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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Zdravím vás spolu s pøedjaøím, 
vážení ètenáøi. V první èásti bøezno-
vého Plže se sešly tøi zralé generaè-
nì i profesnì spøíznìné autorky: Iva 
Sýkorová, Alena Vávrová a Tamara 
Kopøivová. Posuïte sami nad jejich 
texty, mají-li spoleèné ještì nìco 
dalšího.

Jako pošmourné zimní dny a pro-
bleskující jaro støídá se i ladìní textù 
v tomto èísle. Nìkteré jsou plné 
humoru a radosti – autoøi se pre-
zentují jako optimisté nebo zapojují    
k optimismu fantazii – Alena Vávrová, 
Tamara Kopøivová, Peggy Kýrová 
reflektující s nadsázkou covidovou 
situaci na horách, i nezdolná mladá 
maminka Tereza Herzogová. Podob-
nì jako ona se z mateøské dovolené 
ozvala i Markéta Pokorová Zvolán-
ková a poslala pár nových veršù do 
Mladého Západu. Humorný nadhled 
je samozøejmì základem i tradièní 
výtvarné rubriky Vrabec na støeše. 
Nemùže tudíž nebýt blízký ani jejímu 
autorovi – Vhrsti. A možná i kritikùm 
literárním, tøebaže rubrika (Ne)kri-
ticky se vyznaèuje pochopitelnì 
charakterem zcela opaèným. Ani ve 
vyprávìní exilového politologa a pub-
licisty Karla Hrubého nehledejte žád-
nou selanku. Každá mince má dvì 
strany.

Svùj žánr i styl si drží publicisté 
Stanislav Bukovský, jemuž je blízká 
ironie a sarkasmus, a Ivo Fencl po-
kraèující po pìti letech v rubrice Plze-
òan ète. K jeho gratulaci spisovatelce 
Marii Špaèkové se pøipojuje i redakce 
Plže.

Jarní sluníèko, høejivou èetbu a po-
tažmo i dostatek vitaminu D pøeje
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POEZIE

IVA SÝKOROVÁ 

Až èas nabobtná do kyprosti
DONEKONEÈNA

Zeï lhostejnosti
staví se z bolavých cihel
Marná jak heømánek 
než puchýøe ztvrdnou v mozoly
jimiž v modlitbì
drhnu o tvou vzepjatou rozkoš
Zima je 
zima když pøikládáš
na oheò svých iluzí
A já?
Ve vteøinì vesmíru
než Helios vypøáhne své konì
aby se popásli zlatým ovsem
z nebeského žlabu
pohárem Merlotu
upíjím pochyby
a závidím víru
v primitivního boha
astrální život
i reinkarnaci jediného smyslu

SNÌNÍ

Milování v horké trávì
Ohòostroj od obzoru k zátylku
Tak banální pøání
Tisíckrát 
A navždy

Vyprahlá louka
Hltavá hladina
– polykám
tvé kapky
Kord namísto kosy

Ještì otavy!
A pak výboj
pro hromosvod tìla

Lehni si na bøicho
miláèku
než tvé oèi
porazí v souboji
Mars i Venuši

BAROKNÍ

Pij mléko starcù
kulaté a v chuti plné
Poválej po jazyku a pij dlouho

A miluj Tiziana
Nebudeš se pøece opírat o hùl
až èas nabobtná
do kyprosti

Jednou to na nás všechno praskne

DEZILUZE

Chybíš mi:
chiméro antického boha
víro v sebe samu
pøílive okamžikù
absurdito nudy
zlaté moøe
sentimentální ráno
žízni
modlitbo nevìøících
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NAD STAROU FOTKOU

Osiky se klepou zimou

a stárnou dozrzava

Labutí píseò mihotání

než opadá láska a neklid

Na èernobílé fotce

modrá tepláková bunda

k letnímu táboráku

Rybízové víno za deset padesát

Dáme si ještì tvrdou spartu?

V uších zní kytara…

Srpnová nedìle svítá

Mezi létem a podzimem

je pùl století

Celá krajina medoví

Je léto babí

PRÁZDNINY

Letní èas bych nevymìnila za nic,

zimou pøedplacené dlouhé dny,

sázka na høiby, modráky 

                                     a máselníky,

cesta po zelené – turisty opuštìná,

užovka na polní cestì.

Z polí praskavì vzlíná voòavý žár,

od obzoru k obzoru modro…

Støela olizuje mìlké dno.

A pozdì veèer, když ještì voní

                         dohoøívající ohništì,

tempranilo ze Španìl,

podíváš se do hvìzd

a hlava se zatoèí.

Hlava nebo ves mír?

Zemì je ještì teplá,

jen od øeky vlažný závan 
usazuje do trávy chladivé perly.

Snad zase za rok bude léto.
Cestou od patníku k patníku pøibývají.

POWER POINT

V oèích mám fotek mnohem víc, 
než kliká v prezentaci z historie mìsta.
A taky jsou barevné.
Žádné bourání a ošklivá zákoutí.
Teplo ve tváøích, které rudnou 
pøi vzpomínce na první milostné pletky.
Holky, to bylo trapný!
Pøežily jsme to.
Dnes už se jen culíme, 
možná s trochou studu,
nad starou krabicí od bot.

Vždycky to pøichází v létì.

PLAVENÍ HØÍBAT

Ètyøicet zvonù odbilo
Jednaètyøicet zim
A zase voní seno…
Kluk s oèima Paula Newmanna
už sedlá konì na nebeských pláních

Nuda a láska –
vražedná kombinace
Èistý stùl a èistá postel

To jsou ty poctivý holky!
Captain Morgan i Johann Becher
ti ji závidìli
Hrajete spolu na tøetího

Adresa neznámá
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PRÓZA

ALENA VÁVROVÁ

Slastných devadesát
Slunce vychází a já z domu v bílých keckách, roušku se sluneènicí na 

èenichu a letím do lesa. Už cestou toèím prvního Tibe�ana bez roušky, 
toèím se proti smìru hodinových ruèièek, napojuju se na ten Boží kosmos, 
a když konèím toèení, jsem opilá bez Republiky a šnìruju si to po té široké 
cestì lesoparku od pangejtu k pangejtu. To jsme dìlávaly jako dìti na 
louce. A ještì k tomu sborovì brumlaly piju rum piju rum piju rum, a když se 
nám kebulky øádnì zamotaly, praštilo to s námi do trávy a my jsme ji 
nadšenì oèichávaly, nìkdy jsme si dokonce trochu kously, a nejkrásnìjší   
to bylo, když už padla rosa, to se vše ještì více rozvonìlo. Bylo to tak silné   
a opojné, že ještì dnes slyším, jak zpíváme v tom toèení tu zázraènou 
nevýchovnou mantru.

Pak chvíli bìžím kolem devíti novì vysazených stromkù a vìdomì 
dýchám, promývám opojným lesním vzduchem celé dýchací cesty od nosní 
sliznice pøes prùdušnice, prùdušky, prùdušinky až do celých plicních lalokù, 
prodýchávám jaro až do tìch nejminiaturnìjších sklípkù. Všechno tady voní 
zázrakem. Protahuju se za jemného klusu a pak jdu zas chvíli rychlochùzí. 
Srdeèní masáž! Cítím každý pór svého tìla. Radují se všechny se mnou.

Pak na mechové mýtince vyruším mámu srnu, která schválnì bìží 
jinam, aby mì odvedla od kolouškù. Tu pak za zpìvu ptákù obcuju se 
stromy: potlapkávám je, mluvím s nimi, opírám se o nì, toèím se kolem 
nich, èichám k jejich kùøe, šlapu jim na vypouklé koøeny, dìlám o nì kliky 
ve stoje, objímáme se, opírám o nì èelo, bøicho, nohy, záda. A zas a zas 
jsme spolu semknuti. Poslouchám, jak dýchají borovice a osahávám oèima 
jejich legraèní šošolky skoro až v nebi. Hladím mladé smrky, pak stoupám   
k buku na špièky a hledím do jeho koruny. Zkouším tanèit lesní tajèi, 
modeluju ze vzduchu míè, který si umím docela dobøe vložit do bøicha.

Pak podìkuju mému místu, mé lesní tìlocviènì, a bìžím dál až na hráz 
rybníka, kde hnìdé kaèeny s kaèírky s pùvabnì zelenými hlavièkami mnou 
vyplašeni letí s kaèecím køikem ze svých úkrytù na rybník, kde hned strkají 
u té ranní pøíležitosti hlavy pod vodu pro snídani a koukají jim jenom 
ocásky a voda šplouchá radostí.

Když se vracím podle strouhy domù, zelené žabky s kvákáním skáèou 
jedna pøes druhou jako o závod do vody. Kolem pøeletí krasavice sojka     
se svým varovným voláním, zahlédnu i straku a hlavnì, hlavnì mám plné 
uši všech tìch zvukù. Datel se také èiní jako malý bubeníèek. Kosové 
vyhrabávají zbrkle larvy a žížaly zpod suchého listí a já už jsem za malou 
chvíli pøed brankou ve sluneènicové roušce doma. Svých slastných deva-
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desát minut zakonèím horkou sprchou, která konèí mírnì ledovou, a já 
mám pocit, že jsem v saunì v Sibyllenbadu, proèež se uslyším hodnì 
radostnì a nahlas zpívat nìmecky.

TAMARA KOPØIVOVÁ

Andìl za plotem
„Tak už bìž, Eliáši, a� zase nìco nevyvede. Tady máš GPSku se 

souøadnicemi, nebylo by dobré, kdybys hned pøi první misi zabloudil,“ 
povídá Petr s vážnou tváøí. „A sbal si všechny vìci, Bùhví (Petrovy oèi se 
obrátily vzhùru), jak dlouho tam budeš muset zùstat.“ Eliáš s ustaranou 
tváøí odešel do svého pokojíku, do batùžku si složil vše, co pokládal za 
potøebné a dùležité, a chvilku si pohrával s GPSkou, než se mu povedlo 
chytit nebeský signál. Pak podle souøadnic nasmìroval dolù nebeskou 
skluzavku a naposledy se ohlédl. „Ach jo, tady bylo tak fajn, teplouèko        
a milouèko, kdoví, co mì èeká dole. Je tam prý sychravo, podzim se tomu 
øíká… Ještìže Petr trošku oškubal køídla mým kamarádùm, které zatím 
žádná mise neèeká, a nechal mi ušít teplou péøovku. Bude se hodit!“ 

„Andìlíèku, mùj strážníèku,“ znìlo mu v uších, když se øítil po skluzavce 
k Zemi. Buch, to byla rána. Zrovna mìkké pøistání to nebylo. Ale hlavnì   
že mì nikdo nevidí, pomyslel si, když se pomalu sbíral ze zemì. Rozhlédl 
se kolem. Byl uplakaný dušièkový den, nikde nikdo. Sídlištì vylidnìné.    
Jen pár dùchodcù se šouralo z autobusové zastávky k blízkým panelákùm. 
Prošli tìsnì kolem nìj a on si znovu uvìdomil, že ho nemùžou vidìt.    
Vtom zaslechl hlasy; výskot a smích se mísily se zlostným pokøikováním. 
„Co tam stojíš jak tvrdý Y, proè nepøihraješ? Hraješ si na Ronalda, nebo 
co? Jééé, on si dal vlastòáka, trouba! Jonáši, jdi na chvíli do brány.“ 
Zpozornìl. Jonáš, tak se pøeci jmenuje ten kluk, kterého vyfasoval pod 
svou ochranu. Jonáš, malý roš�ák, kterému se žádný malér nevyhnul. 
Jonáš, o kterém jeho babièka øíkala, že pøi nìm stojí snad všichni svatí… 
Ó, jak se mýlila. Zatím mìl prostì kliku. Nebo štìstí, chcete-li. Na andìlíèka 
si vzpomnìl  jen obèas pøed spaním: „...opatruj mi mou dušièku, opatruj ji 
ve dne v noci, od škody i od zlé moci.“

Došel k malému fotbalovému høišti. Byl to vlastnì jen plácek se dvìma 
brankami obehnaný drátìným pletivem. Sundal si batùžek. Už ho poøádnì 
tlaèil do zad a ošklivì mu pomaèkal køídla. Eliáš si uvìdomil, že je u cíle. 
Postavil se tìsnì k plotu a zaèal sledovat zápas. Najednou se k nìmu 
zakutálel míè. Zastavil tìsnì u jeho nohou. Støídavì se díval na míè a na 
kluky stojící opodál. Vtom se k nìmu rozbìhl malý Jonáš. Sehnul se pro 
míè, a když se znovu narovnal, díval se Eliášovi pøímo do oèí. „Nestùj     
tam  a pojï si s námi zahrát, chybí nám obránce,“ vyzval ho a pokraèoval: 
„Jo a pøelez tou dírou v plotì, vždy� víš.“ Usmál se na nìj a spiklenecky 
mrknul pravým okem.
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ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení III. 
KAREL HRUBÝ

Moje pozdìjší chlapecká léta

Moje pozdìjší chlapecká léta spadla do pohnuté doby. Radosti i bolístky 
dìtství vystøídalo opojení mladých let, do kterého však vpadl brzy Mnichov 
a za pár mìsícù nacistický protektorát. Se všemi omezeními, úzkostmi, 
nedostatky. Nebyli jsme tehdy naštìstí pro Hitlera dost spolehliví na to, aby 
nás pozdìji poslal umírat na frontu jako Elsasáky z okupované Francie, ale 
v denním životì bylo dost krutostí, ponížení, mizení lidí, z nichž mnoho se 
jich nevrátilo. Byla to pohnutá, dramaticky zažívaná doba. Také v mém 
osobním životì. 

Krize, která pøicházela, mìla jiný rozmìr než hospodáøská bída. Nešlo   
o sytost a sociální úroveò, ale o lidskou dùstojnost, o ohrožení národa         
a jeho sebevìdomí, o kulturu a hodnoty, k nimž se život souèasníkù upíral. 
Ne už o úroveò každodenního života a hodnot, k nimž se èlovìk upíná        
a jimiž se øídí v denním všedním životì, ale o hodnoty, abych tak øekl 
„sváteèní“, nemateriální, nehmatatelné, neprostorové, nepoživatelné: o svo-
bodu, spravedlnost, o pojetí lidské dùstojnosti a práv èlovìka, který byl 
náhle zasažen nadvládou vyvolených „nadlidí“ opovrhujících vším, co není 
z jejich „krve a pùdy“.

Osmatøicátý rok jsem zažíval v chlapeckém vìku, bylo mi patnáct. 
Snaha henleinovcù o tzv. autonomii pohranièních území osídlených Nìmci 
(tzv. Sudety) ve mnì podobnì jako tehdy v celém národì roznìcovala  
oheò nacionálního sebevìdomí, zaèal jsem si uvìdomovat to, co jsme 
nazývali „odkaz našich dìjin“. Byl jsem nadšen spontánností a discipli-
novaností, s jakou probìhla mobilizace v kvìtnu 1938, do poslední chvíle 
jsem vìøil masarykovské dùvìøe v koneèné vítìzství pravdy a spravedlnosti 
– a pak pøišel ten tvrdý otøes, který nám pøinesl Mnichov a zrada spojencù. 
Ulicemi táhly pobouøené davy, vykøikovaly hesla, požadovaly nápravu. 
Dostal jsem se s kamarádem do zástupu, který táhl k posádkovému domu 
v Plzni, v té chvíli jakémusi pomyslnému symbolu naší vojenské síly. Nìkdo 
do toho vzrušení zavolal: „Vítìzili jsme s jednookým Žižkou, a� nás dnes 
vede jednooký generál Syrový!“ A dav to pøevzal a celou cestu už se 
požadovalo jen „Syrový, Syrový, Syrový“. Chtìli ho za ministerského 
pøedsedu, aèkoli s politikou mìl malou zkušenost, ale byl jednooký jako 
Žižka a byl velitelem armády, to staèilo k iracionálnímu opojení, které           
v takových situacích neuvažuje rozumem, ale reaguje vzrušeným citem. 
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Ale tenkrát jsem to nevnímal kriticky. Davová psychóza mne dovedla ještì 
strhnout. 

Vystøízlivìní pøišlo, až když na ulicích našich mìst zazvonily podkovky 
bot nìmeckého Wehrmachtu, který nám po 15. bøeznu 1939 pøinesl 
Hitlerùv protektorát a odchod Slovákù ze spoleèného státu. Kdy i ten 
pomnichovský pokus o okleštìnou demokracii tzv. druhé republiky defi-
nitivnì ztroskotal a nad èeskými zemìmi se objevil mrak zvùle a násilí, 
jehož nejvydatnìjším nástrojem bylo povìstné Gestapo. Když zaèali mi-  
zet naši nejlepší lidé, židovští obèané se objevili v ulicích jako metaøi           
s hvìzdou na kabátech, než i oni definitivnì zmizeli. Vzdor, který byl ještì 
ve vìdomí národa silný na poèátku, slábl, zaèal se šíøit strach. Poèáteèní 
jednota národa se zaèala rozpouštìt v sobecké starosti o pøežití. Jen sta-
teèné duše se postavily a zaèaly se formovat v podzemním odboji. 

Mùj osobní pøíbìh z té doby je ve svìtle tìchto událostí nezajímavý, 
nelišil se pøíliš od každodennosti životù jiných. Ale pro utváøení mého pojetí 
svìta a pro volbu další mé cesty bylo toto období rozhodující. Když jsem 
ukonèil mìš�anskou školu (tj. 5. až 9. tøídu pozdìjších devítiletek), chtìl 
jsem jít studovat uèitelský ústav. Ale v záøí, kdy škola zaèínala, jsem ještì 
nedosáhl vìku patnácti let (narodil jsem se v prosinci), což byla podmínka 
pøijetí. Odmítli mne, a tak jsem šel do Škodovky uèit se soustružnickému 
øemeslu.

Celou tu dobu, co jsem pracoval ve Škodovce jako uèedník i potom jako 
dìlník, jsem mìl hoøký pocit, že mi nìco utíká. Chtìl jsem vìdìt, poznávat, 
hledat tu podstatu jevù a života, která je ukryta pod povrchem každo-
denních zážitkù, jak je pøijímáme v té navyklé všední samozøejmosti. Zaèal 
jsem vysedávat ve vìdecké knihovnì a hltal to, co bylo po stìnách v „pøí-
ruèce“. Narazil jsem na Èeskoslovenskou vlastivìdu, dobovou encyklopedii 
našich dìjin, našeho jazyka, naší kultury i produkce. Sál jsem to do svého 
vìdomí ještì bez velkého zamyšlení. To pøišlo, když jsem narazil na 
Masarykovu knížeèku Moderní èlovìk a náboženství. Náboženské otázky  
v tomto vìku jsou ještì živé a naléhavé, ale u Masaryka šlo více o lite-
raturu, o velké romanopisce a básníky, kteøí hledali ve svých dílech smysl 
života. A ta jiskra pøeskoèila i do mého vìdomí. Z neorganizovaného shá-
nìní „vìdomostí” se stalo zamìøené hledání. Kamenitá cestièka filozofie se 
stala podkladem dalších mých životních krokù.

Když v roce 1941 vypukla válka, udìlal jsem závažné rozhodnutí. 
Nemohu tady ve Škodovce toèit souèásti pro kanony Wehrmachtu, musím 
se stát uèitelem, kterých v té dobì útlaku bude naléhavì tøeba. Jenomže  
to nebylo snadné v režimu, kde poslední slovo mìl vždycky nìjaký nacista. 
U nás v Dìlovce to byl ing. Schnabel, který byl nacistickým povìøencem    
a hlídaèem výroby. Požádal jsem ho o povolení ke studiu údajnì na 
prùmyslové škole, abych se do podniku vrátil jako kvalifikovaný technik.  
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Na to on pøikývl. Ale já jsem chodil do prùmyslovky jen naoko asi týden, 
pak jsem pøestoupil do uèiteláku – nikdo to na mne nepráskl. A tak jsem   
už jako starší žák v dalších ètyøech letech absolvoval uèitelský ústav. 

Konec války pøiblížil frontu doslova na doslech. V posledních mìsících 
už jsme slyšeli výbuchy bombardování Drážïan. To už jsme vìdìli, že naše 
osvobození Spojenci není daleko. Ale poøád ještì padaly bomby. Když        
v dubnu 1945 nìmeètí kluci (patnácti až sedmnáctiletí, poslední Hitlerova 
výzva), kteøí obsluhovali protiletecká dìla nedaleko nás, si párkrát vystøelili 
do svazu pøelétávajících letadel, pustili to na nì spojenci z výšky víc než 
tisíce metrù. A pár tìch tìžkých bomb spadlo i do ulice, kde jsme se krèili 
ve sklepì. Sedìli jsme na sbalených kufrech s tím nejnutnìjším, co èlovìk 
potøeboval, kdyby ho museli hasièi dolovat ze zasypaného sklepa. Pøežili 
jsme to. Byly obìti, chybìli naši nejlepší lidé, ale nechali jsme se rádi 
strhnout kvìtnovými dny ke štìstí pokraèujícího života.

Než jsme odmaturovali, byl už tedy války konec. A tak jsem se inten-
zivnì pøipravoval ke studiu na filozofické fakultì. Když pak pøišly ty opojné 
májové dny, kdy v Plzni byli vítáni ameriètí vojáci a nám spadl ze srdcí ten 
umrtvující strach, rozjel jsem se do Prahy. Musím však ještì zmínit, jakou 
roli v té dobì hrál v mém životì fotbal. Fotbal a filozofie spolu jistì nijak ne-
souvisí. Ale v mém životì jedno podmiòovalo druhé. Díky tomu, že jsem už 
po léta hrál za juniorku plzeòské Viktorky, byl jsem zaøazen do souboru 
placených hráèù, z nìhož se doplòovalo ligové mužstvo. Nebylo to tehdy 
nic ohromujícího jako dnes, ale mnì to umožnilo, že jsem po válce mohl jít 
do Prahy bez obav, že tam pobyt a studium finanènì nezvládnu. Mìsíènì 
jsme dostávali fixní plat 500 Kès, k tomu prémie za vítìzství 300, za remízu 
150 a za prohraný zápas alespoò padesát korun. A protože jsme byli vcelku 
úspìšní, dalo to za mìsíc s prémiemi dost pøes tisíc korun – tolik nevydìlal 
ani kvalifikovaný øemeslník ve Škodovce. 

BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ 

Hysterické matky
„To jsem se zase dneska vyznamenala,“ prohlásila jsem jednoho pozd-

ního veèera, když dìti po zdánlivì nekoneèném dni usnuly. „Stává se ze 
mì hysterická matka,“ øekla jsem zdrcenì své drahé polovièce a zhroutila 
se na gauè.

Muž souhlasnì pokyvoval hlavou. S oèima pøikovanýma k obrazovce 
právì sledoval živý pøenos domácí fotbalové ligy.

„Pojï, to dáš! Støílej, ty vole!“ uslyšela jsem namísto odpovìdi.
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Rezignovanì jsem si otevøela pivo a usoudila, že pro své emoèní výlevy 
jsem si nevybrala právì tu nejvhodnìjší chvíli. Teprve když støelec Plznì 
vsítil první gól, muž se na mì s trochu klidnìjším výrazem obrátil a pravil: 
„Miláèku, já myslím, že to vidíš moc tragicky. Jsou to prostì dìti. Mìla bys 
je brát s nadhledem. Tak nìjak víc sportovnì.“

Vyvalila jsem na nìj zvlhlé oèi a zoufale rozhodila rukama. Na víc jsem 
se v tu chvíli nezmohla. Soupeø totiž právì vstøelil odvetnou branku a mùj 
druh vyskoèil z gauèe jako èertík na pérku. „To snad ne! Ty lemplové si tam 
nechají dát takovýho couráka!“

Podívala jsem se na nìj a zvìdavì pozorovala, jak se z dosavadního 
prùbìhu zápasu zaèíná psychicky hroutit. „Mìl bys to brát víc sportovnì, 
miláèku,“ prohodila jsem ironicky.

Aèkoliv èasto pùsobím dojmem, že mám místo hlavy dubovou palici,    
na názory svého muže dost dám. A tak jsem se rozhodla, že to tedy zku-
sím. Respektive zkusím se podívat na vìc s vìtším nadhledem. A jak jinak 
bych to jako spisovatelka mìla udìlat než o daném problému napsat.

Abych mohla vypátrat zakopaného pudla, musím se vrátit v èase zpìt 
do okamžiku, kdy ten inkriminovaný den zaèal. Toho rána jsem se probudila 
s myšlenkou na praèku. Asi vás napadne, že už mi z té mateøské totálnì 
jeblo a mým nejvìtším koníèkem se stalo praní prádla, ale nebojte – tak 
špatnì na tom zatím nejsem. Nicménì den pøedtím jsme si pøivezli novou 
parní praèku (po tom, co nám ta stará bez varování hekla a chcípla), takže 
jsem se už nemohla doèkat, až ji vyzkouším. Pøedstavovala jsem si, jak do 
ní narvu prádlo a rozjedu všechny ty programy, èudlíky, hejblátka a doty-
ková tlaèítka. Moje nadšení vydrželo asi pìt minut. Pøesnì do chvíle, kdy 
se probudily obì dìti. A mìly ten samý nápad jako já. Cestou na snídani se 
nezapomnìly zastavit v koupelnì a zaèaly zbìsile maèkat všechny èudlíky, 
kroutily koleèkem s programy, otvíraly kulatá dvíøka a naèuhovaly do útrob 
praèky jako husy do flašky.

Vystrnadila jsem je ven a šla si vaøit kafe. Jisté indicie už od rána 
naznaèovaly, že dnešní den nebude vùbec jednoduchý. Bio zátìž byla na 
trojce, za oknem promìnlivá oblaènost, a kdyby nìkdo vymyslel index 
zlobivosti dìtí, musel by být nikoliv na trojce, ale rovnou na desítce. K tomu 
mì navíc zaèínala šílenì bolet hlava. 

Šli jsme snídat. Maska laskavé, milující a respektující mámy, kterou 
každé ráno nadšenì a s vytrvalou nadìjí nasazuji, se dnes zaèala vytrácet 
ponìkud brzo. Konkrétnì ve chvíli, kdy si Anièka obrátila kelímek s borùv-
kovým jogurtem na hlavu a Míša si pomazal kakaovým krémem ruce až po 
ramena. S vypìtím všech sil a nervù jsem tu zvìø umyla, uklohnila obìd, 
navlékla je do teplákù a bundièek a vyrazili jsme ven.
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Vládlo studené bøeznové dopoledne a nebe vypadalo jako šedivá zata-
žená opona. Bez vìtších problémù jsme dorazili k Šídlovskému rybníku, 
kde moje sebevìdomí zaèalo opìt trochu stoupat. Anièka si z koèárku 
prohlížela oveèky v ohradì a Míša se š�oural klackem ve veliké louži. 
Zaplavila mì vlna nìhy a lásky nad tou rozmilou drobotinou.

„Prosím vás, nemáte drobný na kolotoè?“ vytrhl mì z rozjímání ženský 
hlas. Otoèila jsem se a za mnou stála zoufale vyhlížející maminka tøímající 
v náruèí vztekající se dítì. „Vašík se chce povozit a já mám jen papírovou 
stovku,“ øekla. Cítila jsem, jak mi opìt zaèíná bolet hlava.

„Mamí, já cí taky na kolotoè,“ zaøièel nadšenì Míša a v euforii strhnul 
Anièce èepici. Ta mu z koèárku nadšenì zatleskala malýma ruèièkama. 
Takovému psychickému nátlaku se nedalo odolat. Vytáhla jsem penìženku 
a vydali jsme se k malému dìtskému kolotoèi, stojícímu vedle Šídlovského 
ranèe.

„Tak už jsme se povozili a pùjdeme domù, jo? Musíme na obìd a spin-
kat,“ vysvìtlovala jsem synkovi, když se kolotoè po pìti minutách koneènì 
zastavil a já ho vzpouzejícího rvala ze sedátka. Nakonec slezl sám, ale 
místo k domovu se rozbìhl k dìtskému høišti, které lákalo opodál. Upustila 
jsem páru a vydala se s koèárkem za ním.

U prolézaèek bylo bohužel i nìkolik skøítkù se svými opatrovníky. Pokud 
se nìkdy ocitnete na dìtském høišti, schválnì si všimnìte zmìnìného 
chování rodièù. Vìtšina z nich má totiž náhle nutkavou potøebu pùsobit  
jako ti nejhodnìjší, nejš�astnìjší a nejvíc „free“ rodièe na zemìkouli. 
Obezøetnì pozorují ostatní a s jistou mírou škodolibosti vyèkávají, komu 
prvnímu dnes ujedou nervy a ztratí „ksicht“. Pøiznávám, taky to obèas 
dìlám a snažím se pùsobit, jako že mám všechno zcela pod kontrolou. 
Poøád je to lepší než vypadat jako psychotická matka, která má v levém 
oku tik a ze všeho nejvíc pøipomíná divoženku v trní, protože si ráno ani 
nezvládne uèesat vlasy.

Vìdoma si výše uvedeného, zkusila jsem to nejprve po dobrém: „Tak se 
jednou sklouzni a pùjdeme, jo?“

„Tšiklát,“ zkusil to malý vyjednávaè.

„Dobøe, ale pak pùjdeme,“ souhlasila jsem.

Po tøetím sklouznutí se k mému oèekávání opìt hrnul na skluzavku.    
„To už bylo tøikrát,“ namítla jsem.

„Dvaklát,“ zavrtìl hlavou a tìžil z toho, že zatím neumí poèítat.

„Naposled a odcházíme,“ prohlásila jsem pevnì.

Malý ulièník se opravdu naposled sklouznul. Následnì však hupsnul   
na houpaèku a divoce se rozhoupal.

„Míšo, pojï nebo nám ujede tramvaj a budeme mít velký problém,“ 
uchýlila jsem se k malé lži.
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„Malý ploblém,“ zašišlal trpajzlík na houpaèce. Obrátila jsem oèi v sloup. 
Kdo ho tohle, proboha, uèí, pomyslela jsem si. Míra mojí trpìlivosti zaèínala 
pomalu, ale jistì pøetékat. Do toho zaèala Anièka usedavì plakat, protože 
už jí v koèárku zaparkovaném na jednom místì zaèínala být dlouhá chvíle.

„Tak my jdeme, èau,“ použila jsem tuhle generacemi provìøenou lest      
a zaèala tlaèit koèárek pryè. Malý zbojník mì z houpaèky nevìøícnì 
pozoroval, pak z ní opatrnì slezl a následnì propukl v hysterický jekot. 
Otoèila jsem se a s lhostejným výrazem jsem vyèkávala. Chlapeèek øval 
jako by ho na nože brali, ale opustit stanovištì nemínil. Jeho køik samo-
zøejmì pøilákal pozornost všech pøítomných na høišti i v blízkém okolí. 
Chudák dítì tady øve a matka ho jen chladnokrevnì zdálky pozoruje, 
mysleli si urèitì.

Když køikloun pochopil, že se mnou nehne, udìlal nìkolik krokù smìrem 
k nám a pak se s divadelní grácií po vzoru šranìk skácel do nejvìtšího 
bahna široko daleko. Potom v té srajdì zaèal válet sudy, a ještì mì pøitom 
drze pozoroval.

Ve vzduchu se ozvalo hlasité „rup“. Jo, hádáte správnì, byly to moje 
nervy. 

„Ty jsi ale dobytek!“ zaèala jsem na nìj jeèet jako smyslu zbavená. 
Ksicht nejvíc „free“ mámy pod sluncem se ve vteøinì rozplynul. Všichni       
v okolí teï pøestali sledovat své ratolesti a s potìšením pozorovali jednu 
hysterickou matku, která si dnes vytáhla Èerného Petra. Celé divadelní 
èíslo ještì umocòoval malý vztekloun, který øièel na celé kolo, když jsem ho 
tahala za flígr z bláta a vzpouzejícího se táhla pryè.

A tady to stopnu, jo? Vlastnì už není moc co vyprávìt. Místo toho si 
vezmu k srdci radu svého moudrého muže a zkusím vymyslet, jak by to 
celé vypadalo, ehm, s tím sportovním nadhledem…

Když se køikloun nìkolikrát vyválel v obrovské louži bláta, neozvalo se 
hlasité „rup“, nýbrž hlasité „óm“. Po vzoru buddhistù jsem dlouze vydechla, 
znovu se nadechla a nasadila salámový úsmìv.

„Tak ty ses tady takhle vyválel?“ povìdìla jsem synkovi klidnì. „To seš 
ale pìkný prasátko. Víš, co je ale super? Že budeme moct vyzkoušet,   
jestli to bahno naše nová praèka vypere. Tak pojï, pùjdeme ji domù 
vyzkoušet, jo?“

Kluèík obalený bahnem a pískem nadšenì pøikývne, chytne mì za 
ruèièku a š�astnì odkráèíme k domovu, doprovázeni závistivými pohledy 
ostatních rodièù, kteøí se marnì snaží dostat své ratolesti z høištì.

No není to nádherná pøedstava? Vskutku je. Jenom k její realizaci nìco 
chybí. A není to jen notná dávka onoho sportovního nadhledu. Èlovìk by 
musel být léta školený jogín, alkoholik nebo chronický flegmatik, aby tohle 
dal. A vùbec, a� si to tatínkové taky nìkdy zkusí.
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Kritikovi pøátelé – Chytrý telefon
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Chøipka se nejlépe léèí na horách, a sice lyžováním. Buï nás to vyléèí, 
nebo odrovná. Teple se oblékneme, zejména krk a� je dobøe zabalený. 
Obleèení nás musí dostateènì høát, pokud sluníèko nesvítí a pokud ne-
musíme do kopce šlapat po svých. Nezapomeneme dostatek kapesníkù. 
Cestou je vhodné vypít si kafe s rumem, ideálnì bez toho kafe.

Po pøíjezdu na místo urèení si zapneme bundu, omotáme kolem krku 
šálu, narazíme èepici. Na závìr si nasadíme lyžaøské brýle. Tento vynález 
nejenže chrání oèi proti horskému sluníèku a vìtru, ale bezpeènì zahøeje    
i ten kousíèek èela, který kouká zpod èepice.

Lyžování se nezapomíná, netøeba se bát. A pokud obèas chodíme 
bruslit (ne se jen klouzat), tak je to úplnì „cajk“. Výhodou pøípadného pádu 
na lyžích je fakt, že sníh bývá mìkèí než led. Fronty na vlek døíve považo-
vané za prudu a ztrátu drahocenného èasu jeví se nyní velice užiteènými, 
neb se tam lyžaø mùže poøádnì vysmrkat. Podrobný návod: stáhneme 
lyžaøskou rukavici (pokud možno tu, ve které nemáme zastrèenou permici 
na vlek), rozepneme kapsu bundy, zvedneme upadlou lyžaøskou rukavici, 
vytáhneme úhlednì složený kapesník, popojedeme ve frontì smìrem         
k vleku, roztáhneme kapesník, dùkladnì se vysmrkáme, kapesník složíme, 
zastrèíme do kapsy, popojedeme ve frontì smìrem k vleku, kapsu s kapes-
níkem zapneme a navleèeme si zase lyžaøskou rukavici. Vyjde to èasovì 
tak akorát. Pakliže pøed námi náhodou není fronta, je vhodné pokusit se 
zvládnout tento postup pøi jízdì na vleku, ovšem bez padání rukavice. 
Škoda ztrácet nahoøe na kopci zbyteènì èas. Nos ovšem potøebujeme mít 
èistý, protože pøi lokání studeného vzduchu pusou by celý léèebný proces 
byl ponìkud kontraproduktivní. Pøi dodržování uvedených zásad již v prù-
bìhu dopoledne zcela ustoupí kašel a zaènou se ztrácet i opary, protože    
ty bestie prostì nesnáší zimu. Na obìdì se zdržme jen nezbytnì dlouhou 
dobu. 

Odpoledne zjiš�ujeme, že hory skuteènì léèí chøipku, protože i rýma 
zaèíná ustupovat, ale kupodivu neléèí nedávno naražené koleno, které        
o sobì zaèíná dávat vìdìt. Nejlepší jízdy jsou ty poslední.

Na zpáteèní cestì si lebedíme, jak je nám dobøe, že to lyžování byl 
skvìlý nápad, a trošku nás mrzí, že v pondìlí pøece jen pùjdeme do práce, 
protože takový týden doma taky není k zahození. Leè nezoufejme. Je-li 
nám dobøe, ono to pøejde. Pøi návratu do mìsta se vrací kašel a škrábání    
v krku, takže doma opìt pijeme èaj s medem, na krk dáváme obklad, opary 
chladíme studenou vodou, protože ty bestie nesnáší zimu, bereme si 
Aspirin a èekáme, jak rozhodne nedìle. 

PEGGY KÝROVÁ

Jak se léèí chøipka

PLŽ SMAJLÍK
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Èlovìk moudrý

POSTPRAVDY

Jednou z nejcharakteristiètìjších vlastností èlovìka moudrého, odbornì 
zvaného homo sapiens recens, jinak taky homo sapiens sapiens, což asi 
znamená dvakrát moudrého, vulgo tuplovanì moudrého, jest hašteøivost. 
Hádají se a hašteøí mezi sebou manželé i ostatní pøíbuzní, pøední 
osobnosti, odborníci a vùbec všichni výteèníci, politické strany, církve, 
národy a státy. Lidé se mezi sebou i perou a státy válèí.

Jak lidi sjednotit? Zpùsobem døíve obecnì praktikovaným k umravnìní 
tìch dole bylo násilí ze strany tìch nahoøe. Krajní øešení pregnantnì 
nastínil J. V. Stalin: „Není èlovìk, není problém.“ Samozøejmì, že pak ti, co 
zbyli, si už dávali na své konání dobrý pozor. Ponìkud humánnìji zní 
vyjádøení Josefa Švejka: „Na chudý lidi musí bejt pøísnost.“ Zøejmì nebyl 
tak dùsledný jako Stalin a mìl na mysli jenom sem tam nìjakou tu facku, 
obèas tøeba i arest. Ale jak plyne èas, tak se èím dále tím ménì takto 
problémy a neposlušnost ze svìta odstraòují. Problémù a z nich plynou-
cích svárù proto neubývá, ale naopak pøibývá. Nakonec ani v minulosti,       
v bezohledných dobách pøedkorektních, se nikdy nepodaøilo udržet poøá-
dek dlouhodobì. Také se navzdory válkám vedeným v zájmu zklidnìní 
neklidných oblastí a území i mezinárodní scéna zdá být èím dále tím více 
roztøíštìným kolbištìm.

Kde a v èem je chyba? Zøejmì za všechno špatné mohou lidské geny. 
Køes�ané, ale také komunisté, chtìli vychovat nového, lepšího èlovìka. 
Snažili se lidi umravnit, potlaèit v nich egoismus a rozvinout altruismus. 
Ježíš Kristus nabádal své následovníky, aby všechno, co mají, prodali           
a stržené peníze rozdali chudým. Komunisti pak chtìli jít ostatním pøíkla-
dem a razili zásadu: Kde se dává, tam jsme jako první a kde se bere, tam 
pøicházíme mezi posledními. Ale jednìm ani druhým se pøevychovat lidi 
nepovedlo. Nìkteøí, napøíklad Jan Amos Komenský, Anton Semjonoviè 
Makarenko èi Jaroslav Foglar to zkusili s mládeží, držíce se zásady,          
že stromek je tøeba ohýbat, dokud je mladý. Jisté výsledky ve výchovì dìtí 
a výrostkù mìli, to se jim nedá upøít, ale bez policajtù se spoleènost stejnì 
neobešla. Kradlo se a krade, ba i vraždí, a krást a vraždit se urèitì bude        
i nadále. Když se genetika, pùvodnì komunisty oznaèená za buržoasní 
pavìdu, vzala na milost, vyšlo najevo, že se špatné geny žádnou 
pøevýchovou zmìnit nedají.
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Vyšlechtit lepší druh se daøí jen u zvíøat. Dlouhodobým selektivním 
šlechtìním, to znamená vyøazováním nežádoucích jedincù z chovu, se po-
daøilo zlého vlka pøedìlat na hodného psa, divokého konì na konì posluš-
ného, zuøivé vèely na domestikované vèelièky. S lidmi se ale takto mani-
pulovat nedá. Hlavnì nesmí, pouze zvrhlí diktátoøi si nìco takového chtìli 
dát do programu. Stejnì se asi všech špatných genù trvale zbavit ani 
nejde, cožpak i ten nejhodnìjší pejsánek obèas nìkoho nepokouše, kùò 
nepokope, vèelky nepobodají?      

Takže se musíme smíøit s tím, že lidé zùstanou navìky sobci, budou se  
i v budoucnu mezi sebou hádat a do øeèi si skákat, obèas se uchýlí               
i k násilí a státy mezi sebou nepøestanou válèit. Musí to tak být. Kdyby    
byli všichni hodní, zavládla by na svìtì nepøedstavitelná nuda. Na televizní 
seriály by se nedalo koukat, kdyby v nich nikdy nebyl žádný podraz, žádná 
mrtvola. Bez zla a bez konfliktù by s umìním byl vlastnì konec. Vždy�          
i v tìch pøíbìzích konèících happyendem odjakživa cesta ke štìstí vede 
pøes pøedchozí utrpení.      

Zkuste si pøedstavit román dle èistì pozitivní osnovy: Hodným rodièùm 
se narodil hodný syn. Nikdy nezlobil, dobøe se uèil, rodièùm dìlal jen a jen 
samou radost. Když dospìl, našel si hodnou dívku, vzal si ji za manželku   

Ilustrace Stanislav Bukovský
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a mìl pak s ní kopu hodných dìtí. Ty dìti byly roztomilé a poslušné a nikdy 
nemluvily sprostì. Protože nezlobily a poslouchaly rady rodièù a uèitelù, 
nikdy neutrpìly žádný úraz, žádné neštìstí je nikdy nepostihlo. Když 
dospìly, našly si hodné dívky a muže a vzaly si je… Žádný padouch, žádné 
mrtvoly. A o takové hodné, bezkonfliktní rodinì by se mìlo psát na nìkoli-
ka stech stranách, aby to vydalo na normálnì dlouhý román, podle nìhož 
by se pak eventuálnì mohl natoèit i televizní seriál? Asi si to pøedstavit 
nedovedete. A uznáte, že by nebylo dobøe, aby zlo ze svìta zmizelo.      

Èlovìk moudrý, aby byl š�astný, se potøebuje dívat na neštìstí druhých, 
potøebuje si o nìm vyprávìt a o nìm èíst. Má pak radost z toho, že je na 
tom lépe. Má to v genech.

PLZEÒAN ÈTE

Neznáte ho, a pøece se vás jeho dílo dotklo. Thomas Anstey Guthrie 
(1856–1934). Otec fantasy. Roku 1997 èesky vyšla jeho povídka Dobro-
družství se sklenìným tìžítkem (1906) a hle, i díky pøekladu Leonida 
Køížka lze tak Ansteyho metody pøedstavit ve zkratce.

Zde psal pøíbìh advokáta, jenž potká klientku poté, co se zmenšil         
do sklenìné koule v londýnském hraèkáøství. Styl paroduje právní mluvu     
a hrdina zachovává understatement, což je britsky ztlumený postoj. Plze-
òan ète: „Lituji své neschopnosti – zpùsobené èásteènì nedbalým zpùso-
bem, jakým byl ten byt osvìtlen – popsat princeznu nìjak pøesnìji. Byla 
docela mladá – pøiklánìl bych se dokonce k názoru, že jí nebylo o mnoho 
víc než osmnáct – a bohatì, by� ponìkud výstøednì obleèena v nìjaké 
blýskavé róbì. Dlouhé vlasy volnì splývající po ramenou pùsobily na tak 
dospìlou osobu, alespoò podle mého názoru, znaènì neupravenì (aèkoli 
jsem v pokušení prohlásit, že to v jejím pøípadì nebylo zas až tak nepù-
vabné), i byl jsem na okamžik na pochybách, zda je zcela pøi smyslech. 
Pøestože byla oèividnì ve stavu pøevelikého rozrušení, nezpozoroval jsem 
však ve zpùsobu, jakým promluvila, jakýkoli náznak mentální nezpù-
sobilosti, a také její vzhled byl oèividnì pøíznivý. Naprosto si nemohu 
vzpomenout, že by mì nìkdy nìjaká klientka na první pohled více upou-
tala. ‚Øeknìte mi,‘ zvolala, ‚je to opravdu pravda? Skuteènì jste mì pøišel 
vysvobodit?‘ ‚Moje milá mladá dámo,‘ øekl jsem s vìdomím, že jakákoliv 

IVO FENCL

Snící Thomas Anstey Guthrie
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omluva za to, co jsem považoval za zcela nevhodný vpád, je zbyteèná. 
‚Bylo mi dáno na srozumìnou, že byste snad potøebovala mých služeb,      
a pokud tomu tak vskutku je, pak prohlašuji, že jsem vám zcela k dispozici. 
Jen se snažte trochu uklidnit a øeknìte mi tak jasnì a souvisle, jak 
dokážete, skuteèná fakta svého pøípadu.‘ ‚Bìda, pane!‘ zvolala a zalomila 
rukama, jejichž nanejvýš pozoruhodné krásy jsem si tehdy, jak si teï vzpo-
mínám, povšiml. ‚Jsem ta nejneš�astnìjší princezna na svìtì!‘ Soudím,    
že jsem prost snobismu stejnì jako vìtšina ostatních lidí, ale pøipouštím,    
že jsem poci�oval jisté uspokojení nad skuteèností, že jsem poctìn dùvìrou 
dámy tak vysoce postavené.“ Atd. Následuje ovšem i lítý boj s hrùzným 
drakem a setkání s dìsivým èernoknìžníkem, pøièemž je stejnì nejma-
giètìjší má vlastní vzpomínka. Naè? Na moment dìtství, kdy jsem v kruhu 
kterýchsi robat v køoví poprvé vyslechl právì tuto legendu!

Roku 1882 vydal Anstey román Vice Versa aneb Nauèení otcùm (èesky 
1908). O èem? Nadutý obchodník si díky kamennému talismanu prohodí 
tìlo se synem, ale je rozèarován. Internátní školu si maloval vlídnìji.      
Syn ovšem v nové kùži pochopí, co je odpovìdnost. Ano, jen moralita,     
ale roku 1931 ji napodobil americký humorista Thorne Smith (1893–1934) 
dílem Výmìna, kde si tìla prohodí manželský pár, a román byl opakovanì 
filmován (1940, 1979, seriál). Ale už roku 1947 napsal herec Peter Usti- 
nov dle pùvodní Vice Versa puntièkáøsky vìrný scénáø, jenž zrežíroval,       
v letech 1953 a 1961 vznikly další filmy a roku 1976 snímek Podivný pátek, 
kde scenáristka transformovala pøípad na matku a dceru. Roku 1981 pøišel 
pak i seriál Vice Versa, roku 1988 opìt film, v letech 1995 a 2006 verze 
Podivného pátku... 

Ale radìji k Ansteymu. Debutem dosáhl v Anglii takového úspìchu,      
že se vzdal v šestadvaceti právní kariéry a zamìøil buòky mozku výhradnì 
k vymýšlení fantastièna. Roku 1883 vydal román Obrovo roucho a dva roky 
nato Barevnou Venuši (èesky 1928 jako Venuše a kadeøník). Socha sta-
roøecké Afrodity ožije, ale hrdinovi není její permanentní náklonnost po 
chuti. Roku 1931 i tento pøíbìh inspiroval Thorna Smithe, a to k románu 
Noèní život bohù – o vìdci mìnícím lidi v sochy a naopak. Banální? Jistì.    
I na to jsme si hráli už ve školce! Ale líbilo se, že badatel oživí taktéž sochy 
øeckých bohù a že ty Amerika tak otráví, až se odporouèejí zpìt na pod-
stavce muzea. Román byl zfilmován (1935), roku 1948 totéž potkalo pod 
názvem Dotek Venuše i Barevnou Venuši. 

A zatímco recyklace pokraèuje, vra�me se do roku 1885, kdy Anstey vy-
dal Turmalínovy èasové šeky, svou první sci-fi. Vysnil tzv. banku èasu, kam 
odložíte jen ty hodiny života, jež vám vadí, ale pøijdou vhod jindy! Ale bìda. 
Jsou zpøeházené! Protože Anstey nevymyslil pointu, tak se hrdina probudí.



18

Následoval román Padlý idol (1886) – o malíøi, jehož už neobtìžuje jen 

socha ženy, ale zlolajná indiánská modla. Po knize Pária (1889) pøišel 

parodický spis Ibsen do kapsy (1892) a sbírka Mluvící kùò a jiné novely 

(èesky 1894), jejíž titulní próza líèí vztah kopytníka s vojákem. Zfilmová-   

na byla co Francis (1950) a scenárista David Stern sepsal ještì šest 

pokraèování: Francis na dostizích (1951), Francis na vojenské akademii 

(1952), Francis ve velkomìstì (1953), Francis v Ženském armádním sboru 

(1954), Francis u námoønictva (1955) a Francis ve strašidelném domì 

(1956). Nato se námìt pøesul do seriálu o „panu Edovi“. A opìt zpìt. Roku 

1892 vydal Anstey i realistickou knihu Hlasy lidu a zužitkoval znalosti 

londýnského slangu (cockney). Pak pøišel s Loutkami ve velkém (1897)       

a roku 1900 se vzchopil k poslednímu únosnému románu Mosazná láhev 

(èesky 1904). Titulní nádoba vìzní džina a hrdina ho pustí. Duch se za-

vdìèuje, ale kontraproduktivnì. Anstey pøevedl ten román v úspìšnou hru,   

námìt stojí i za filmy let 1914, 1923 a 1964. Už roku 1952 se však odsud 

odštìpila variace Sním o Jeannie a v letech 1965–1970 stejnojmenný  

seriál (139 dílù), který opìt vychází i z pøedlohy Thorne Smithe. Následo-

val animovaný seriál Jeannie (1973–1975) a hraný Jen to naše štìstí 

(1983–1984). Ten je pùvodnímu Guthriemu nejblíž; pøesto v letech 1985, 

1991 a 2000 vznikly ještì filmy Sním o Jeannie: Po patnácti letech, Poøád 

sním o Jeannie a Sním o Jeannie: Pravdivý hollywoodský pøíbìh.

A náš tvùrce mýtù? Roku 1906 vydal knihu Slané mandle (èesky 1913) 

a podstatnou povídku Bohemian Bag, nicménì s vypuknutím války s fanta-

zírováním skoncoval a do smrti už jen pøekládal Moliéra. Nevstoupíš dva-

krát do téže øeky, øíká se, a mladický úspìch Vice Versa se opakovat 

nezdaøilo. A co? Anstey i tak inspiroval pøehršli imitátorù s Wellsem v èele  

a na chvostì s pisálkem W. A. Darlingtonem, jehož dílo se prodávalo 

nejsnáz. Za války totiž vymyslil hrdinu Alfa, povídky s ním povznášely 

anglického ducha. Sotva nastal mír, autor je sestavil do knihy, která se stala 

obrovským bestsellerem. Uspìl i film Alfùv knoflík (1920). Abyste rozumìli, 

nešlo o nic víc, než o tohle: Hrdina je v obležení a odhalí, že jeden z jeho 

mosazných knoflíkù pochází z Aladinovy lampy. Také zvuková verze filmu 

vznikla (1930) a roku 1938 i pokraèování Alfùv knoflík na moøi. Tak by šlo 

pokraèovat. 

Ansteyho vykradla dokonce Edith Nesbitová (1858–1924) v trilogii Pìt 

dìtí a To (1902, èesky 1999 jako Pìt dìtí a skøítek), Fénix a koberec (1904) 

a Pøíbìh amuletu (1906), pøièemž její knížky zas ovlivnily C. S. Lewise, 

když psal Letopisy Narnie. „Silný pøíbìh prostì neumøe jako já,“ vzkazuje 

zcela zapomenutý Anstey Guthrie.
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MLADÝ ZÁPAD

MARKÉTA ZVOLÁNKOVÁ

Dopady
Co mì trápí?

Že nevzbudím se víc,
ba hùø, že vstanu zas,
by� neutržím nic
z okolních tìžkých krás.

Že tužby odplavou,
že vzdám se her a snù
a padnu únavou
na haldu seschlých dnù.

Že najdu zrcadlo,
v nìmž jako Dorian,
svùj odraz – divadlo –
koneènì rozpoznám.

Mé poezii

Tys místo øezné rány.
Tys místo skoku tam,
kam díky zbabìlosti
se vkroèit obávám.

Tys místo psychologa
a pøedražených rad.
Tys spása, drink i droga.
Tys štít mých nahých zad.

Já vím, to všechno,
co mi chcete
do slzavých skel øíct.

Já vím, že rádi 
obejmete
mé zubožené nic.

Já vím a o to víc mì dìsí,
že pøesto pustnu – nevdìèím –
že mám své stále horší bìsy
a Tys mi meèem nejvìtším.

Fantas

Na to se každý spoléhá,
když veèer k spánku uléhá,
že ho zas ráno pøivítá,
a tak si málo vyèítá, 
že se jen táhnul za plotem
okolo výloh s životem,
promarnil svìtlo èekáním
a teï tu nudu zahání
snìním a marným fantasem,
v nìmž každý má svou vlastní zem.

Nevím, zda ráno procitnem.
Já radši tady a teï jsem.

Jen tak si nejvíc užijem,
když život žitím pøežijem.

Jistota

Paprsku, vztáhni svou dlaò,
po ranní obloze slaò
na mùj vlas rozpustilý,
dodej mu lesk a síly.

Slunce, ty dobøe to víš,
že u mì vždy najdeš skrýš.
Tvé horko dýchám a s ním,
že vše je v poøádku vím.
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Jak dopadneš?

Než se s èasem sžiješ, hrozí,
že ti život upláchne.
Vìk vystoupá na ochozy,
a pak do hlubin køachne.

Místo abys na schodištì
èuèel – kroky hlídal si –
výhledy si užij pøíštì.
Piknik klidnì rozbal si.

Vedle strážní vìže dechu
pohár vína popíjej.
K pravdì dna však nemiø v spìchu,
každým lokem hold svùj vzdej

kráse kolem – ptákùm, dešti,
smíchu dìtí, vùni trav –
tomu, že ti hlava tøeští
i že býváš obèas zdráv.

Spadneš jednou do podhradí
jako všichni smrtelní.
Na kámen èi do kapradí 
jest otázkou poslední.

Sklizeò

Èas jako kulka prolétá
skrz naše srdce prokletá.
Se vzdorem života zprvu se setkává,
šanci mu zvítìzit však nikdy nedává.
Bolest a prázdnotu po sobì nechává,
nakonec zbude jen jáma ta dìravá
v zahradì, jež køíži poseta
roste, a pøesto nevzkvétá.

Konec

Provazy deštì padají
k mé hlavì rozcuchané.
Chvíli mi pokoj nedají!

Co asi pak se stane,
až obìsím se na nich, klidnì,
až zaènu šplhat výš,
až pošlu všechny k šípku, vlídnì?

Ach, snad mi, lásko, odpustíš.

Zítra

Budeme stoupat spolu dál a výš,
až cíp prvních mrakù ucítíš.
Až na Mléèné dráze objednáš si
                                      cappuccino.

Budeme stoupat spolu výš a dál.
Šlápneme v Malém voze na pedál
až sám Mìsíc nám za to pustí 
                                   hvìzdné kino.

Pravda

Nesnaž se pøijít osudu
tak rychle na kobylku.
Beztak to celé potrvá
jen chvilku… jenom chvilku.

Jogín

Všechno, co tì tolik trápí –
práce, prachy, ženský, chlapi –
jak už jednou v srdci zkysli,
nevyženeš jen tak z mysli.

Sejdou z oèí, v hlavì pøesto
mají nedobytný mìsto.
Výpad v noci podnikají.
Spát ti sotva nìkdy dají.

Nechceš si je pustit k tìlu?
Postav taky citadelu!
Ve své duši musíš mít
spokojenost, zen a klid.



21

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Plameny Petra Šváchy

(NE)KRITICKY

Aby básníkùv oheò hoøel, je tøeba pøikládat – tu vzpomínku, tu sen, jindy 
zas neodbytnou myšlenku, ale vždy sebe sama. Už ve sbírce V zahradì 
èasu (2018) Petr Švácha øíká: Když do krbu pøiložíš / krev / rozhoøí se rudì 
/ a popálí oèi zvìdavé / i hladkou ple�. Ano, je to nebezpeèné, sebe-
znièující, pøesto nelze jinak. Oheò jiskøí novými zážehy: po sbírce Klásky 
(2019) vyšlehly Plameny (Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2020). 

A není to ohníèek malý, udržovaný osvìdèenou básnickou machou 
(zvládnutý nerýmovaný volný verš s frekventovanými milostnými motivy,      
s oblíbeným barevným vidìním pøírody, životních situací a s trochou nostal-
gie v lyrických obrazech). Autorùv rukopis sice zùstává vìrný tematic-    
kým stálicím (èas, sen, láska, touha, pamì�, slovo) a reflexi smyslového      
a citového prožitku, pøesto nabízí víc než jen potvrzení známého. Šváchovy 
plameny v pohledu zpìt nespalují mosty, ale zasvítí novým svìtlem, jež ne 
vždy je høejivé. Skepse chladí, oheò však nedusí, jen mu nedá pøerùst       
v požár: nová Šváchova sbírka nešokuje, prolonguje evoluèní øadu auto-
rovy poetiky (i zde mluvèí textu v básni Vábení živí obraz touhy vlastní krví: 
Kolik básníkù umøelo / v jediném verši? […] Krev se už ale vznítila / a hoøí / 
hoøí / hoøí). Ètenáø dojde nových zážitkù a nového poznání – nejen o lyric-
kém subjektu, ale též o sobì samém, nebo� Plameny jako archetypový 
živel osvìtlují i jeho a žádají si osobní úèast a podporu: ètenáøi, pøilož 
polínko svého snu, touhy, bolesti.

Sbírka je dalším dokladem autorovy až erupèní aktivity – ten rok co rok 
vydává svùj básnický sbìr v pomìrnì rozsáhlých knížkách (i pøedchozí 
Klásky mìly víc než sto stran) – a  mùže budit podezøení, že ne všechny 
texty v ní jsou aktuální, že obsahuje i básnì starší, døíve do sbírek 
nezaøazené. K tomu pøispívají i Šváchovy trvalky známé z pøedchozích 
sbírek – nepravidelná strofika, hutný, významovì až sebestøedný verš, 
èasto osamocený nebo v strofickém dvojverší a podobné motivy podobnì 
realizované. 

V existenciálnì koncipovaných obrazech je zde však téma, které ve 
spojení s motivy pamìti a lásky vyènívá ze stránek jako maják, jako bod 
životní plavby, odmítaný, leè respektovaný – téma smrti milované bytosti, 
téma zoufalství ze ztráty, i nadìje v nové shledání. Øada tematicky sjed-
nocených básní tvoøí jakýsi vnitøní cyklus a patøí k básnicky nejsilnìjším 
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textùm, i když zjevnì obrazovì støídmým, citovì až nahým a bezbranným. 
Už je pozdì na vysvìtlení nedorozumìní, na hlubší poznání druhého, 
pøesto lze dál milovat, s milovanou bytostí být a mluvit: Svlékám tvá slova / 
ústy rozdrásanými […] Pøíliš mnoho neznámého / v zahrádkách tvých 
(báseò Slova). Lze vzpomínat, ale zapomínat je bohužel lidské: Pamì� 
rozsypaná na chodníku – / […] nikdy ji ale nesebereš […] To spíše po 
hrstech mlhu nanosíš… // Pojï / posbíráme aspoò listí z tvého hrobu // 
Kromì nás dvou / stejnì sem nikdo nepøijde (báseò Podzim). K tvým 
nohám skládám / všechny své bídné kosti […] srdce nakonec // Slzy už 
dávno uvadly // Zdi domu našeho / jsou chladné steskem (báseò Pátek). 
Smrt je všudypøítomná, je jen holanovskou otázkou, kdy zavítá: Procitám    
z tvé smrti […] zoufale sám  […] Strnule hledíme ke dveøím / kdo vstoupí / 
aniž by zaklepal (báseò Procitám). 

Tragický pocit støídají obrazy víry v setkání: Volám ti / pøímo do nebe / 
nejkratším zpùsobem / po kopretinách […] cesta je voòavá / a nezdá se být 
dlouhá (báseò Èervenec). Až se zas potkáme – / motýli zakryjí oblohu /       
a vlaštovky zaènou znovu stavìt hnízda / Svìt bude modrý (báseò Až se 
zas potkáme). Mluvèí vìøí v další spoleèný život v nové dimenzi bytí, ale 
nevzdává se vysnìné blízkosti své milované ani zde: Spíš? // Zùstaò 
schoulená do vzpomínky / Až pøijdu za tebou […] lehnu si k tobì pod 
moruši (báseò Skøíòka). Až slunce zapadne / pøisedneš k mému ohni / 
pøitulíš se ke mnì / chvìjivì skrytá / pod dekou chladných hvìzd (báseò 
Západ slunce). Ve vzpomínce se dùvìrnì prostupuje obraz ženy s obra-
zem krajiny od Plznì až k Manìtínu, subjekt mapuje trvalost svého vztahu 
a bolest ztráty po básnických vrstevnicích lesa, kvìtin, øeky: Tráva sní         
s námi / a celá louka / i borový les za úvozem […] Vody ubývá v øece / i ve 
vzpomínkách (báseò Vzpomínka). Obrazy budoucího setkání básník 
stylizuje bez patosu, bez náboženského kontextu posmrtného života, jako 
žitý pozemský sen, romantickou vizi vèetnì modra dálek: Výšky jsou 
krásné – / miluji jejich modø / a ozvìnu z galaktické dálky // Tam nìkde ty /   
a za tebou píseò / kterou jsme notovali // Jednou zas pøijdu – / a budu celý 
modrý (báseò Výšky). 

Romantické gesto negarantuje styl, Petr Švácha není romantik, pøesto-
že svými motivy utíká do pøírody, láká ho podveèerní a noèní atmosféra       
a permanentnì sní. Jeho sny a touhy však mají stoický a realistický základ. 
V básni Svítání je noc roztìkanou èekárnou na zítøek, ze snu se vyklání,     
až mu v oèích buší a ráno uøícený vjíždí do nadìje. A v básni Sen touží po 
samotì nìkde pod snìhem nebo pod listím javoru, ukrytý pøed slovy a pøed 
svítáním, pod pavuèinou otázek, které se bojí vyslovit. Pro vlastní sebe-
reflexi hledá úkryt ve spojení se zemí, romantické sny stejnì jako slova 
mohou být zrádné. 
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Básník ale ví, že skrývat se nemùže, že musí se vrhnout do skal 
rozervaných slov, nebo� surovost verše tkví v jeho pravdivosti, i za cenu 
riskantní jízdy na koni neosedlaném, jak píše v Deníku básníka. Reflexe 
procesu tvorby, snaha o slova nesedlaná, to je další tematický okruh 
Plamenù. Autor není mistrem ironie a sarkasmus je mu opravdu cizí, pøesto 
v textu Básníci èteme: …øíkají lidstvu totéž / a totéž a totéž… // Jen 
balastem se liší // Proto – / neopravujte básníky! Tj. doceòujte balast,        
tu originální poetickou pøidanou hodnotu k humánnímu poslání literatury,    
k tomu historicky potvrzenému též – ke sdìlení o životní nezbytnosti lásky, 
odvahy, ideálu. Jde o bezohlednost ke konvenci, o shození vyježdìného 
sedla ze høbetu konì, o pùvodnost nejen výrazu, ale i pohledu na život. 
Proto lyrický mluvèí písmenka loví ze zapovìzených tùní (báseò Psaní 
poezie), proto vrùstá do textu, pøestože veškeré raporty dávno už napsá- 
ny (První báseò). Proto pobízí svého konì – a� dojede vèas / se všemi 
podstatnými jmény // Vždy� jen na podstatném  / náš osud záleží (báseò 
Gramatika). 

Reflexe jazyka a literatury v reflexi života navozuje skeptické úvahy        
o síle slova, o síle a vlivu poezie: Hroutící se pravdu / podkládáš knihou    
od Remarqua / I kdybys celou knihovnu…! […] Musíš tu bolest pøijmout… 
(báseò Bolest). Místo zklamání v dovìtku dvojí aposiopese (zde velmi 
funkèní, jinde až nadužívaná). A také úvahy o zneužití slova ve veøejném 
prostoru: Vlámat se do slov / a nemít vlastní myšlenku? […] S kterým        
že novým ismem / vyrukujete na nás / o svatodušní svátky? // Naštìstí 
nejsou všechna slova nová // V nìkterých historie pøebývá / a moudrost 
pøedkù (báseò Slova). Historické vìdomí jako záchranná sí�. 

Šváchova poezie pøichází ke ètenáøi se svìdectvím o lásce a bolesti,    
o moudrosti zkušeného èlovìka, jenž svùj stoický postoj dokáže podepøít 
nadìjí a stále živým ideálem o životní pravdì a kráse: Bílá zas bude bílá / 
laskavá laskavá / a lži povìsíme v kùlnì na høebík (báseò Bouøe slov). 

Marie Špaèková (75)
Støedisko západoèeských spisovatelù gratuluje své èlence Marii Špaè-

kové k životnímu jubileu: „A� pojmete v sobotu 27. bøezna oslavy pùlkulatin 
jakkoli, drahá publicistko, spisovatelko i pedagožko ve výslužbì, pøejeme 
vám zdraví, štìstí v osobním životì a dál také dobré výsledky pøi „øazení 
vìt“ a pøemýšlení nad jejich významy a pøi jejich transponování do texto-
vého editoru èi prostì na papír. Zkrátka pøi psaní.                          Ivo Fencl

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

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

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

Karel Hrubý (1923 Plzeò) - politolog, publicista, žije v Basileji

Tamara Kopøivová (1964 Plzeò) - pedagožka, básníøka a prozaièka

Peggy Kýrová (1970 Plzeò) - referentka, pøekladatelka, prozaièka a publicistka

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka

Iva Sýkorová (1958 Plzeò) - pedagožka, pseudonymní básníøka

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) - pedagožka, básníøka a prozaièka, 

žije ve Františkových Lázních

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

žije ve Strašicích

Markéta Zvolánková (1991 Plzeò) - pedagožka, básníøka
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