odváželi do nemocnice, 
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možná je nìkdo vzal až tam. Možná to bylo pøedtím, než nadobro odešel, 
možná až potom. Kdo ví. Odcházel však úplnì sám a nemìl už u sebe     
ani ty hloupé hodinky. S myšlenkou, že za ním pùjdu, jsem si jen pohrá-
vala, ale v jeho posledních dnech jsem to nakonec neudìlala. Snad mi       
to tam nahoøe dokáže odpustit.

(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Milostný skicáø Evy Válkové
Básníøka Eva Válková nazvala svou novou, už šestou sbírku Tolikrát 

milostnì (Plzeò, NAVA, 2020). Knížka obsahuje i struèný umìlecký živo-
topis autorky veršù (autorsky spolupracovala s básníkem Karlem Šebkem) 
a také ilustrátorky Elen Kudrové. Válková je básníøkou zkušenou a plodnou 
(pìt sbírek, autorská úèast v kolektivní antologii souèasné surrealistické 
poezie Letenka do noci, 2004). Rozsah tvorby svìdèí o stálé potøebì autor-
ky poeticky hodnotit životní peripetie a výzvy.

Tolikrát milostnì je sbírkou monotematickou – milostným nápìvem zní 
všechny texty, zjevnì v obrazech erotické touhy a smyslových prožitkù, tlu-
menì vzlíná i v motivech pøírodních, nìkdy poeticky až banálních (kvìtiny, 
rùže, lekníny), z nichž však kontext dokáže nános banality stírat. Za motto 
autorka zvolila netradiènì báseò vlastní, jež tématem i výrazovou úspor-
ností signalizuje celý obsah sbírky: „Pod dotyky / Tvých prstù / Se chvìje / 
Má duše // Pod dotyky Tvých prstù / Se svíjí / Moje tìlo“ Válkové milostná 
lyrika je „dotyková“ – obrazy hmatové smyslovosti tvoøené motivy rukou, 
prstù, dlaní, kùže komunikují erotickou touhu tìlesného sblížení a akcentují 
citové splynutí: „Pod taktovkou / Tvých prstù / Zní rytmus / Mého srdce“  
øíká autorka ve svém mottu nebráníc se omšelému emblému srdce, stejnì  
i v básních jiných, jako srozumitelné konstantì, kterou lze èelit zplanìní 
erotického tématu do poezie jen sexuálního chtíèe. Válkové éros je gen-
derovì pøesvìdèivì ženský (touha lyrického subjektu oddat se mužskému 
objetí je zøejmá), ale otevøeností a erotickou laèností pøipomínají její verše 
poezii mužù.

Sbírka je komponována do tøí oddílù: Kalendáø, Jak šel smutek, Tolikrát 
milostnì. Milostný rok Kalendáøe tvoøí dvanáct básní pojmenovaných 
jednotlivými mìsíci (vstupuje tak odvážnì do kontextu napø. Tomanových 
Mìsícù, však jednostrunnì milostnì). Mají autorské právo vymknout se 
povinnosti odkazovat k pøíznaèným pøírodním promìnám a vùbec k cyklic-
kému èasu. V básni Leden sice „vloèky padají“, ale jen proto, aby „smutnily 
ve vlasech“. 
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Všeobjímající téma milostné a multisémantická znakovost textu dovoluje 
ètenáøi obsah básní zamìnit – o únorových „mrazech“, v nichž je mluvèí 
textu „rùžová a bílá“, protože „kvete v zimì“, lze èíst jako o milostném 
vyznání pøekonávajícím mrazivou nepøízeò situace èi osudu, a� v únoru, a� 
v bøeznu, v dubnu… A Kvìten? Ten kvete bez ohledu na pøírodní dìní 
dotekem „dlanì v dlani“ a ústy, co „líbají tvé prsty“. 

Formálnì vydìlený Kalendáø v mnohém pøedznamenává obsah oddílù 
dalších, v nichž hlavní téma èasto modifikuje do obrazù bolestnì nostal-
gických, v poetice Evy Válkové opìt haptických – „Bosýma nohama / Na 
zbytcích snù / Støepiny / Pohárù lásky / Zraòují hluboko“. Co „projelo duší“ 
zanechává „pálivé jizvy“; v „pichlavé tmì“, kdy „èekání… propichuje duši   
až na kost“, poslední nadìje jako „horký déš� slz“ snad ještì mùže za-   
høát „stydnutí v místì srdce“. Lyrická mluvèí se pøesto, že její „duše bydlí      
v domech, které už nestojí“, upíná k možnosti zmìny v dynamickém tématu 
øeky („všechny podzemní øeky, proudy pod hladinami… se otáèejí, kam 
jdeš“), opìt probouzejícím hmatové pøedstavy: „Držím se tì / Jako øeka 
zemì […] A rozlévám se / Tvým bezpeèím / Ohøívám se o tebe / Ohøívám 
tì“. A jinde: „Spadnu / Do peøejí / Kameny / Po kterých / Jsem pøecházela / 
O ty se teï / Otloukám / Ale dál / Vìøím / V øeku“. Závìreèné texty sbírky 
ukazují, že víra v øeku-lásku není útrpná, pasivní, nebo� lyrický subjekt 
„jako divoká kvìtina, jako vlk“ bez ohledu na zklamání a konvence chce do 
jejích nebezpeèných vod i dále vstupovat – „Asi bych ho (roz. srdce, L.L.) 
mìla jít / Utopit […] Lapá po dechu / A nechce chodit / Pìknì spoøádanì / 
Na vodítku // Je vlèí“. Kulturnì zatížený symbol vlka (od pohádek až k anar-
chismu Šrámkovu) zde aktualizuje pøedevším významy konvencemi ne-
svázané erotické touhy, je znakem ženské emancipace v oblasti milostného 
života.  

Jako žena cením emoèní autenticitu milostného prožitku a schopnost 
otevøenì ho vyslovit, jako ètenáø se však místy nudím – pøi mnohém opa-
kování motivu prstù (16x!), dlaní, kùže, pokožky, tìla, dotekù… vyjádøeném 
pøímo slovy prsty, dlanì, kùže, tìlo… Síla touhy èi zážitku by si zasloužila 
adekvátní poetickou sílu pùvodních obrazù a pojmenování. Tam, kde je 
obraz vskutku originální, v kontextu pøívalu uvedených slov na hodnotì 
esteticky ztrácí. Efekt krásné závìreèné básnì Po hedvábné cestì je       
na vrub døíve nadmìrnì èasto jmenovaných tìlesností devalvován:         
„Po hedvábné cestì / Tvojí kùže / Velbloudi mých prstù / V karavanách 
táhnou…“. Škoda.

Básnì Evy Válkové zobrazují nejen touhu po erotickém naplnìní v dá-
vání a braní milenecké lásky, ale postojem autorky lásku staví na piedestal 
jako fenomén lidského bytí. Je oslavována jako sebeživitelka milostného 
vztahu. V básni Pøíbìh øeky ji básníøka vidí v promìnách jako studánku, 
horskou bystøinu vášní, hlubokou øeku „ve slunci mezi lukami“, jako vìèný 
„zelený pás života“. Pravdivé. Krásné.
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NÌCO SE STALO

MAREK VELEBNÝ

Jirka Ulrich už není mezi námi
Jirku Ulricha jsem poznal pravdìpodobnì na podzim roku 2002, kdy jsem 

se stal èlenem Ason-klubu a zaèal chodit na schùzky do Jablonì, kde byl Jirka 
souèástí tzv. „svaté trojice“ (Ulrich, Mikisek, Èechura). Znal jsem ho také z „èa-
jírny“ (èajový klub v DDM v Pallovì ulici, který mìl i svou literární èást). 

Asi o rok pozdìji mi spolu s Irenou Velichovou nabídl spolupráci v divadel-
ním souboru Amceth, který vedl. V té dobì spolupracoval s Františkem Zatlou-
kalem a hledal herce, jenž bude pøedstavovat nahého krále v lázni. Nakonec 
mé první role u Jirky Ulricha byly nesmìlý mladík v Nìco zvláštního a nahý 
nìmecký dùstojník v Lustigových Krásných zelených oèích. S Jirkou jsem zažil 
své herecké zaèátky, a tøebaže jsme se po nìkolika letech od Amcethu odtrhli, 
stále jsem jej obdivoval, jak dokázal do svého souboru získat krásná mladá 
dìvèata. Byl jsem stálý divák i fotograf jeho pøedstavení. Jeho styl byl osobitý, 
vyžíval se ve høe s jazykem a v absurditách. Bohužel absurdní divadlo si nena-
cházelo mnoho divákù. 

Jirka Ulrich se v Ason-klubu èasto úèastnil literárních poøadù v Jabloni, 
poøádal ètení a køty svých knih a knížeèek. Zvláštì princip tzv. divadla bez 
divákù vnášel do aktivit literárního života v Plzni diskuse, které ale vìtšinou 
zùstaly nepochopené. Stále Jirku vidím sedat po zkouškách èi pøedstaveních 
pøed divadlem se svým oblíbeným cigárkem. Nebál se experimentovat a v jeho 
hrách se objevoval i scénický tanec, poezie, jazykové hrátky a trochu lascivní 
øíkanky. Necouvl ani pøed muzikálem. Jeho rebelství se projevovalo i pøi diva-
delních radách. Když už se necítil na to v divadle pokraèovat a povìsil hraní  
na pomyslný høebík, zaèal hlavnì psát. Nìkteré z jeho knih (Stíny za jevištìm 
nebo Flétnistka) se dotýkaly divadelního prostøedí. Právì román Stíny za 
jevištìm považuji za jeho v posledních letech nejzdaøilejší. 

Poslední roky jsem Jirku èasto navštìvoval v restauraci Chaloupka, vietnam-
ském bistru nebo ve vinotéce, kde jsme diskutovali o jeho knihách, o divadle, 
ale i o dìvèatech. Jirka byl po smrti mého otce pro mne takovým „náhrad-    
ním tátou“, se kterým jsem mohl rozebírat své názory a zkušenosti. Dìlal jsem 
mu fotografie pro jeho knihy, odnášel jsem pak èerstvé výtisky do knihoven       
a zajiš�oval mu kontakt s okolním svìtem. Tøebaže jsem mnohdy nesouhlasil 
se stylem jeho psaní, stále jsem ho obdivoval v psaní i napø. v elánu k jízdì     
na rotopedu. Aè mu zdraví moc nesloužilo, vždy se se mnou, když to šlo, rád 
sešel. Ještì zaèátkem léta jsem mu chystal dokumentaci aranžovaných sním-
kù pro jeho pøipravovanou sci-fi knihu o zvíøátkách. Nìkolikrát jsem ho v minu-
losti vezl na konzultace nebo køest knížky do zoo, aby se podíval na své 
oblíbené „opièáky“. 

Jirko, budou mi chybìt naše spoleèné diskuse. Díky za to, že jsi mne pøivedl 
k divadlu. A trochu ti závidím, že už nemáš starosti s žitím v tom svìtì kolem 
nás.
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TIRÁŽ

Novou povídku Milana Èechury

Pohádku Ivana Vièara

Poslední zastavení na plzeòském dvorku, jehož se dotkl génius Adolf Loos
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò)- výtvarník, prozaik a publicista
Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) - básníøka, prozaièka a publicistka, øadu let žila         
v exilu v USA
Daniela Kováøová (1964 Ostrava) - právnièka, prozaièka, žije ve Štìnovicích
Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) - básník a prozaik, žije v Brnì
Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka
Radovan Lovèí (1977 Plzeò) - historik, redaktor, prozaik a básník, žije v Plasích
Jiøí Pejla (1958 Plzeò) - konstruktér, laický kazatel, básník, žije ve Zlínì
David Rùžièka (1969 Plzeò) - pedagog, publicista a básník
Jan Sojka (1973 Plzeò) - pedagog, básník, prozaik a dramatik
Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník
Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech
Marek Velebný (1970 Písek) - fotograf, prozaik a publicista, žije v Plzni
Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, spisovatel, grafik a ilustrátor, 
žije ve Strašicích
Helena Žáková (1995 Plzeò) - ekonomka, bloggerka, cestovatelka a prozaièka
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