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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Teplota 1 °C, tlak 1000 hPa. Tak 
charakterizuje soumraèné prosin-
cové poèasí Václav Štrunc. V me-
teorologii to znaèí spíše nízký tlak, 
ve spoleènosti tìchto dnù je tlak 
vysoký. Rozumìjme – tlak na psy-
chiku. Možná Podebraný èas, jak to 
charakterizuje Karla Erbová, bás-
níøka píšící navzdory svému extro-
vertnímu temperamentu v introvertní 
domácí uzavøenosti. Pøesto se letos, 
již ponìkolikáté, stala laureátkou 
Ceny Bohumila Polana (jak infor-
muje pøedseda poroty Ivo Harák). 
Dodejme jen, že útlá publikace vyšla 
v nakladatelství ArtKrist. Druhým 
ocenìným je Jan Sojka. Na verše 
pro Plže byl skoupý (snad nìkdy 
pøíštì), ale je zde zastoupen vzpo-
mínkou na setkání na Vitince v De-
nících Antidivadla (sejdou se a zase 
zmizí?).

V dvanáctém èísle devatenácté-
ho roèníku se uzavírají nìkteré 
autorské rubriky, a tak se naposledy 
setkáváme s Perostesky Daniely 
Kováøové, pohádkami a po dvou 
letech i Plzeòskými dvorky Davida 
Rùžièky. A také s již zmínìným 
poetickým Poèasím Václava Štrun-
ce. Aè se letošní roèník uzavírá,         
i v tom novém budou pokraèovat 
Postpravdy Stanislava Bukovského 
a Vrabec na støeše (anebo Vhrsti?) 
Ani v Plži roku 2021 nebude chy-   
bìt poezie, próza, literární reflexe     
a drobná esejistika. Oèekávejme 
konec roku s nadìjí danou nejen 
symbolem Vánoc.

Vážení a milí ètenáøi, prožijte ve 
zdraví klidné a radostné svátky a až 
bude letìt hvìzda...
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POEZIE

KARLA ERBOVÁ

Podebraný èas
Dopisy píši Ale neètu to

co mi snad kdysi – kdosi – cosi –
neb je tu stáøí – samé PROÈ

Drolím se sesychám opadávám
a v polospánku obèas slyším zvony
Nìco mne dìsí – je to nedotèené
a nedoètené – je to ještì mé?
A proè se nikdy nikdo nezeptal:
Naè myslíš? Proè jsi tolik sama?

Bylo to o zlomkrk Do vršku Do údolí
Kdosi mi šeptal: Ultima Thule
jen šest dnù plavby na sever
Vezmi si svetr palèáky a šálu
a už se neptej – moøe plné ker
To jenom tebe svìdí dlanì:
jako bys poøád rozdávala
rozinky rùže pohrdání

Jen šest dnù plavby
Poøád na sever

A už se neptej – je to bolavé

Nìco tam cinká Nìco chrastí
Nìco tam støepem o stìnu
Ta kapka krve – ta je – èí?

Nechci být kamínkem v jejich botì
Nechci být smetím pøed tím prahem
kde pøece nebydlím

Vesmír se dívá V oknì lampion
Já hledám díru
kterou budu prchat
až neunesu podebraný èas

V paruce všední den

nedìle bezmála
že prý to všecko že už nelze víc
A zatím v úvozu v nìmž rostly
                                            petrklíèe
Zoufalci poztráceli láhve
          a nìèí holínky
A ani jeden ponièenej zámek

To je dost smutnej svìt
øekla a zasnila se
Možná tam radost rámovaná 
                                              v latích
Nìjaká podivnost nìjaké vrávoradlo
Nìjaká sešívaèka na vzduch
            aby se probùh nerozpadla
nebo� je na svìtì všechno trochu  
                                            šejdrem
Trošinku na hlavu a vesmìs 
                                     na zbláznìní

Mìl jste tu ženu vùbec rád?
Nebo jen sebe svoji lítost
Svý modrý pondìlí Svou smolnou
                                                    vìc
Jen samé Kdovíco a samá lepší 
                                                 sorta
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Pak tomu ještì vìø – pak si zvol 
                                       jistou cestu
všechny jsou tekuté
a každá prchá jinam
           než kam jsi smìøoval

Všechno je na hlavu
Ta tvoje selže první

Dejte mi pokoj se svým mlèením

Poèkejte chvíli musím ještì sbalit
nìkolik beden pro plzeòský archiv
Bude to nìkdy nìkdo èíst
nebo to hodí rovnou do kotelny
aby se ohøála aspoò trocha vody?
Vzpomene nìkdo – tøeba pozdì?

V Brdech už prší V Hamrech padá
                                                  sníh
a pod Kuøimskou horou
vzklíèil starý smutek
Tloukl se chudák o brlení smrkù
Nìkdo tam ve vsi zkoušel okarínu
než pùjde naproti aspoò k autobusu
Po stráních foukalo A v pùli cesty
zablácen transparent:

          Každý chce svoji bílou pravdu
          Každý jen vlastní lež

Ale ta vzpomínka 
– snad èerstvì vylovená:

Bylo to v Pule Pøíkrou ulicí
já dolù k moøi
           Proti mnì
stoupal jak mraèno cizí chlap

Zpíval si Náruè dokoøán

a smál se na vše strany

když vidìl že se bojím:

Že by mne obejmul?

Že by mne jenom minul?

Krajina strnula aspoò na pár vteøin

Pøišel až ke mnì:

           Èerná rùže

           z kapes ti vypadly samé 

                                        dívèí sny –

Vyhnul se obloukem

a pak se plaše ohlíd

Skoro bys pøiznal: Drhne to

Kdosi tu vartuje Kdosi kolem domu

Nebo jen ze zvyku? Z nedbalosti?

Že nechce pøiznat: už jsem dozrál

           koneènì dlouhých kalhot

Že dnes už o holi a že má bílé vlasy

Pøátelé mìní adresy: Olšana

U svatého Jiøí

nebo ten strohý opuštìný lom

Je snadné sklapnout nepøíjemnou 

                                              pravdu

ale co dál? Ale co napozítøí?

Mužských knížek na rozdání

            žádná k pøeètení

Možná že mlha Možná odestláno

Snìženek pod stromy až ouzko

Možná tu cihla mezi žebry

Možná tu ukoptìná noc

S tímhle si dneska tykáš

Ono to pøijde Ono neodprosí...
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Ani hlt pravdy – ani hrst

všechno jen nalehko pøes plavky
pøes pyžamo
pøes nahou holou hruï
pøes vlastní vzduchoprázdno

Nìkde tam visel uzlík øeèi
nìkde jen cancour slov
Všechny drzé Neèesané všechny 
                                       nazdaøbùh:
            Mnì už to kafe vlastnì 
                                          nechutná
            já si chci jenom èíst
            nìkteré básníky nìjakou
                                               historii

A ty jsi vlastnì kdo? A bydlíš 
                                          na sídlišti
tam s tìmi klecemi
nad nimiž zbohatlík tak ohrnoval 
                                                 nos?
Bydlíš tam s tìmi forbínami
ze kterých kdekdo dìlá Národní?
Jen potlesk chybí Chybí kytice
øády a honoráø
fan bláznivých ženských
a chybí ïábel aby hledal díru
           z té šmíry ven

A taky trocha èlovìèího srdce

Právì si øíkám samé otazníky:

Prohráli válku 
nebo potýkání? 
Možná že hraní na vojáèky
s rozbitým kolenem
A když už válka – tedy kolikátá
Je snad už po ní nebo kdesi doutná 
a èeká na plamen?

Budem se ještì nìkdy smát? 
Budeme skákat z okna?
Stydìt se nebo holedbat 
a kdo nás bude okupovat
vždy� už tu dávno kdekdo byl
z jihu i severu Rovnìž východ 
západ
ba I støed svìta
se svými proroky Obojetnou 
pravdou
S tajeným pohrdáním

Neseme v sobì jejich geny
Kolik hran umìlo naše já? 
Umíme ještì bodnout?
Kolik bran mìlo naše já?
Dá se snad jimi prchnout
do svìta v kterém starý lampáø
rozžíhá veèer lampy
a ráno nenápadnì zhasne

Ptají se: Žiješ?

Ano V poklusu
Rodíme báseò Celou pomuchlanou
svìtlušku mezi nemocnými stromy
Kdoví kde zakopne
Kdo ví co vyroste z té krásky
Kde nauèí se slova se tøemi teèkami

Možná že protne nìco osudù
aniž by za to mohla
V nìkterém jistì zlomí hùl
v nìkterém ještì srdce

V nìkterém budou bydlet démoni
a ve všech vzpomínky
pisklavé Hladové jak komáøi

A jeden velký nesmrtelný høích: 
Neumím zapomenout
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PRÓZA

MILAN ÈECHURA

Co byste dìlali?
„Co byste dìlali,“ zašklebil se Vladimír, „kdyby zítra nastal poslední den 

na zemi?“ Po této otázce se zatváøil blaženì, což v jeho podání vypadalo 
tak, že mu vylezly oèi z dùlkù a zrudla pleš.

Dopil jsem druhý pùllitr piva a slastnì se protáhl. Mám rád tyhle 
sedánky. Kluèièí. No, kluèièí. Mnì je sedmdesát, Vladimírovi o tøi roky víc    
a benjamínek naší diskuzní skupiny, Honza, oslavil nedávno osmaše-
desátiny. Tím slovem kluèièí myslím spíš to, že se ty naše hospodské øeèi 
odehrávají zásadnì bez žen. Uznávám, že to není pøíliš genderovì 
vyvážené, ale co už s tím. Holky, a to je historicky zcela prùkaznì dolo-
ženo, už rozvrátily nejedno mužské spoleèenství. Tøeba Beatles, ti by mohli 
vyprávìt. Nebo Ctirad. Ten dopad, chudák. A to my nechceme dopustit.   
Ani náhodou. Po mnoha letech naší existence by to byla fakt škoda. Obèas 
je tøeba si dopøát nìjakou tu pánskou radost. Já ji mám umocnìnou      
ještì tím, že to mám z naší trojice do restauraèky nejblíž, což moje kolena 
kvitují s povdìkem. Je to sem, coby kamenem dohodil a to doslova.

„Co bych dìlal?“ Honza nìkolikrát rychle zamrkal. U nìj to znamenalo, 
že ho právì položená otázka zaujala.

„Já tedy nevím,“ vmísil jsem se do hovoru. „To je nìjaké moc existen-
ciální, nezdá se ti? Takové otázky se sem, øekl bych, moc nehodí. Minule, 
to bylo dobré téma, vzpomínáte si?“

Podle výrazù tváøí mých spoleèníkù bylo jasné, že si vzpomnìli. Minule 
základní myšlenku nastolil Honza. Znìla: co byste dìlali, kdybyste vyhráli 
první ve sportce.

Témata tìch našich povídání bývají rùzná. Dotkli jsme se pøi nich 
mnohokrát fotbalu (to byly diskuze pøevážnì kritické), obèas došlo i na 
politiku (zde jsme bývali silnì konstruktivní), nìkdy jsme zmínili i ženy 
(vìtšinou jejich pøednosti) a s pøibývajícím vìkem jsme se pochopitelnì 
nemohli vyhnout ani našim kloubùm, erekcím a prostatám. Zajímavá byla 
obzvláš� rozprava na téma „co byste dìlali, kdyby to na vás pøišlo ve 
výtahu.“ Chvíli nám tenkrát trvalo, než jsme se ujednotili v tom, o èem se 
bavíme, jestli o erotice nebo o vymìšování. Nevyhnuli jsme se ovšem ani 
tématùm kulturním èi spoleèenským. Obzvláštì hnutí Mee Too jsme vì-
novali minimálnì dva veèery a ještì v nìkolika dalších silnì rezonovalo. 
Ovšem otázku, jakou dnes položil Vladimír, jsme tu ještì nemìli.

„Jak tì nìco takového vùbec napadlo?“ obrátil jsem se na nìj. Chvíli 
bylo ticho. Vladimír se tváøil zádumèivì. To on dìlal s oblibou. Už to 
vypadalo, že se dozvím odpovìï, když tu se ozval ponìkud pøekvapivì 
Honza.
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„Jak tì nìco takového vùbec napadlo?“ 
Honza je fajn kluk, ale má jednu pøíšernou vlastnost. Opakuje vìty 

právì vyøèené nìkým jiným. Vìtšinou to vnese do konverzace zmatek. 
Jednou, jsou to asi dva roky, se nás jeden asi dvoumetrový chasník ptal, 
kolik je hodin. Tøikrát. Když mu Honza tøikrát odpovìdìl tìmi samými slovy, 
nutnì nabyl dojmu, že si z nìj dìláme prèu. Tehdy jsem to odnesl já,         
asi proto, že jsem sedìl nejblíž. Ještì pùlhodiny poté jsem se tøásl jako 
ratlík, jak mì ten zuøivý tazatel chytil pod krkem a pajtloval se mnou. 
Tentokrát se to však obešlo bez chaosu. Také proto, že jsme si za ta léta, 
co se takhle scházíme, na naše zvláštnùstky už zvykli.

„Ále, nedávno jsem nìkde èetl jednu povídku na tohle téma a docela   
mì chytla, tak jsem byl zvìdavý, co byste dìlali vy. Nebo spíš co bychom 
dìlali my.“ 

Vladimír je dìsnì zbìhlý v literatuøe. Když øíkám dìsnì, tak myslím fakt 
hodnì a celoplošnì. Kdybych mìl doma všechny knížky, co on za svùj  
život pøeèetl, tak už bych se do svého bytu nevešel. Když ještì o litera-  
tuøe uèil, tak pøelouskal dennì jednu bichli. Alespoò to øíkal. Já myslím,        
že trochu kecal a že pøelouskal bichle dvì. Teï už neuèí, ale pokoj si nedá          
a poøád nìco proèítá, možná proto, aby nám pak mohl klást takové podiv-
né dotazy. Já doma tedy taky mám dost knížek, ale tak postižený jako 
Vladimír rozhodnì nejsem. Oba jsme ale znaènì nepraktiètí, takže jsme 
rádi, že náš tøetí do party je muž èinu, který si ví vždy se vším rady. Jsem 
pøesvìdèen o tom, že kdyby se zemì opravdu øítila do záhuby, on by to 
nìjak spravil.

„Hele a o èem byla ta povídka?“ zeptal jsem se, protože jsem si uvì-
domil, že odpovìï na otázku, co bych dìlal, kdyby pro mì nastal poslední 
den na zemi, fakt neznám a potøeboval jsem naèerpat nìjakou inspiraci. 
Než mnì však staèil Vladimír odpovìdìt, ozval se Honza.

„Hele a ta povídka, ta byla o èem?“
Vladimír si povzdechl, ale pøesto pomìrnì rychle odpovìdìl.
„Ta je o takovém klukovi, asi pìtadvacetiletém, jak sedí doma a pøe-

mýšlí, co se stane, až do zemì za nìkolik hodin narazí asteroid. Co všech-
no pøedtím, než se to stane, budou lidi dìlat a co už teï dìlají. No a taky    
o tom, jak se pohádá se svojí holkou a už se nestaèí za ní dostat, což by 
sice hroznì chtìl, ale ten asteroid, mrcha, je rychlejší.“

„Doprdele,“ øekl Honza a vypadal vážnì. „Na takovou debatu si musí- 
me dát panáka,“ obrátil se smìrem k servírce Hance a ukázal jí tøi prsty.     
To byla jeho specialita. Ukazovat tøi prsty a urèovat jimi poèet sklenek          
s koøalkou. On to dìlal vždycky rád a my ostatní nesmìli protestovat, 
protože jen jednou jsme mu ten šnaps odmítli a Honza na základì toho 
vztyèil jen jeden prst. Bohužel, tehdy nesloužila køehká Hanka, ale roz-
sochatý Karel a naneštìstí ten prst byl prostøední. Tìžko jsme to tenkrát 
uhrávali. Nic takového se však dnes nestalo a asi za dvì minuty stály tøi 
sklenky se zlatavou tekutinou na našem stole.
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„To jsem zvìdav, co nás po tomhle napadne,“ podíval jsem se na alko-
holový stimulátor.

„Tak do toho,“ natáhl ruku Vladimír, který pøíliš štamprdle nepije, po skle-
nìném pohárku a zvrhl jeho obsah do svých úst. Otøásl se a zamlžily se  
mu brýle. Zøejmì oèekával, že nás tím èinem povzbudí k akci.

„Tak já zaènu,“ odhodlal jsem se k otevøení diskuze. Alespoò jsem 
doufal, že to bude diskuze. „Já, kdyby pro mì mìl být zítøek posledním 
dnem na zemi, tak bych...“ Odmlèel jsem se. Chtìl jsem tou pauzou dodat 
svému prohlášení dùležitosti.

„Tak já zaènu,“ skoèil mi do mé umìle vytvoøené pøestávky v øeèi Honza, 
nebo� nemá rád pøestávky a je nejenom praktický, jak jsem se už zmínil, 
ale i dost netrpìlivý. A taky si nemohl odpustit to opakování vìt.

„No dobøe,“ zachmuøil jsem se, ale jen naoko, protože mi k tématu 
stejnì nic nenapadlo. Jindy jsem ta naše povídání dost èasto zahajoval,  
ale dneska to opravdu nìjak nešlo.

„Jen se nepoperte.“ Vladimír se potutelnì usmíval. 
„Já bych, já bych…,“ soukal ze sebe Honza a vùbec nevypadal jako 

nìkdo, kdo se pøed chvílí vehementnì hlásil o slovo. „Já teda fakt nevím,“ 
prohlásil náhle a rezolutnì. „To je fakt tak blbá otázka, že na ní prostì 
odpovìdìt neumím. Co bych asi tak mìl dìlat. Myslet na to, co jsem udìlal 
a co jsem mohl udìlat líp, nebo chtít být s tím, koho mám rád, nebo se 
ožrat, nebo... nebo...“ Honza zmlknul a oèi mu neklidnì tìkaly, až se zasta-
vily na Vladimírovi. „Pro pøíštì jdi s takovejma tématama, víš kam, že jo?“

„Souhlasím s Honzou,“ vstoupil jsem do tábora opozice. „Taky mi nic 
nenapadá. A abych pravdu øekl, ani mi nic napadnout nechce. Øeknu ti, 
zlatej fotbal a ne takový kraviny, jako coby kdyby zítra nastal konec svìta. 
Na to ti sere pes.“

„Vy jste nìjaký cimprlich,“ øekl Vladimír, ale tváøil se rozpaèitì. Nejspíš 
neèekal, že svou otázkou vyvolá takové emoce. Vypadalo to, že poprvé      
v historii nedojdeme v našem spoleèenství k nìjakému závìru. Atmosféra 
zhoustla a napìtí by se dalo krájet.

Jak už to bývá, život tuto situaci vyøešil po svém.
„Dìdo,“ ozvalo se náhle za mými zády. Otoèil jsem se a uvidìl pokra-

èovatele svého rodu, desetiletého vnuka Kubu, který byl u nás na hlídání. 
Poprvé jsem si uvìdomil, že malá vzdálenost hospody od mého obydlí 
nemusí být vždy jen k mému prospìchu. „Máš jít domù, vzkazuje ti ba-
bièka, nemáš už si dávat další pivo, nebo ti bude zase špatnì a máš mnì, 
až budeš platit, koupit tu nejvìtší èokoládu.“

V chování mých spolustolovníkù nastalo evidentní uvolnìní. Huby se jim 
roztáhly od ucha k uchu.

„Tak se mi zdá,“ øekl Vladimír a podíval se na mì, „že pro tebe nastal 
ten poslední den už dneska.“
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Aè jsem se úèastnil porot mnoha soutìží a cen regionálních èi dokonce 
celostátních, vlastnì bezezbytku nevím, èím se v nich dá mìøit úspìch. 
Pokud pominu fakt, že vyhrajete a nìco za to dostanete (a nepùjde je-   
nom o diplom). Zaruèí takovéto umístìní se kvalitu a ètenost? Vítìzùm 
Magnesie litery prý prodejnost jejich dìl stoupla, slovy Pavla Mandyse, 
øádovì; a to dokonce u tak esoterických tvùrcù, jakými jsou Michal Ajvaz    
èi Daniela Hodrová. Ovšem ta kvalita… Øíkám si; vìda, že se mi Lucem-
burská zahrada stejnì jako Hodrové poslední román líbily pøenáramnì. 
Vìda ovšem též, že se vítìzem mnohdy stává ten, který získá mezi porotci 
nejvíce bodù, který tìm stávajícím možná nejménì vadí – a pøi jiném 
složení poroty by býval propadl sítem. Jako se to mnohým (i vítìzùm)   
stalo z pohledu literární historie. Nominace èi ocenìní nakonec neznamená 
než fakt, že tento text nás (jako porotce) oslovil a zaujal; a že jej v rámci 
svých vìdomostí a dovedností v oboru pokládáme za natolik závažný, 
abychom mu (po vzájemné shodì; jejíž hledání je nìkdy urputné a èasto        
i konfliktní) dali pøednost pøed ostatními – s vírou, že na nìj tak upozorníme 
další potenciální ètenáøe.

Tohle ovšem platí v mìøítku celostátním. Ony regionální literární soutìže 
mívají èasto ambice jiné. Podle vzoru: malé, ale naše. S vìdomím, že 
mimo kulturní centra mají k sobì lidé (pøijmeme-li, že spisovatel je sice 
podivín, poøád však ještì èlovìk: tedy také autoøi) jaksi blíž a jsou mezi 
sebou více provázáni. Pak se lehce mùže stát, že mezi mnohými volíte 
toho, jemuž se cítíte (nejvíce) zavázáni. Takže se pak pomìry v kraji podo-
bají pomìrùm v celonárodní literatuøe našeho pozdního obrození za èasù, 
v nichž Havlíèek psal svoji Kapitolu o kritice. 

Takže jsem nakonec vlastnì rád, jsem-li zván do míst, k nimž mne 
nepojí žádné pøíliš osobní vazby. Pravda, až na nìkteré tamo žijící pøátele; 
ale ti jsou vašimi pøáteli pøece i proto, že jim mùžete øíci svùj názor bez 
toho, aby se urazili. Tedy: možná právì proto, že jsem si vìdom, kolik          
z mých pøátel básníkù nebývá prorokem ani doma, natož aby byli uzná- 
váni za hranicemi regionu, si myslím, že pro Chotìboø, Benátky nad 
Jizerou, Varnsdorf èi Plzeò je dobré jenom to, co obstojí také v Praze.         
A když už jsme u Plznì, zmiòme v tomto punktu nìkolikerou nominaci 
tamní rodaèky Karly Erbové na Státní cenu za literaturu èi Josefa Hrubého 
co držitele Litery za poezii.

Možná je v tom nìjaká úchylka, kdo ví. Ale baví mne takové texty,   
které nedám na první dobrou. Které se mi trochu vzpírají; ve snaze bránit 
se pøíjemnému støedocestí umìlecké a myšlenkové prùmìrnosti. Pokud    

CENA BOHUMILA POLANA

Cena Ceny (Bohumila Polana)
IVO HARÁK
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se chceme dorozumìt v cizinì, neváháme se uèit cizím jazykùm. Jestliže 
nás omrzelo cestovat vlakem nebo autobusem, rádi a zpoèátku snad i po-
kornì (rozumìjte: pozornì) se uèíme øídit auto. Jenom tìm literárním 
textùm bychom rádi rozumìli bez bolesti, bez námahy, bez uèení. Tedy se 
bojíme všeho nového a neobvyklého; ve snaze vystaèit si s jednou provždy 
získaným mustrem.

Když už je tu øeè o Plzni, pøidám i nìco svých zkušeností z porotování 
Ceny Bohumila Polana. Až na výjimky bylo totiž mé (a možná nejen mé) 
rozhodování celkem snadné. Pokud se totiž mezi kandidáty na ocenìní 
objevily texty osobité (ba objevné) poetiky, texty psané bez ohledu na 
snadnou a jednocestnou interpretaci, texty pøekypující množstvím (až mar-
notratnì po stránkách knih rozhazovaných) nápadù – práce nezamìni-
telného rukopisu (aniž pomíjející literární kontext). Takovými byly pro mne 
Omamné odéry Roberta Jandy (jedna z jeho nejpovedenìjších knih), 
básnická druhotina Jana Jelínka (pasující v Plzni žijícího výtvarníka na 
celostátnì významného tvùrce slovesného) èi prozaický Neocortext 
Vojtìcha Nìmce (loòského vítìze spoleènì s Tomášem T. Kùsem) - relati-
vizující ponìkud mínku, že Vìra Linhartová pøedstavuje ve vývoji èeské 
prózy jakousi slepou ulièku.

Doznávám bez muèení, že mi velmi èasto bývá líto tìch neocenìných. 
Ne snad, že bych si øíkal: Za jiné konstelace byste tøeba vyhráli… Dušièka 
byla ukonejšena vcelku jednohlasným rozhodnutím poroty; a to i tehdy, 
bylo-li vybrat vítìze rovnou dva (a cenu mezi nì rozdìlit prostì proto,       
že porota uznala: tito ostatní zøetelnì pøevyšují, oba – každý z nich jiný – 
jistì obstojí také tehdy, budou-li promlouvat / bude-li se o nich hovoøit ne  
už v PLŽi, ale rovnou ve TVARu). Nejen kritik, leè také autor ve mnì zastá-
val se však vloženého úsilí, bezesných nocí, tvárné odvahy na stranì 
jedné, tisícerých oprav a úprav na té druhé – zkrátka dlouhé a klopotné 
cesty, která se vposledku minula cílem. Vposledku? - hodnotíme pøece 
knihy už vydané, veøejnì odprezentované, ètené. Jichž recenzenti ostatnì 
mohou vyèinit nejen autorùm, avšak také – tyto naopak chválíce – nám 
(nevidoucím) porotcùm. 

Doneslo se mi, že pokud bývá Cena Bohumila Polana rozdìlena mezi 
více soutìžících, svìdèí to o bezradnosti porotcù. Loni, ach loni bych mohl 
argumentovat tím: Jaká že bezradnost tam, kde byli nalezeni rovnou dva 
stejnocenní – nad ostatními vynikající – tvùrci. Jenomže letos? – vìru že by 
takovýto kritik svoji pravdu mìl: natolik se porota rozcházela nikoli snad    
ve výètu letos vydaných zajímavých a do soutìže zaslaných titulù, ale         
v pøesvìdèení o tom, který z nich by nakonec mìl vyhrát.

Stalo se pravda také to, že nìkteøí se slovesných tvùrcù již zavede- 
ných pøedložili jen jakýsi doplnìk k jednomu ze svých pøedchozích opusù         
(aè útlý, pøesto kvalitativnì nevyrovnaný natolik, až jsem nabyl pøesvìd-
èení, že mu mìl být ponechán delší èas: aby se smìl rozrùst a mohl 
dozrát), jiný autor (prozaik) zase obèasný svìží nápad zahltil tako-         
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vým množstvím slov, že jsem si s Durychem povzdychl: Pravá èetba pro 
odsouzence! …a – už ze sebe – ještì dodal: …na doživotí.

Nicménì jsem – s obdivem k autorùm – musel konstatovat, že taková 
Alena Vávrová poslala nám do soutìže nejlepší svoji sbírku nìkolika 
posledních let, Kamil Peš�ák mne umnou provázaností narativù pøesvìdèil, 
že tzv. zábavná literatura nemusí být nudou ani pro školeného odborníka, 
Eugenie Jany Poncarové mohla by dobøe posloužit za vzor velmi dobøe 
zvládnutého románu životopisného, Petr Švácha èi Václav Toucha opìt 
mne pøesvìdèili o tom, že jsou nikoli pouhými literáty, ale skuteènými 
básníky (básníky tedy podle katalogizace Šaldovy). Jenomže: Komu tedy 
dát (svùj)hlas!? Pøiznávám bez muèení, že mezi mé favority patøil – pro 
nìkoho možná pøekvapivì – David Brabec. Nad jehož Rozloženými   
akordy sluší se pøednést možná už otøepanou frázi (v daném pøípadì 
ovšem holou pravdu) o tvùrci vysoké slovesné kultury. Totiž sevøeného 
tvaru a jednotného stylu. Takže jsem si povzdechl a zároveò vykøikl nad-
šením: Reynek redivivus!

Jenomže jsem v porotì nebyl sám. I stalo se, že naprosto shodný poèet 
bodù nakonec získali básník (a prozaik) støední generace a prozaièka         
(i když pøedevším básníøka) každou svojí knihou stále více mládnoucí.       
O jichž dílech jsem si do svého hodnocení poznamenal: Sesuv noci Jana 
Sojky: Kvalitní „tradièní“ poezie, intelektuální, místy objevná také svojí 
obrazností, se sémanticky podloženými zákonitostmi rytmickými; ale nìkde 
pøes míru abstraktní a s nikoli nezbytným „vysvìtlujícím“ závìrem. Žena 
Žena Žena Karly Erbové: Ještì dùvìra ve slovo, ale už pochybnosti o jeho 
užití. Zajímavá symbióza holanovského patosu (a tragiky) v básních s ironií 
historických apokryfù v textech prozaických. 

S vìdomím, že tvorbu obou autorù už hodný èas sleduji a že si oba 
NEJEN za publikace aktuálnì vydané Cenu Bohumila Polana zaslouží, 
rozhodl jsem se radìji obejíti bez hrabìcích rad pøedsedy poroty jednot-
livým jejím èlenùm (tedy vskutku býti v danou chvíli vìdomì bez-radným), 
neèasovì demokraticky souhlasit s ocenìním obou knih; s tím ovšem 
vìdomím, že o nich velmi rád obšírnìji napíši.

Neb myslím si, že nad všechny ceny (by� na pekuniární stránku ve-
zdejšího bytí také nezapomínám) a èestná uznání bývá uznalé uznání 
ètenáøovo. By�si obeznámené také s pochybnostmi a tøebasže uznávající 
obèasnou ètenáøovu (nebo� kým jiným by už mìl být kritik) nedostateènost. 
Jenom se tato nesmí promìniti v nestateènost. 

Což mùžete koneckoncù posoudit sami. Jakož i fakt, zda se tvùrci se 
západoèeským úkrajím svázaní dokáží prosadit také za jeho hranicemi. 
Každopádnì: Recenze Sojkovy básnické sbírky vychází v prvním listo-
padovém èísle (pražského) TVARu, o pojednání o novìjší tvorbì Karly 
Erbové mìla zájem dokonce (polská) Bohemistyka.

Vím, že se úspìch nesnadno odpouští. Právì proto však ocenìným 
pøeji, aby se stali proroky také doma – proroky hlásajícími dobrou zvìst,    
že se kvalitní literatura mùže urodit kdekoli. Tož vezmìme a ètìme!
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? X.
Jak se rychle knihy zbavit

Konce knih jsou u všech spisovatelù stejné. Kniha je hotová, vytištìná, 
pokøtìná a zavezená do knihkupectví. Spisovatel má pocit, že už je všechno 
za ním, že má vystaráno, že tenhle úkol si mùže odškrtnout a chce zaèít pøe-
mýšlet o novém pøíbìhu èi básni, prostì že zaène tvoøit novou knihu. Nechce 
se mu otáèet se zpìt a vracet se k dávno hotovému dílu, a pøece musí. 

Knihy jsou totiž zboží jako každé jiné, na rozdíl od zlata nebo duševních 
práv jsou rozmìrné a tìžké a každé vydání zaplní sklad a sklad je pros-    
tor, za který nakladatel platí. A tak se dostáváme do zaèarovaného kruhu. 
Zájmem autora je vydat knihu co nejdøíve a v co nejvìtším nákladu, aby ji 
distributor rychle dodal do všech knihkupectví v celé republice. Jenomže vel-
ký náklad nejen znamená velké náklady, ale také vyžaduje hodnì ètenáøù      
a kupcù, kteøí si koupí právì autorovu knihu. A tehdy nastane neøešitelné 
autorsko-nakladatelské dilema: je autor dost známý a vyhlášený, aby zaruèil 
jistý prodej všech svých knih? Autor se snaží a rád by vypomohl, a tak slíbí, 
že valnou èást nákladu odkoupí a uskladní ve sklepì svého domu, aby pak 
mohl všem svým známým, návštìvám, pøíbuzným a obchodním partnerùm 
rozdávat na potkání právì svoje knihy. Ale ani tento krok obvykle nestaèí, 
protože bìžný náklad krásné literatury dnes èiní 1500 knih. A tak se autor 
zapojuje, seè jeho nedokonalé síly staèí. Inzeruje svou knihu na sociálních 
sítích, rozváží ji po knihkupectví, nosí do knihoven, rád vìnuje pár výtiskù 
vesnickým bálùm do tomboly a zbytek vrší kolem zdí a izoluje jimi svùj do-
mov, sklep, pùdu, garáže a posléze pøíbytky svých rodièù a známých.

Jenomže èas kvapí a za pùl roku už je ve výrobì další z jeho knih. Spi-
sovatelé rádi píší a mnozí hledí jenom do budoucna, ale knihkupci potøebují 
uvolnit sklady pro tisíc dalších novì vydávaných knih. V ideálním pøípadì 
potøebují do roka a do dne prodat celý náklad, což znamená, že nìkdy po 
dvou letech pøesunou neprodané stohy do levných knih èi nabídnou autorovi 
jejich odkoupení za zlomek ceny, jinak je nechají sešrotovat nebo jinak znièit. 
Knihy jsou pro autora jako jeho dìti, proto se mu nic nepøíèí víc než vidìt je 
hoøet na hranici. Proto neodolá lákavé nabídce a døíve èi pozdìji knihy 
vykoupí ze skladu za desetinu ceny, a ještì je rád, že si pro nì smí dojet 
prastarým žigulíkem. Jenomže jakmile autor vyøeší jeden problém, ihned     
se ukáže druhý. V pøípravì už totiž má další knihu. A sklady nakladatelství   
se vyprázdní jen proto, aby se do nich hned navezly další knihy. Honem je 
tøeba je vyložit na pult a prodávat, protože další autoøi píší nové knihy. Více 
než 17 000 roènì. 

Mých i vašich. Tak tedy, milí autoøi, pus�te se do psaní. A vy ètenáøi, 
nezapomeòte nakupovat a èíst. Jsme tu pro sebe navzájem. My, vy... 
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Èeština na hokeji – Tvùrèí blok
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tep 

èím bìlejší sníh 
tím tmavší noc
èím lehèí vloèky
tím hlubší spánek

tep 

sametové dno
medové ticho

vrstvy 
a uvnitø

semeno

tep

Tak pøesnì 
a samozøejmì
pøichází pozdní léto
doba zrání
podzimní dovolená
odevzdat všechno co máme
obrátit kapsy
a odejít do nitra zemì
rozprávìt s medvìdy a vlky
bìlásky a mùrami
larvami much a brouky
a pak zavøít na chvíli oèi
døímnout
dokud nás neprobudí 
šimrání v patách
vstát, protáhnout se a chvíli
          mžourat do únorového slunce

odpoledne, soumrak, oblaèno, bezvìtøí, teplota 1°C, tlak 1000 hPa

POÈASÍ

Prosinec
VÁCLAV ŠTRUNC 

pak zasednout umytý za èistý stùl
podìkovat
obout se do bahna prvního tání
a obléct do raní mlhy
a vystoupat k obloze
tažený paprsky
na stonku
èerstvé modlitby
tichý souhlas
volnost rostliny

a pøitom by se mohlo nìkomu 
  z venku zdát, že není jiná možnost

volnost jít po jediné možné cestì
modlit se k sobì samému
otevøi

nadìje
cesta hledá cestu

snové poèasí

elektøina
pavuèiny èar
ionty štìstí
všechno svìtélkuje
moje srdce je hoøící cesta
chladivé èisté bystøiny
jsem nahý i pøes šaty
smrt se jeví jako diamant
jako mléko živých
hranice jsou odsud vidìt
jako hladina



14

Deníky Antidivadla – èást 11.

Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

JAN SOJKA 

Téma: Literárnì teatrální akce na jubilejní Vitince 2020

Úterý, 4. srpen 2020: 
Máme tu desátý roèník!
A první veèer dostal jasný pøídomek – veèer veteránù!
Své texty èetli veterán z Vietnamu Vlno (Vladimír Novotný, lit. kritik), 

veterán z Afghánu Malý Jelen (Jan Jelínek, výtvarník a básník) a veterán      
z Koreje Èechíno (Milan Èechura, prozaik). Pøítomni byli i další hosté,         
z celkových patnácti napø. tiskový mlèící celé akce Šipiè (Martin Šíp, 
bohemista), veterán všech pøíštích konfliktù Germán (Vojtìch Nìmec, 
prozaik a redaktor Tvaru) nebo pøíèina všech pøíštích konfliktù Bebleb 
(Marek Velebný, fotograf a novì filmový herec). Po ètyøech letech se do 
lùna vína vrátil i Brabèák (David Brabec, èlen Antidivadla), a protože pøed 
jízdou serval støechu, mohla s ním vycestovat i Sachrdort s žirafí hlavou 
vysoko nad úrovní støechy (Kateøina Sachrová, básníøka a prozaièka).         
A pøi vybalování lahví a poživatin se ukázalo, že s sebou v kufru místo 
rezervy pøivezl novice, pana Ženitbu (Ondøej Ženíšek, politik).

13.34: Vlno: Nemám chytrý telefon.
Socha (Jan Sojka, èlen Antidivadla, provozovatel literární zota-

vovny Vitinka): Musí ti staèit blbí kamarádi.
14.45: Vlno mává obèankou: Je platná do roku 2054!

Socha: Ty nás dìsíš, že tu chceš strašit tak dlouho!
15.10: Èechíno: Je fajn, že si tady mùžeme øíct všechno a nikdo se neu-

razí.
Socha: Protože každej ví, že je to myšleno vážnì.

18.30: Vlno zahájil proslovem vernisáž fotografií z pøedchozích devíti 
vitinských dostaveníèek, poté se s plnými sklenkami plnì rozjelo autorské 
ètení.

23.15: Socha: Nesnáším špinavý nádobí!
Kòour (Jan Paur, èlen Antidivadla): Jsi xenofob.

Støeda, 5. srpen 2020: 
Veèer žen – èetly Irena Velichová a Soòa Kratochvílová, genderovì je 

doplnil Vojta Germán.

Celodenní zábavu obstarával Zdenda (Zdenìk Nìmeèek, první a jediný 
houslista Antidivadla). Na vèerejší bonmoty typu, že ženy jsou všeobecnì 
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komplikace, navázal dnes historkou o žínce, která mu visela v koupelnì       
a kterou si omýval ohanbí.

Zdenda: A Socha si s ní pak utøel ksicht.

Malý Jelen: Vždy� se na nìj podívej, jak vypadá.

19.04: K stolní spoleènosti pøibyl Kòour, parádnì se na to obul, na kon-
cích vzpìraèských hnát mu záøí zánovní sKandály.

22.26: Kòour zapsal toto: Socha se rozpovídal o pøátelství: Když jsem     
s Charvym (David Charvát, èlen Antidivadla), nadáváme na Brabèáka. 
Když jsem s Brabèákem, nadáváme na Charvyho. A když jsou spolu Char-
vy s Brabèákem, nadávají na mì. A tak je to v poøádku.

1.20: Kòour vypráví: Když se mi lidi ptají, kde jsem byl na dovolený,     
tak jim øíkám, že na Vitince. Když se mì ptají, proè jsem nebyl nìkde jinde, 
tak odpovídám, že jsem nemohl být nìkde jinde, protože jsem byl na 
Vitince. A když mi radí, abych pøíštì jel nìkam jinam, tøeba do ciziny,           
k moøi, odpovídám, že to asi neklapne. Prý proè? Budu totiž na Vitince.

Ètvrtek, 6. srpen 2020: 

Veèer hostù – èetli Josef Straka a premiérovì Vít Janota.

Krásný den! Holky od rána úklid a vaøení v plné polní, páni zvolna 
povstali a srkají horkou špínu, Zdenda zùstal pro dobrý balanc sedìt tam, 
kde ležel: vytahaný trikot, posmutnìlé trusnice a celobarákový øehot. Aby 
se Zdenda po pár hodinách ztišil, pustil Kòour k poobìdovému odpoèinku 
Deža Ursinyho. Pohodu narušil až hluèný pøíchod inžinýra Barovièe (Marek 
Maroviè – architekt, scénograf a slovní potížista). Zdendu uvítal urážkou – 
jeho handsfree oznaèil za naslouchátko a správce ozdravovny Sochu 
politoval, že je pøestárlý a tøetí veèírek v øadì už nezvládne.

22.40: Zdenda a Vít Janota vysvìtlují Sochovi princip Schrödingerovy 
koèky.

Socha: Chápu. V jednu chvíli mùžu bejt živej i mrtvej.

1.00: Inžinýr Baroviè: Socha, nemìl bys už jít spát? 

3.15: Veèírek konèí zhruba ve stejnou dobu jako dva pøedešlé, jde se do 
hajan, jen inžinýr Baroviè pro nevhodné poznámky nevpuštìn do objektu, 
ustýlá si pøed ním v houních, kterým odvážnì øíká spacák.

Pátek, 7. srpen 2020: 

Tradièní obìd v Ósace (restaurant Na Rozcestí ve vsi Osek) a mentální 
pøíprava na závìreèný veèer parodií. Èetli Socha, Charvy a Robert Janda. 
Socha napø. na Roberta, Kòoura a Pepu Straku, Charvy na Sochu a Rober-
ta, Robert své parodie recitoval zpamìti.

1.01: Kòour zapsal: Robert vypravuje historku o kulovém blesku. Kleè, 
bahenní jezírko… (zbytek neèitelný).
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Promìna
Všechno je jinak. Dokonce snad nejen jinak, ale právì naopak. Zase 

jednou (jako už tolikrát) svìt vyletìl z vyjetých kolejí. Není to tak dávno,  
kdy byl bílý muž sám sebou považován za vrchol všeho tvorstva a dle jeho 
vzdìláním získaného mínìní, podepøeného a zušlechtìného souborem 
zažitých pøedstav, i za pána veškerenstva (hned po Pánubohu). On to byl, 
kdo šíøil civilizaèní dobrodiní širým svìtem i tam, kde doposud žili jenom  
lvi, jež s pøísloveènou odvahou neúnavnì hubil. Ale hlavnì výchovnì 
pùsobil na zaostalé divochy, jež jednak obracel na pravou víru, samozøejmì 
podle toho, jakou pravou víru sám vyznával, a jež uèil své vyšší kultuøe,     
o jaké se jim doposud ani nesnilo. Nebyla to snadná práce a ne vždy se 
setkala s pochopením ze strany domorodcù v bílým mužem objevených 
zemích, jež on, maje to za samou prozøetelností mu uloženou povinnost, 
vzal pod svoji ochranu.

Vždy� ti divoši èasto bezostyšnì chodili na veøejnosti jen zpola obleèení 
a tìla mívali celá potetovaná. Nestaèilo jim mít stejnì jako bílí muži jen        
v skrytu pod rukávem na pøedloktí vytetovanou kotvu èi srdíèko s paraple-
tem a monogramem. K tomu si ještì nosy, pysky, jazyky a rùzná místa po 
tìle propichovali a do vzniklých dìr si strkali kroužky, tyèinky a všelicos 
jiného. Obèas pak za zvukù primitivních bicích nástrojù køepèili, po pøed-
chozím požití pøírodních narkotik, v transu až do úpadu, až se bílému muži 
mohlo zdát, že snad pøišli o rozum. V zemích, kde se zrovna všichni 
nerodili kudrnatí, nosili obvykle i muži vlasy dlouhé jako ženy. Nìkde zase    
i ženy nosily kalhoty. Taky mezi sebou divoši èas od èasu válèili, mnozí 
pøitom pøišli i o život. Zkrátka chovali se tak, jak se odjakživa chovají 

1.23: Charvy: Kòour je v klidu už od úterý.
         Socha: Je klidnej, protože ví, že umøe dýl než my.
1.50: Socha s Charvym vysvìtlují, proè je nezajímá sci-fi a fantasy.
Staèí nám svìt, ve kterým žijeme.
A nevyznáme se v nìm.
Tak proè si vymejšlet další?
2.13: Robert si nafukuje matraci, ale bojí se, že nadýchá. Charvy si 

zapaluje cigáro obrácenì a pøitom mi vyhrožuje: Socha, brzo tì urazím.
Nic neøíkám. Za tìch pìtadvacet let, co se s Charvym známe, se o to už 

párkrát pokusil. Mì nedostane. Možná na pøíští Vitince…

POSTPRAVDY
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Ilustrace Stanislav Bukovský

barbaøi. Dalo to bílému muži hodnì práce, než z nich vychoval nìco, co se 
alespoò vzdálenì podobalo jemu samému. 

Teï, když takøka celý svìt pøipodobnil k obrazu svému, se bílý muž 
najednou za to, co dokázal, stydí. Stydí se i za to, že je bílý, a ba i za to,     
že je muž. Nejradìji by byl všechno jiné, jen ne bílý a muž. Leckterý     
chce proto vypadat jako žena, když už s barvou pleti se toho moc nadìlat 
nedá. Nosí dlouhé vlasy, je hezky navonìný a na místo poøádné práce se 
nejradìji zaobírá umìním; stane-li se zpìvákem, snaží se zpívat soprá-
nem. Zato ženy bílých mužù lze èasto spatøit na krátko ostøíhané, stejnì 
jako muže celé potetované, nìkdy velmi spoøe odìné až neodìné, jindy       
v roztrhaných kalhotách, s kroužky a jinými pøedmìty v uších, nosech a lec-
kde jinde, i na místech, o nichž se døíve mezi bílými ze slušnosti nemluvilo. 
Mnohé se stávají hereèkami. I když by se mohlo zdát, že takové jsou samy 
se sebou spokojené, protože jsou obdivované, všemu rozumí a je jim 
umožnìno, aby své rozumy mohly i na potkání rozdávat, i ony se stydí. 
Protože jsou taky bílé. Polehèující okolnost je, že jsou aspoò ženy.

Bílí muži i ženy se od jisté doby rádi, stimulováni alkoholem a narkotiky, 
nìkde na louce v utajení ve velkém poètu shromažïují, tam pak v rytmu 
velice hluèné monotónní hudby køepèí až do transu upadají a nakonec úna-
vou padají. Chovají se, jako se døíve chovali divoši, než je bílí zcivilizovali, 
protože se chtìjí stát divochy, aby se nemuseli stydìt za to, že jsou bílí.
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Dùm v Plachého ulici èíslo 6 je nejen pozoruhodnou stavbou z konce     
19. století, k níž patøí i rozlehlý dvùr, spíše zahrada; neménì složitá a zají-
mavá je i historie samotné budovy. Už fakt, že na rozdíl od ostatních domù    
v celém bloku je jeho fasáda opatøena zdobením i na nádvorní stranì, zdù-
razòuje jistou solitérnost budovy. Fasádu zdobí nejen tzv. bosáž (plastické 
pásy) v pøízemí, zdobná jsou i orámování oken. Tahle dnes zadní fasáda 
domu vlastnì prozrazuje, že v dobì vzniku, mezi lety 1887–1888, kdy se       
v této èásti Plznì ještì nacházely pùvodní zahrady a políèka, bylo jaksi   
vidìt i na zadní partii domu. Luxusní dvoupatrový èinžovní dùm vybudovaný 
v teprve se rodící významné plzeòské ètvrti zde nechala vystavìt vážená 
mìš�anka Agrippina Komárková (nìkdy psaná nìmecky též jako Koma-
reczková). Obytné místnosti byly smìrovány do Plachého ulice. Do vnitro-
bloku se naopak otáèela tøi vybíhající køídla. Dvorek pak rozšiøovala rozlehlá 
zahrada. V pravé èásti domu byl zøízen prùjezd, z nìhož bylo možné vstou-
pit na pomìrnì velké tøíramenné schodištì. Odsud se vstupovalo do jed-
notlivých bytù èi na otevøené pavlaèe.

Páteøí novì vznikajícího jižního pøedmìstí Plznì se stala dnešní Klatov-
ská tøída, po níž v poslední dekádì devatenáctého století zaèaly jezdit i první 
tramvaje. Existují dobové fotografie, na nichž vidíme na rohu ulic Plachého      
a Klatovské dokonce ještì stodolu podobnou té, jaká se dochovala zadapto-
vaná na prodejnu hudebních nástrojù v plzeòské Divadelní ulici. Z druhé 
strany rozvoj nové ètvrti urèené spíše movitìjším obyvatelùm mìsta èasem 
zastavily mohutné zdi obklopující tehdy nejvýznamnìjší z plzeòských tová-
ren, Škodovy závody. Shodou okolností za ohradní zdí dvorku Komárkových 
ležel nádherný rozsáhlý park pøináležící k paláci rodiny Emila Škody. Mimo-
chodem, Škodových parèík byl ozdobený altány, fontánami èi malým orien-
tálním pavilonkem. To by však byla docela jiná kapitola, držme se historie 
našeho domu. Do dìjin plzeòské architektury vstoupil po roce 1907, kdy již 
patøil významné plzeòské židovské podnikatelské rodinì Hirschových. Wil-
helm a Martha Hirschovi mìli možnost zhlédnout ve Vídni nìkolik bytù 
navržených „otcem moderní architektury“ Adolfem Loosem. Zalíbily se jim 
natolik, že Loose pozvali do Plznì a nechali si od nìj vytvoøit luxusní bytový 
interiér v prvním patøe. Jako legenda nám dnes mùže pøipadat svìdectví Wil-
helma Hirsche, že Loos naèrtl celkové øešení prostoru bìhem patnácti minut 
na pytlík od mouky! Ale pozdìji proslulý Adolf Loos takto doopravdy pracoval, 
jak dosvìdèili i mnozí další. Mìl zkrátka geniální pøedstavivost. Stopy Loo-
sova pùsobení však nalezneme i na schodišti domu. Ještì ve 20. letech     

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Køivolaký osud domu, jehož se dotkl 
génius Adolf Loos – dvorek Plachého 6
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20. století zde Adolf Loos navrhl pro zmìnu studentský apartmán pro syna 
Hirschových, Richarda. Po roce 1910, kdy získali dùm prakticky do výhrad-
ního vlastnictví, zaèali jej Hirschovi využívat jako rodinné a firemní sídlo.     
Ze zmínek o Loosových úpravách nelze vynechat ani verandu, jejíž hmota je 
patrná právì a jen ze dvorku domu v Plachého ulici èíslo 6. Loos ji plánoval 
zøejmì od poèátku, vytvoøena však mohla být až v závìru 20. let. Hirschovi    
v podstatì v Plzni odstartovali doslova Loosomanii, takže mìsto se dnes 
chlubí jedním z nejvìtších poètù dochovaných Loosových realizací vùbec. 
Bohužel nemáme dostateèný prostor zabývat se složitými zákruty osudu 
zdejších Loosových interiérù, uveïme jen, že Hirschovým se podaøilo š�ast-
nì uniknout pøed nacistickým holokaustem do emigrace. Po válce jim maje-
tek nebyl navrácen a mnozí Plzeòané si nìkdejší rozlehlý byt Hirschových 
pamatují jako mateøskou školku èi pozdìji sídlo školní družiny. Na pøelomu 
60.–70. let došlo k odstranìní obložení interiéru a po jeho pøepøíèkování        
a rozdìlení na menší bytové jednotky z 90. let dnes v jednom z pokojù exis-
tuje jediný Loosem navržený strop. Ponìkud bizarní osud mìl mládenecký 
byt Richarda Hirsche. V 80. letech získal nábytek z obývacího pokoje z to-
hoto bytu pan Vladimír Lekeš od manželù, kteøí se chtìli zbavit starého 
nevyhovujícího zaøízení. Po sametové revoluci nechal toto pùvodní vybavení 
kompletnì zrestaurovat a dnes je pøístupné veøejnosti jako prostora Adolf 
Loos Apartment and Gallery v Praze na Josefovì. Aby se vìc ještì více za-
motala, objevil v roce 2012 památkáø plzeòského magistrátu ing. Karel Zoch 
zachovalou pùvodní Loosem navrženou ložnici v nìkdejším bytì Richarda 
Hirsche. Ta byla zrestaurována a nachází se stále na svém místì.

Pro milovníky Loosova díla mùže být zajímavým zachovalé nádvorní køíd-
lo, do nìhož Adolf Loos navrhl verandu pøiléhající k luxusnímu bytu Wilhel-
ma a Marthy Hirschových. Zrealizována mohla být až v letech 1929–1930. 
Historické fotografie prozrazují impozantní prostor obložený vodorovnì po-
skládaným travertinem (zøejmì podobnì, jak to vidíme dalším v Loosovì 
interiéru – bytu Voglových na Klatovské 12). Okna jako by evokovala módní 
inspirace starobylými japonskými domy. Do zahrady se pak otáèela rozlehlá 
prosklená stìna s pìtidílnými skládacími dveømi opatøenými nadsvìtlíkem. 
Tento prvek byl v dobì vzniku patrný i zvenèí, dnes zde mùžeme vidìt jen 
necitlivé pozdìjší stavební úpravy. Interiér verandy dále doplòovaly vesta-
vìné skøíòky èerné a zelené barvy (zøejmì se tento interiér podobal letní 
jídelnì, z níž se vstupovalo na terasu slavné Loosovy Müllerovy vily v Pra-
ze), èi lehký pletený sedací nábytek.

Kromì toho lze na dvorku domu obdivovat i pøístavek s garáží zrealizo-
vaný podle návrhu Loosova žáka a spolupracovníka Heinricha Kulky. Stejnì 
jako plot, oddìlující dvorek od zbytku zahrady, byla garáž pøistavìna ke 
støednímu nádvornímu køídlu domu po roce 1937.

Zajímavým detailem, který odráží i prvorepublikovou osvìtu, pokud šlo     
o oèekávání moderní letecké války, je fakt, že pod døevìným altánem, 
nacházejícím se tehdy pøi severní zídce zahrady, si Hirschovi nechali zøídit 
dokonce soukromý protiletecký kryt.
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Kuprej, symbol Zemì, divoký dlouhorohý býk z hlubokých kampuèíjských 
lesù, se jednoho dne pásl mezi staletými stíny mladších stromù, když jej 
pøekvapil hladový tygr.

Moudrý kuprej øekl: „Tìžko se pøemlouvají ostré zuby a hladový žaludek. 
Snad jsi zesláblý, možná život dopøeje více mnì, dodá mi stateènosti a pøi-
ostøí mé rohy. Dám ti však ètyøi otázky – zodpovíš-li je správnì a bez jediné 
chyby, nebudu tvému hladu klást odpor a sám nastavím tepnu svého života 
zubùm pøinášejícím spánek.“

„Souhlasím. Pokud tvé otázky nezodpovím, daruji ti život – nìkolik mo-
mentù strachu a nadìjí navíc,“ odpovìdìl tygr. Uvnitø se smál, stáøí mu vy-
pálilo do duše moudrá znamení. Tygr vìdìl, že na konci cesty svìtem se    
i medvìd promìòuje v prchajícího králíka a klièkováním si snaží prodloužit 
utrpení o nìkolik zbyteèných okamžikù.

„Co je nejsladší?“ znìla první otázka. Druhá: „Co je nejkyselejší?“ „Co na 
svìtì nejvíce páchne?“ pokraèoval kuprej. „A co je nejvoòavìjší?“ dokonèil 
kuprej své otázky, na nichž nyní, jako na støíbrem tøpytivé pavuèinì, visel 
jeho život.

„Dochází ti dech, zajíci,“ pomyslel si tygr, a usmál se na kupreje. „Prohrál 
jsi. Nejsladší jsou med lesních vèel a cukr z plodù košatých lontarových 
stromù. Nejkyselejší jsou èerstvé, záøivì zelené limetky, ocet a nezralý 
tamarind. Co na svìtì nejvíce páchne? Výkaly zbabìlých a rozkládající     
se tìla poražených. A nejvoòavìjší jsou kvìty jasmínu a mladé milování     
v ranním náruèí.“ 

„Ne vždy je pravda v rukou sebevìdomých, tygøe. Neuspìl jsi.“
Tygr se zadíval na kupreje hluboce a dlouze: „Neboj, neporuším naší do-

hodu, neublížím ti, ale mám-li pøiznat svou prohru, pøesvìdè mì a prozraï 
správné odpovìdi.“

„Slova upøímné lásky jsou nejsladší, ne palmový cukr èi lesní med. Co je 
nejkyselejší? Ocet? Limetky? Lusky nezralého tamarindu? Kdepak! Kru-
tost a zloba mají kyselé sliny, které leptají sklenìná srdce nìžných, vìrných 
a jemných. Nejvíce páchnoucí nejsou hnijící tìla èi výkaly, ale špatná 
povìst. Její zápach se dostane všude, všichni ji ucítí. A co je nejvoòavìjší? 
Pøeci dobrá povìst, tvé dobré jméno, ne jasmín èi pokožka milovaných,“ 
dokonèil kuprej své odpovìdi.

Tygr pøiznal svou porážku a hustým porostem se odplížil blíže k cizí 
smrti.

ŠTÌPÁN KUCHLEI

Kuprej a tygr

POHÁDKY
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IVO FENCL

Vlastislav Toman a rokle u Tøemošné

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

Výpravy do ztracených svìtù se jmenuje nová kniha plzeòského rodáka 
Vlastislava Tomana. Vydalo ji Nakladatelství Josef Vybíral v Žalkovicích 
(2020) a vedle autorova úvodu se mùže pyšnit brilantní závìreènou studií 
znalce komiksù Milana Krejèího. Nikdo pøitom nepopírá, že Toman nebu-
doval své romantické zámky na zelené louce, ale adaptoval klasický román 
Arthura Conana Doyla Ztracený svìt (1912).

Slovo romantický pøitom podle mého názoru sedí: Toman tvoøí po celý 
život prvoøadì pro mládež a co víc, ve zvyku má pøedestírat optimistické 
ideály. Dobøe dìlá.

Výpravy do ztracených svìtù si nicménì podle všeho nebudou kupovat 
jenom Tomanovi pøíznivci. Vznikly podle námìtu Jaroslava Foglara, scéná-
øe obrázkových seriálù psali taky František Bìhounek, Ivana Peroutková, 
Jaroslav Hlaváèek a „J. Chalupka“. Kreslili pak Václav Junek (spoluautor 
Rychlých šípù), Jiøí Petráèek, Jiøí Veškrna, František Kobík a Ladislav Øíha. 
Na sto ètyøiceti stranách se všichni vyøádili a jen dodejme, že úhlavní autor 
(èlen Støediska západoèeských spisovatelù) píše i po devadesátce horlivì 
dál. Do konce roku 2020 mìl dokonèit desítky dalších scénáøù pro knihu 
Psáno støelným prachem.

Zpìt k Výpravám. Ty Tomanovy zabraly stránky 56–120. Prvou kreslil 
Jiøí Veškrna (1931–1996) již pro 14. roèník ABC (1969–1970). Pøitom  
urèitì nejde o adaptaci otrocky vìrnou, napøíklad pražádnou výzkumní-      
kovu dceru Jessii ve slavné knize nenajdete. Pro dvì další pokraèování 
èerpal scenárista jenom z vlastní fantazie a už v letech 1979–1980 jsem ve 
24. roèníku ABC hltal Druhou výpravu do Ztraceného svìta kreslenou 
Františkem Kobíkem (1933–2006), který již pøedtím dal podobu Tomanovu 
hrdinovi Kruanovi ze Žluté planety.

Druhá výprava svou dobrodružností nezaostala nijak za Doylem a dost 
ètenáøù dokonce mìlo za to, že jde o adaptaci pùvodního pokraèování, ale 
není tomu tak. Ano, Conan Doyle užil chrabrých hrdinù Ztraceného svìta 
ještì ve ètyøech dalších prózách Jedovatý pás, Když Zemì vykøikla, Zemì 
mlhy a Muž, který chtìl rozložit svìt, ty se však už neodehrávají v Jižní 
Americe, natož pak na jakékoli náhorní planinì pøeplnìné do dvacátého 
století pøeživšími dinosaury a praopy.

A finále trilogie? Vlasta Toman jej vysnil až v první dekádì nového tisí-
ciletí a výtvarnì se jej chopil Jiøí Petráèek. 
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Co všechno jen se vešlo do stostránkové knihy! Závratná snová styli-
zace, v níž se nìkdy sen mìní v sen ve snu (ba snad dokonce v sen v tom 
snu, co je ve snu), je nabita, až pøetížena absurdními zvraty jako (a právì) 
v nejživìjším horeènatém snu. Dìj skáèe, poskakuje, pøeskakuje, všechno 
je možné i nemožné a není možné to mít pod kontrolou, a� už jako ètenáø  
èi coby dva tìžce zkoušení hrdinové, hlavní aktéøi pøíbìhu. I když se dìj 
vyvíjí nepøedvídatelnì, lze s jistotou pøedvídat, že hrùzným nebezpeèen-
stvím a dìsuplným pøíhodám se nejde vyhnout.

Poprvé byl tento seriál uveøejnìn roku 2013 ve Zlaté knize komiksù,    
ale už roku 2007 se objevila v 9. èísle mìsíèníku Pevnost jeho prozaická 
verze. Obì varianty, totiž scénáø i povídku, pak odhalíte jen v Tomanovì 
sbírce Tøetí výprava (Triton, 2008).

Nu, chtìlo se mi teï už napsat, že je hrdinou Tøetí výpravy Toman sám, 
ale ani to by nebylo pøesné a nìkdejší šéf Plže by za to nìkomu „uši 
vykrákal“. V komiksu jde o anonymního novináøe, jemuž Petráèek pouze         
v okamžitém impulzu a žertem pøidìlil Vlastislavovo vzezøení.

Pozoruhodné Výpravy do ztracených svìtù budou pokøtìny teprve na 
pražském Svìtì knihy zjara 2021, bude-li se konat, ale kniha tu zùstane 
tøeba i nepokøtìna a navždy vás uhrane již úvodní vzpomínkou na jednu 
rokli u Tøemošné, kterou Toman prozkoumával jako chlapec a jejíž magií 
byl prodchnut i pøíbìh Doylùv, který vznikl pøed témìø sto deseti lety. 
Vznikly i jiné jeho kreslené adaptace, a to dokonce v Èechách, nicménì 
Tomanova je v této kotlinì nejlegendárnìjší, jak to zaruèil obrovský náklad 
èasopisu ABC.

„Obezøetnì jsem se prodíral porostem a co chvíli se zastavoval, ba i le-
kal, když odnìkud vzlétl vyplašený pták nebo zadupal polekaný divoký 
králík. Objevil jsem i ježka, zahlédl veverky, možná kunu a má fantazie 
tohle všechno vidìla úplnì jinak!“ píše autor v pøedmluvì Mé ztracené 
svìty. „Byl jsem nìkde daleko, v divoké konèinì, kam noha èlovìka ne-
vkroèila! Mohli tu být praještìøi i pralidé, prapøíroda...“

Dodejme, že rokli u Tøemošné ani za osmdesát rokù nezarovnal žádný 
zlovìstnì vypadající dinosauøí buldozer, takže se tam klidnì mùžete zajít 
podívat. Je i na mapì. Pouze mìsto se pøiblížilo a na opaèné stranì vy-
rostla chatová osada U Šteflíkù. Zrovna tam míval kdysi usedlost Tomanùv 
dìdeèek, od nìhož tehdy desetiletý Vlasta vycházel snít do džunglí.

STANISLAV BUKOVSKÝ

Ochránci morèete Iva Fencla
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Hrdina Sandy není sám (jako napøíklad Kafkùv K), ale má vedle sebe 
Žanetu, s níž je citovì svázán, a ko�ata. A co tu je charakteristické? Právì 
osudová láska – a ko�ata.

Velké zážitky jsou prokládány zmínkami o banalitách a pøírodì i upo-
mínkami na literární vzory. Vyprávìní šperkují pøemrštìné nadsázky, meta-
fory až kosmických rozmìrù a metafyzické sentence. Nestaèí umocnìní 
tisíckrát, ale radìji stotisíckrát a nejlépe bilionkrát. A doèteme se tøeba,      
že „my vlastnì nikdy ani nebyli, protože absolutní stihomam vytlaèuje maso 
až do sousední dimenze“. Obèas se objeví i nìco morbidnì poetického, 
tøeba že "sen zavání høbitovem", ale také je v hororovém dìji z nièehož     
nic zmínka o „unijní cenzuøe“. Pøekvapení prostì pøicházejí z rùzných 
úrovní a z nejrùznìjších stran.

Zdá se, že Sandy (možná i Žaneta, ale hlavnì on) je kýmsi, jakousi 
neznámou mocí, odsouzen a stejnì jako Kafkùv K z nepochopitelných 
dùvodù. Oba chtìjí uniknout a najít jistotu, jakou mìli v dìtství, protože 
„všechno, co pøichází po dìtství, je paranoia“ a „jste-li jednou paranoidní, 
ještì to neznamená, že po vás nejdou“. A prostì: „Je toho plná galaxie. 
Plné kecky.“

Strastiplnou cestou na kole se zlatými ráfky dojedou do chaty dìtství. 
Ukrývá tajemství v obraze a záhadné bustì. Klid zde nenaleznou. V chatì 
je i propast kosmických rozmìrù a zvenèí se na nì derou dotìrní, èím dál 
nebezpeènìjší domorodci. Sandymu radí, napovídá a varuje jej záhadný 
Molitanùv hlas, snad cosi jako andìl strážný, a unikají podél øeky Styx.      
Èi snad Úslavy?

Také se po ní plaví a v druhém dílu dochází k boji. Bojuje se ovšem  
jako v takovém tom filmu, kde se sice zabíjí, ale definitivní zabití se stále 
odkládá, aby to hned tak neskonèilo a ètenáøi si co nejvíce užili. A celé        
to nakonec dopadá skoro dobøe. Jak také napovídá název poslední kapi-
toly Konec dìtství.

Pak se asi vzali, mìli spolu dìti, a jestli nezemøeli, tak tam nìkde (ale 
asi ne v té chatì) žijí dodnes. To tam již psáno není, to si ètenáø musí 
domyslet. I zda je konec dìtství dobøe èi špatnì.

A proè ten název Ochránci morèete? To� prosté. Morèe, stejnì jako 
láska, má pìt hlásek: tøi samohlásky a dvì souhlásky. A je ovšem i èehosi 
symbolem, i když právì toto mùže vyznívat banálnì.

Aniž bych chtìl Fenclovo dílo s èímkoliv srovnávat (a už vùbec nemám 
v úmyslu hledat èi dokonce nalézat autorovy inspiraèní zdroje), pøi èetbì 
mì napadlo, že je zde jistá spøíznìnost s tvorbou Ladislava Klímy. Každo-
pádnì pak na mì kniha zapùsobila jako výtvor zcela originální.
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

Karla Erbová (1933 Plzeò) - básníøka, žije v Praze

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

Ivo Harák (1964 Brno) - bohemista, básník a kritik, žije v Pardubicích

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

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

David Rùžièka (1969 Plzeò) - pedagog, publicista a básník

Jan Sojka (1973 Plzeò) - pedagog, básník, prozaik a dramatik

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník

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

žije ve Strašicích
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