
Plž

Plž

Plž

P žl

Plž

lžP

Plž

lžP

Plž

Plž

Plž

Plž

lžP

Plž
Plž

PlžlžP

Plž
Plž

Plž
Plž

Plž

lP ž

Pl
ž

žl
P Plž

P
lž

ž
P
l

Pl
ž

P
lž

P
lž

P
l
žPLŽ PLŽ

PLŽ

PLŽ
PLŽ

PLŽ

PLŽ
PLŽ

PLŽ
PLŽ

PLŽ

PLŽ

l
P

ž

lP ž

P
lž

ž
P

l

Plž

lž P

Plž
Plž

Plž

Plž
Plž

Plž

PL
Ž

L
P

Ž P
L

Ž

P
L

Ž

P
L
Ž

PL
Ž

P
LŽ

P
L
Ž

Plž

Plž

P
L

Ž

P
lž

P
lžPlž

P
L
Ž

ž
P

lPlžPlž

žPl

ž
P
l

žl
P

Plž

L
P

ŽPlž

Plž

Plž

Plž
lP ž

LP Ž

l P
ž

ž
P

l

Plž
P žl

lP
ž

ž
P

l

Plž
lP
ž

ž
Pl ž

P
l

PlžlP
ž

l Pž žl
PžlP

PlžlP ž
lP žPLŽ

PLŽ
PLŽ

lžP
žPl PLŽ

ŽPL
LP Ž

žlP
Ž

P
L

žPl

l P
ž lž P

Ž
L

P žPlŽ PL

P ŽL
LŽP

PLŽ

Ž
P
L

ž
P
l

P
lžPLŽPlž

Plž

PLŽ
Plž

Plž

Plž

Plž
Plž P

lžPl
ž Plž

P
lžP

lž P
lž

P
l
žPLŽ

PLŽ

P
lž

PlžPlž
Plž

P
L

Ž

PlžPlž
PlžP

lž
Pl
ž PLŽPLŽ PLŽPlž Plž

P
L

Ž

P
L
Ž

Plž

PlžPlž

Plž

Plž
Plž

Plž

Plž
Plž

Plž

P
lž PLŽPLŽ

P
lž

P
l
ž

Plž

Plž
Plž

P
LŽ P

L
Ž

P
L
Ž

Plž

Plž
Plž

Plž

Plž

Plž
Plž Plž

Plž
PlžPlž Plž

P
lž

P
l
ž

Plž

Plž

P
LŽ P

L
Ž

P
L

ŽPlž

Plž
Plž

P
lž

Plž

Plž
Plž Plž

Plž

P
lž

Plž

Plž

P
L
Ž P
lžPlžPlž

PlžPlž

PlžPl
ž Plž

P
lžP

lž P
lž

P
l
žPLŽ

PLŽPlžPlž
Plž

P
L

Ž

Plž
Plž

Plž
Plž

P
lž

Plž

P
L
Ž

Plž

lP ž
PlžPlž

l
ž

PPlž

Plž

Plž lPž

P
lž

P
lž

P
l
ž

PLŽ LP
ŽPlž

P
L

Ž

Plž

Plž

Plž

Plž
P

l
žPLŽ Plž

PlžPlž

P
žl

Plž
Plž Plž
l

P
ž

ž
P

l

P ŽL

P
lž

PLŽ

Plž

PLŽ
PLŽ

P
lž

Plž

Plž

Plž

PlžlPž

P
lž

žPl

Plž
Plzeòský literární životPlzeòský literární život

Knihovna mìsta Plznì / Pro libris / Ason-klub

Kruh pøátel knižní kultury

Roèník XX / 2021

èíslo

6



1

OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Èerven býval dobou pøípravy na 
prázdniny a na dovolené. Ve školách 
byl již volnìjší režim, uzavíraly se kla-
sifikace, na „vejškách“ vypuklo zkouš-
kové období. Letošní režim ve všech 
oborech je nesrovnatelný s jakýmikoliv 
pøedcházejícími roky. Vše se horeè-  
nì dohání, oèekávání a ceny rostou. 
Jako by tomu rùstu a zmìnám pod-
lehla i pøíroda. Ale obecnì vzato – co 
je dnes neobvyklé a co obvyklé?

Jako obvykle najdete v Plži pilíøe roè-
níku – autorské rubriky: šesté pokra-
èování vyprávìní o životì exilového 
publicisty a plzeòského rodáka Karla 
Hrubého, postpravdivé, ale i shovívavé 
úvahy Stanislava Bukovského, exkurs 
do okrajových literárních žánrù Iva 
Fencla i laskavé a humorné líèení do-
mácích, dnes spíše výletních, radostí 
maminky na mateøské dovolené, které 
zaznamenává Tereza Herzogová.

Nechybí samozøejmì ani rubriky 
tradièní – poezie a próza. Pøed za-
mýšleným vydáním další básnické 
sbírky nabízí Plž malou ochutnávku 
veršù Mileny Hasalové. Její druhotinu 
(ne)kriticky reflektuje Vladimír Novotný. 
Trampský povídkáø Jan Valeš dodal 
text korespondující s jeho zálibou i po-
voláním a se zajímavou pointou. Co 
kdyby se nìkdo ocitl v podobné situaci 
jako jeho hrdinové? 

Podle indiánského kalendáøe je 
možná Mìsíc deš�ù, u nás symboli-
zovaný pranostikou o Medardovi. 
Nechybí tedy ani v šestém letošním 
Plži Kapky deštì, tentokrát opravdu 
kapky robustní a vydatné. Naplnil je 
Miroslav Sosoi. Vìkem zastupuje 
mladou generaci, ale na svém kontì  
již øadu literárních poèinù má. 

Milí ètenáøi, zùstaòte i vy svìží. Vy-
datnou zálivku literárnímu rašení pøeje
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POEZIE

MILENA HASALOVÁ

Ten hlasitý moment 
XXX

Ke koncentraci nedochází 
dùsledkem nedochvilnosti 
Múzy
Je to tvoje vina
Ustrašené listí se pouští
štíhlých vìtví
Metoda je krása sama o sobì
nièeho není tøeba
Není potøeba
ten hlasitý moment 
lapený dnem
do kterého nepatøí

Precedens

Vytvoøím 
skuteèný prostor
jako/by
to bylo
možné
Možnost jako
skuteènost a
skuteènost jako
možnost
Chytím
balanc
jako cigarillo
na hranì popelníku
Filtrovaný vrah
ven pustí jen to
nejlepší
To nejzhoubnìjší
To, co je nejvíc
Dle úhlu pohledu

XXX

Na konci tunelu je
sajrajt
Tak dnové už minuli
Na hlavy drùbežích matek
prší kuøecí polévka
Koleje konèí nemytou
chlapeckou nohou
Vegani snídají v parku
pektinové želé
Do mìsta nic nejede

Éterická

Malinové tulipány bezdìtné
bakterie hlasochladu
Nejhezèího
hlasochladu
hedvábného tremola v
námoønické uniformì
opásané
bartolomìjskou kùží v
jantaru a korzetu
uzoulince zúženém
zejména ve jménì
ze strachu z perel
slonoviny a Rùží

Pøiøazeno/zamítnuto

Tíží je støíbro
Støíbrosvitná
modøi slzavì
utahaných
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lét a zim
v poutu poutì
Atlasových støevícù
zmapovaných
bolavými chodidly
Bez debat to nepùjde

XXX

Mám strach
že si svážu ruce
i když mi hází klacky po nohy
Moje ruce
devìtkrát u�até na pìt
zpùsobù
Ne dost
aby
nedrtily kosti
Objímajíce

Antiteze 
aneb Hoøký pozorovatel

Nadšení pro šifrování idylických 
                                              krajin
Nezatížená mramorová krása
Ovce mezi moøskými koníky
Rozbahnìná pole starých zlatých 
                                               èasù

Královna 
spálila rouna 
barvíøova
naøèení
Oheò je její živel
Nosí svìtlo
Za dnù apokalypticky 
vìtrných

Neodolala
– pugét žlutých kvìtin
na vysvìtlenou
Odmítnutí se nepøijímá

Výsostnì nepøijímá
Zápory plodí
zápory
a na to je to tu
mezi zrcadly
pøíliš pastorální
Smutné 
to zírání
skrz

XXX

Všechna ta
hrùzostrašná jehòátka
promìnìná v chleba
kterým pohrdáme
kvùli hladovkám
a Ó – tak odvážné – chirurgické øezy
viditelné pod lupou
a údery dlátem odpornì podmìtné 
                          a ohromnì podnìtné
Je toho tolik
Analytická kulka do týla
Klid jako krev na ebenových vlasech
Pøípitek Pravdou ve Vínì v Království 
                           Granátového Jablka
Postup? Pøístup? Smìr
Tak jen zhluboka. Do dna
Do poslední doušky

XXX

Sušenka
2 sušenky
Jedna jako druhá i první poèítáno 
                                                   zleva
Bez prefabrikace
Ovšem
Jak to jen Et in Arcadia…
s trochou kotìte to zamotá jazyk
Co vy jsme už byli a tak
Dál a dál
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PRÓZA

JAN VALEŠ

Elixír
Obálka bez známky a razítka uložená v poštovní schránce vyvolávala 

hned na první pohled nepøíjemné pocity. Ještì horší pocity vyvolávala ruè- 
nì vypsaná adresa, kde stálo pouze „pan Žabák“. Pan Žabák nebyl totiž 
žádný pan, ale prostì jen Žabák a pan se ve skuteènosti jmenoval Jaroslav 
Lukáš. Slovo pan ve spojení se slovem Žabák totiž øíkalo hodnì o tom,      
že odesílatel toho o adresátovi moc neví.  A to vyvolávalo ty nejhorší pocity. 
Žabák prohlížel obálku na schodišti ze všech stran a do otevøení se mu 
moc nechtìlo ani doma.  Nakonec sáhl pro nùž na lince, proøízl úzký høbet 
obálky a vytáhl složený list papíru. Podle druhu papíru a podivné vùnì 
hned vìdìl, že je to parte. „Dne 28. 8. 2018 navždy odešel po dlouhé a tìž-
ké nemoci náš milovaný tatínek a dìdeèek Jan Kopecký. Vzpomíná dcera 
Monika s rodinou. Rozlouèení se koná 7. 9. 2018…“ Žabák chvilku nechá-
pavì zíral na jméno Jan Kopecký. Pøišlo mu povìdomé, ale nedokázal je 
nikam zaøadit. „Houdy,“ naskoèilo mu najednou. „No jasnì. Houdy Kopecký. 
Tak už to má Houdy za sebou,“ posteskl si polohlasem a lekl se vlastního 
hlasu, který se odrazil od stìn kuchynì. I toho, že mluví sám k sobì na-
hlas. Ještì chvíli koukal na èerná písmena v èerném rámu a pak se otoèil   
k hodinám na zdi. 

„Pùl šestý. To už bude Mrkváè u stolu smrti na vinglu. Tak tøetí pivo.      
To by ještì šlo. Ještì to pobere.“

Rychle složil parte zpìt do obálky, obálku strèil do náprsní kapsy párkra 
a sebìhl do pøízemí. Ze sklepa vytáhl kolo a rozjel se do kopce. Spìchal. 
Po ètvrtým pivu by to už Mrkváè nepobral. 

„Tak Houdy se už prohání po vìènejch lovištích,“ øekl Mrkváè, když 
doèetl parte a dopil tøetí pivo. „No to je fofr. Kolik mu bylo? Jako nám?         
K šedesáti?“ zvedl prázdný pùllitr do vzduchu pøesnì v okamžiku, kdy ko-
lem procházel hospodský. 

„Možná o dva nebo o tøi roky starší,“ pokýval Žabák hlavou. 
„Vidíš to. Moc nechlastal, nekouøil. A co z toho života mìl,“ pøijal Mrkváè 

ètvrté a osudové pivo. Žabák už nemìl moc èasu. 
„Hele, vzpomínáš na tu vodu, kdy jsme zakopali na tom èerným táboøišti 

pod Hatí s Houdym tu flašku? Tenkrát jsme si slíbili, že ji otevøeme, až to 
jeden z nás zabalí.“

„Ani mi to nepøipomínej. Vždy� jsme tam byli kopat po tom, co se Houdy 
odstìhoval, už nejmíò stokrát. Podle mì ji vykopal sám Houdy a taky ji sám 
vypil,“ vytryskly z Mrkváèových oèí slzy lítosti. Nad obsahem láhve. Ne nad 
Houdyho osudem.  
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„Tak o víkendu pojedeme po stoprvé. V pátek u mì a polní lopatku         
s sebou. Jasný?“ š�ouchl Žabák do Mrkváèe a utrhl mu pùllitr od úst. 

„Se ví. Pátek a lopata. Je mi to jasný,“ a na stvrzení svých slov vypil na 
ex to ètvrtý a osudový pivo.

Pleskání èervenobílé plastové pásky zaslechli døív, než ji zahlédli mezi 
kmeny stromù. Èervenobílá páska pùsobila uprostøed lesa nadpozemsky     
a nepatøiènì. Obklíèila celou paseku, která bývala ještì pøed nìkolika lety 
víkend co víkend jejich domovem. Stejnì nadpozemsky pùsobily i høbety 
mladých holek zanoøené do jam, kterými byla paseka doslova poseta. 
Žabák a Mrkváè došli až k hranici vymezené tleskající páskou a nevìøíc-  
nì zírali, co se na jejich fleku dìje. Kam oko dohlédlo, ènìla ze zemì 
spálená záda s øetízky výènìlkù obratlù svázaná jen látkovými šòùrkami 
horního dílu plavek. Na místì bývalého ohništì stál plátìný pøístøešek         
a pod ním sedìl propocený vousatý a brýlatý padesátník s dlouhými kudr-
natými vlasy. Vedro a pár kilo nadváhy mu evidentnì nesedìlo. Co chvíli  
se ovál plátìným kloboukem a zaboøil zpocený oblièej do ruèníku, který mìl 
zavìšený kolem krku. Hovìl si v plátìném køesílku plnì zaujatý obrazov-
kou notebooku. Kolem pøístøešku stálo vyrovnáno nìkolik øad plastových 
beden. 

„Co je to tady za zvìrstvo?“ zahejkal Mrkváè na záda v nejbližším výko-
pu. Z výkopu se vynoøila zrzka s dlouhými vlasy, pokropená snad bilionem 
pih. Letní sluníèko je vytáhlo z kùže tak výraznì, že nebýt zrzavých vlasù, 
tak se na pozadí haldy vykopané hlíny témìø ztrácela.

„To zvìrstvo je archeologický prùzkum,“ zadívala se jejich smìrem         
a ukázala jim dvì øady zøejmì i pihatých zubù. 

„Prùzkum? A tady?“ zapochyboval Žabák. „A neposlal vás sem náhodou 
nìjaký Houdy?“ pojal najednou podezøení, že to s tím úmrtím mùže být 
zase jen jedna velká habaïùra. 

„Jedná se o projekt Západoèeské univerzity. Zjiš�ovací archeologický 
prùzkum, který vede pan doktor Havel Peèenka. Ten sedí támhle ve stínu,“ 
kývla hlavou smìrem k pøístøešku.

„A co tu jako zkoumáte?“ zapojil se do hovoru i Mrkváè. 
„No podle projektu se jedná o prùzkum materiálních pozùstatkù tramp-

ského hnutí v podobì zaniklých osad v kontextu kulturní krajiny Èech. 
Podle skuteènosti tady narážíme pouze na známky toho, jak se tady pøed 
padesáti lety chlastalo. Korunková kultura. Tak tomu s holkama øíkáme,“      
a na dùkaz svých slov vylezla z díry a zamíøila s plastovým kbelíkem k pás-
ce. Na dnì kbelíku chrastila vrstva korunkových uzávìrù od piva.    

„Hele. Chodovar 11. Šílenej patok,“ sáhl Mrkváè na dno kbelíku a vytáhl 
na svìt jeden z ozubených exempláøù. 

„Vy jste tady na brigádu?“ zvedl doktor Peèenka oèi od notebooku, když 
jej zastínil obrys dvou postav. Nešlo pøehlédnout, že oèima zacílil na hroty 
polních lopatek, které jim vyènívaly nad rameny z usáren.  
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„Ne. My jsme tady nasraný,“ postavil se pøed nìj Mrkváè a významnì 
zarazil obì dlanì do bokù. 

„Mùžete mi vysvìtlit, proè jsou všude ty díry?“ pokraèoval ve výhrùžném 
tónu. 

„Myslíte sondy?“ sejmul si doktor Peèenka z koøene nosu brýle a pro-
mnul si koutky oèí. „Ty díry jsou jednotlivé sondy mnou zkoumaného sekto-
ru. A jak sami vidíte, dochází tady k ukázkovému odkryvu do šachovnice     
s kontrolními bloky,“ pokraèoval zaujatý sám sebou a chybnì ignoroval 
zmìnu barvy v Mrkváèovì oblièeji. 

„A ta džuzna tam u tìch tøech borovic?“ ukázal vzteklý Mrkváè do jediné 
èásti paseky skrápìné stínem. 

„To je také sonda. A 6,“ odpovìdìl doktor. „A mezi námi, pánové, hodnì 
výživná. Tam se psaly dìjiny,“ zasnil se doktor a vrátil brýle na koøen nosu. 
Potom se sklonil zpátky nad notebook a chvíli nìco hledal. „Tak jenom na   
á šestce zatím 252 korunkových uzávìrù, 127 trhacích aluminiových uzá-
vìrù, 36 víèek typu Božkov. Dále zavírací nùž typu Mikov s neumìlou 
rytinou T.O. Debils…“

„T.O. Devils,“ pøerušil ho Žabák pohoršenì.
„Že mi to nenapadlo,“ uchechtl se doktor a otøel si èelo ruèníkem.  
„A co takhle flaška?“ vyhrkl na doktora Mrkváè. 
„Vy jste z ústavu?“ zvedl doktor k Mrkváèovi podezøívavý až ostražitý 

pohled.
„Vypadáme tak?“  naskoèily Mrkváèovi na tváøi zase rudé fleky. 
„Myslím z Archeologického ústavu. Že vidíte do evidence nálezù,“ 

setrvával Peèenka v ostražitosti. „No máte pravdu. Skuteènì. Na á šestce  
je evidován zcela unikátní nález. Litrová láhev s obsahem èiré kapaliny, 
hrdlo zalité peèetním voskem, nápis Elixír zapomnìní. Zatím zcela unikátní 
a ojedinìlé. Doma i na Slovensku.“   

„Ta láhev je naše,“ odtušil Mrkváè.
„Pánové, to ne. Zcela vylouèené. Jako kdybyste po kolegovi Švestkovi 

chtìli Vìstonickou venuši. Ta láhev má pro archeologický svìt nevyèísli-
telnou hodnotu. Elixír zapomnìní. To dostane i samotného  Švestku do ko-
len,“ kroutil doktor Peèenka zamítavì hlavou. „A bude to naše fakulta! 
Plzeò!“ 

Sedìli v rekreaèní chatì, za oknem se koupaly hvìzdy na temné hladi-
nì pøehradní nádrže a otevøenými dveømi dovnitø pøilétaly èím dál falešnìj-
ší tóny kytary i náhodného ženského archeologického sboru. Interiér chaty 
ozaøoval pouze displej notebooku a láhev plná èiré tekutiny s èervenou 
èepièkou peèetního vosku stojící na stole záøila v té tmì jako smaragd. 

„Doktore, kolikrát vám to mám øíkat. Žádnej elixír. Ta flaška je plná  
chlastu. Jestli to pustíte do svìta jako Elixír zapomnìní, znemožníte sebe     
i Plzeò,“ huèel do Peèenky již dobrou hodinu Žabák. 

„No a jak vám mùžu vìøit?“ vrtìl hlavou stejnì dlouhou dobu Peèenka.    
V notebooku již mìl pøipravené prohlášení pro laickou i odbornou veøej-
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nost, oøezané fotografie s lahví elixíru na pozadí louky plné sond a seznam 
otázek, které podstrèí pøi rozhovorech novináøùm. 

„V pìtasedmdesátým jsme ji tam zakopali. Tenkrát to pøitáhl Houdy od-
nìkud z Moravy,“ zopakoval mu Žabák snad už posté.

„Nìco jako elixír zapomnìní nevymyslíš,“ argumentoval doktor Peèenka. 
„Houdy jo. Na blbosti to byl kadet. Ten nápis napsal na flašku modrým 

lakem na nehty. Vždy� se podívejte,“ argumentoval zase Žabák.
Peèenka opìt sáhl pro láhev na stùl a sklonil ji do svìtla notebooku       

a prsty pøejíždìl písmenka nanesená na skle. Elixír zapomnìní. „Vopravdu 
modrá,“ bruèel si sám pro sebe. „A nenapadá vás jiná nedestruktivní mož-
nost, jak se o tom obsahu pøesvìdèit?“  zakonèil nakonec zkoumání barvy 
otázkou.

„Jo. Votevøít to, doktore,“ praštil rukou do stolu Mrkváè.  
„No a dál?“ zadíval se na nìj zdrcený Peèenka.
„Co se asi dìlá s chlastem?“ zakroutil teï nechápavì hlavou zase 

Mrkváè.  Vzal flašku do ruky, rukojetí nože oklepal peèetní vosk a vývrtkou 
na otvíráku vytáhl korkový špunt. Potom se zhluboka napil. 

„Tak na tebe, Houdy,“ vykøikl do tmy z okna a podal flašku Žabákovi.   

„Doktore, doktore. Pane doktore,“ zaklepal nìjaký hlas na ušní bubínky 
doktora Peèenky. Pomalu zvedl hlavu z desky stolu a klávesnice noteboo-
ku. Na èele mìl vyrýsované pøímo vzorové schéma odkryvu do šachovnice 
a v notebooku popsaných 582 stran písmenky bvch. Pomalu se otoèil za 
hlasem, který jej probudil. Pøi pøekonání každého stupnì otáèky mu moz-
kem projela neuvìøitelnì žahavá bolest. Oèima vnímal  døevìné ostìní,    
za oknem zvlnìnou plochu vody ozáøenou sluncem, zrzavé vlasy lemující 
pihatý oblièej vyènívající z námoønického trika ve dveøích a v žaludku cítil 
svíravou bolest. 

„Co se dìje, plavèíku? Potápíme se?“ promluvil k tomu oblièeji ve dve-
øích neznámým hlasem. 

Sedìli na lavièce. Každý na jedné stranì. O bok lavièky na své stranì  
mìli opøené usárny, ze kterých vyènívalo ostøí polních lopatek. Mezi nimi 
stála láhev z èirého skla s nápisem Elixír zapomnìní a na dnì na dva prsty 
stejnì èiré tekutiny lemované po obvodu øetízkem prùhledných perel.

„Neznáme se odnìkud?“ prolomil ticho ten vpravo. 
„Celou dobu, co tu sedím, taky pøemýšlím, odkud tì znám,“ odpovìdìl 

ten vlevo.
„Vždy� je to jedno,“ zalomili si palec.
Z budovy malého nádraží vyšel výpravèí, došel až ke kolejišti a rozhlédl 

se na obì strany. Chrchlavý nádražní rozhlas oznámil, že vlak na Plzeò 
pøijede k jedinému prvnímu nástupišti. Vstali a nahodili si usárny na záda. 

„To je tvoje?“ ukázal jeden na flašku na lavièce.
„Ne. Já myslel že tvoje,“ odpovìdìl ten druhý. „Hm. Tak to tady asi už 

bylo.“    
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ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení VI. 
KAREL HRUBÝ

Pochopitelnì tu byl už od poèátku odboj

Pochopitelnì tu byl už od poèátku odboj. Mezi lidmi, kteøí se navzájem 
dobøe znali, se mluvilo tichým hlasem o tom, kde došlo k nìjaké sabotáži 
nebo o odbojných prohlášeních, která se ráno pøi cestì do práce sbírala na 
chodníku, kam je v noci nìjací odbojáøi rozhodili. A lidé si sdìlovali, co vèe-
ra veèer hlásil Londýn, co øekl Beneš nebo Honza Masaryk. Povzbuzovali 
se, poraženecká nálada rozhodnì nepøevažovala. V naší ètvrti, v domì, 
který patøil rodièùm mého kamaráda, bydlel Jindra Krejèík, zamìstnanec 
poštovního úøadu. Kdykoli jsme se tam potkali, slušnì jsem pozdravil, vìdìl 
jsem, že je to pìkný èlovìk. Byl náruživý divadelník, režíroval v ochotnic-
kém spolku, kde hrála i Valinka, která bydlela kousek dál za Krejèíkovými. 
Když jsme se jednou všichni ètyøi na ulici potkali, øekla mi se smíchem paní 
Krejèíková, vy jste si, Karle, správnì vybral, alespoò víte, jak bude Valinka 
vypadat po dvaceti letech. Valinka byla mamince opravdu moc podobná     
a její matka byla poøád hezká žena. Jednoho dne ale Jindra Krejèík zmizel, 
uchýlil se do podzemí a zùstal tam až do posledních dnù války. Jeho žena 
pøišla k Valinèiným rodièùm a požádala je, aby si u nich mohla deponovat 
vzácný èajový pøíbor a pár jiných vìcí, že èeká brzy odsun do sbìrného tá-
bora, kde pak žily ženy odbojáøù pod pøísným dozorem. A když pøišel ko-
nec války, Jindra Krejèík se najednou objevil v ulicích v uniformì kapitána 
èeskoslovenské armády jako vedoucí odboje na Plzeòsku. Øízení mìsta se 
nejprve uchopili komunisté, ale za pár mìsícù byl primátorem mìsta zvo-
len Jindra Krejèík. Jeho žena se vrátila, našla u Valinèiných rodièù své 
poklady, jinak nemìla nic než to, co mìla na sobì. Ale když se Jindra stal 
primátorem, pøidìlili jim vilu v parkové ètvrti na Lochotínì. A protože v Plzni 
byli ještì Amerièané, poøádal tam primátor pro vedoucí dùstojníky veèeøe,   
k nimž bral Valinku i mne, protože jsme trochu umìli anglicky a mohli    
jsme být hostùm u stolu spoleèníky. Krejèík však hned v pøíštím roce, 1946, 
zahynul pøi automobilovém neštìstí. Jeho ženì dali pak malou garsoniéru 
na námìstí, kde žila smutnì se svou dcerkou Alenkou.

Sám jsem v odbojové organizaci nebyl, nikdo mne neoslovil a já nemìl 
odvahu nìjaké spojení hledat. Vynahradil jsem si to až za komunistù, což 
mi vyneslo rozsudek deset let kriminálu. 
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Nìkdy v létì 1944 jsem dostal pøedvolání, abych se dostavil na shro-
maždištì, odkud mladí lidé odjíždìli na nucenou práci do Øíše. Šel jsem     
k našemu obvoïákovi, který byl také naším klubovým lékaøem. S tím jsem 
se dobøe znal. Pøedpisoval mi nìkdy gumové nákotníky nebo nákolenky      
s údajem pohmoždìného kotníku èi kolenních vazù. A v budovì nemo-
censké pojiš�ovny jsem si je zadarmo vyzvedl a hrál v nich pak fotbal, vy-
padalo to zajímavìji. Ukázal jsem mu své pøedvolání a øekl, že se mi tam 
nechce. A on na to, proè bys také chodil, stejnì to brzy praskne, spojenci 
už se vylodili ve Francii. A chvíli pøemítal. Co bychom tam tak napsali? 
Napovìdìl jsem, že tøeba nìco s dvanácterníkem. A víš, že jó, øekl doktor    
a potvrzení mi napsal. Místo mne šla na shromaždištì maminka a lékaøské 
potvrzení jim donesla. Ale ti spustili køik, že to neplatí, že musím mít potvr-
zení od úøedního policejního lékaøe. Ale nikam už jsem nešel, transport 
odjel a já zùstal dál ve škole. A nic se nedìlo.

Teprve koncem bøezna 1945 celou naši tøídu poslali do Technische 
Nothilfe, útvarù urèených na práci pro armádu. Výzbrojí byla jen lopata        
a motyka. Nejdøíve nás soustøedili s jinými školami v Praze, ve škole na 
Vinohradech ve Slezské ulici. Tam na prostorném nádvoøí jsme se cvièili 
pochodovat, vpravo a vlevo v bok a tak podobnì. Asi po dvou týdnech jsme 
byli urèeni do transportu, který mìl v Klecanech stavìt letištì pro Luftwaffe. 
Byli jsme trochu posmutnìlí a odpoledne v krátké pauze mezi cvièením 
jsme se – celá naše tøída z uèiteláku – shlukli do polokruhu a zaèali jsme 
zpívat sborovì písnì, které jsme mìli nacvièeny z hodin hudby ve škole. 
Foersterovo Velké, širé, rodné lány, buïte vy nám požehnány. A Smeta-
novo Vìno – Zpìvu dar všech srdcí vroucích, vlasti budiž vìnován, kdo jí 
zlaté skvosty snáší, tomu vìnec budiž dán... Okna komandatury se otev-
øela a major Danke, který byl velitelem toho výcvikového støediska, nás 
zavolal k sobì. A kde jsme se to nauèili a jaké jiné písnì ještì známe.      
On textùm nerozumìl, ale hudebnì se mu to líbilo. A rozhodl, že zùstane-
me v kasárnech, protože tam poøádal pro oficíry a své známé v tìlocviènì 
koncerty, kde hrála už pár týdnù dobøe secvièená kapela a kde jsme mìli 
tedy také vystupovat. Tím se náš odjezd do Klecan oddálil asi o dva týdny. 
Ale pak pøistavìli autobusy a jelo se do Klecan.

V Klecanech nás ubytovali ve staré, sešlé hospodì. Trochu jsem se 
opozdil a pøišel do hospody, až když všechny postele už byly obsazeny.      
A na mne zbyla jen ta poslední u záchodu. Záchod venkovské hospody!     
To je žumpa zápachu, která vás naráz porazí. Øekl jsem si hned: tady ne-
zùstanu. A ráno pøi nástupu, když nìjaký ten Scharführer se nakonec 
zeptal, zda je nìkdo marod, zvedl jsem ruku. A spolužák Pepík Kilies také. 
Šárfýra se nad tím nevzrušil, poslal nás k lékaøi na prohlídku. Jenomže       
v Klecanech byl jen tamní obvoïák, kterému jsme na rovinu øekli, že se 
musíme z Nothilfe dostat. Byl trochu na rozpacích, jak to vyøešit a nakonec 
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povídá, chlapci, já nic udìlat nemohu, musím vás poslat na vyšetøení do 
Prahy. A tak jsme jeli do Prahy, Pepík do nìjakého plicního ambulatoria, 
protože si vymyslil dýchací tìžkosti, já na urologii, protože jsem si vymyslil 
nìco ještì stupidnìjšího: že neudržím moè, což je v kolektivu neúnosné. 

Na ty dny, které následovaly, mám tak ostrou vzpomínku, že se mi i pøi 
psaní svírá srdce. Dostal jsem se do ruky nìjakému docentovi, ustraše-
nému, a proto komisnímu èeskému lékaøi. Prohlídka byla bolestivá a po ní 
prohlásil pan docent, že tam nic nenašel. Mìchýø i prostata jsou v poøádku. 
Ale tu zasáhla sestra, která mu pomáhala. Pustila se do nìj jako máma do 
malého kluka. Té jsem totiž ještì pøed prohlídkou øekl narovinu, jak to je. 
Byl duben, schylovalo se ke konci války, a tak ta sestra promluvila odvážnì 
jako vlastenka. A docent kapituloval. Napsal mi vysvìdèení s dost vážným 
nálezem, s tím jsem musel jít ještì pøed úøedního policejního lékaøe, kte-  
rý teprve smìl rozhodnout. Pepíkovi se to podaøilo také. A tak jsme šli 
Jungmannkou ke Karláku a tam jsme pøed budovou techniky narazili na 
mladého pražského policajta. Ptali jsme se ho, zda by nám mohl prozra- 
dit, který z tìch policejních lékaøù je nejsnesitelnìjší. A on hned: Èuba, 
urèitì Èuba. Má sice èeské jméno, ale je to Nìmec, ale takový ten pražský, 
ne øíšský. Vydali jsme se tedy na adresu, kterou nám udal. Bylo to nìkde 
pod námìstím u Ludmily. Èekárna pøekvapivì prázdná, za dveømi bylo sly-
šet, jak pan doktor s nìkým nìmecky telefonuje. Potom se otevøely dveøe    
a doktor øekl: der nächste, bitte. A ptal se, co je nám. A my jsme mu to 
otevøenì vyklopili, že potøebujeme dovolenou na zotavení – a položili    
jsme mu na stùl to jediné, co jsme mohli nabídnout. Dvì krabièky cigaret. 
Podnes žasnu, kde se v nás vzala ta drzá odvaha!

Doktor Èuba vyletìl. Vy pakáž, co si to dovolujete, já vám ukážu! A sáhl 
po telefonu, vytoèil nìjaké èíslo a povídá nìmecky, Wenzel, zítra k tobì 
pøijdou dva pøíslušníci Nothilfe, já je prohlédl, udìlej pro nì, co mùžeš...     
A shrábl krabièky cigaret do svého bílého pláštì, na naše posudky pøipsal 
své jméno a náš údìs se rozplynul. 

A druhý den jsme v kasárnách ve Slezské pøedstoupili pøed zasmušilé-
ho nìmeckého doktora, vedle kterého sedìl velitel kasáren, major Danke. 
Doktor vzal do ruky nálezy, napsal mnì ètyøi týdny dovolené, Pepíkovi 
dokonce šest týdnù, na nás ani nepohledìl – a major Danke už byl sta-
rostmi o neš�astnou situaci na frontách myslí tak nepøítomen, že to hladce 
prošlo. Rozjaøenì jsme hned spìchali na vlak do Plznì. Do Klecan už jsme 
se nevrátili.

V prvních mìsících po ustavení protektorátní vlády ještì nìkdo nebral 
existenci té vlády vážnì. Teprve, když se Háchovi podaøilo vyreklamovat 
vysokoškoláky zatèené po 17. listopadu 1939 a když Eliášova vláda ještì 
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nepodléhala tak otrocky nìmeckým pøáním, stoupla její vážnost ve veøej-
nosti. Ale poøád s vìdomím, že je to jen loutková vláda.

Zatèení pøedsedy vlády generála Eliáše se vnímalo citelnì jako další 
rána naší už tak dost silnì okleštìné samosprávì. Ale poøád ještì bylo 
nìjaké oèekávání, zejména od resortù školství a kultury a rovnìž financí. 
Když ale do vlády vstoupil v roce 1942 plk. Emanuel Moravec, který oèi-
vidnì kolaboroval s Nìmci, s Heydrichem a K. H. Frankem, neèekalo se od 
protektorátní vlády už nic dobrého. Háchovi se lidé pøi všem respektu           
k jeho osobnosti a minulosti pøedsedy Ústavního soudu zaèínali spíše 
posmívat, jeho postupující nemohoucnost vyvolávala soucit. Teprve pozdìji 
mi kniha Tomáše Pasáka pøiblížila jeho tragickou roli. Èinnost vlády byla 
postupnì zastínìna agresivním pùsobením Moravcovým, který propa- 
goval fanaticky nacismus a znásilòoval naše školství a kulturu. Nenávist      
k nìmu se pøenášela na celou vládu. Její pøedseda profesor Krejèí byl sice 
vynikající právník a hledal nejprve „klièky“, jak direktivy nacistù trochu 
zmírnit èi obejít, ale èasem jejich tlaku podlehl a stal se povolnou loutkou 
okupantù. 

Když válka skonèila, byl ustaven Národní soud, který protektorátní vládu 
soudil. Mám na tu dobu jednu pikantní vzpomínku. Mùj spolužák a nejlepší 
pøítel, s nímž jsem bydlel ve spoleèné garsonce, Míla Šimák, pracoval  
tehdy jako redaktor v Právu lidu. Obèas šli nìkteøí z redakèního kolektivu 
na víno a na potlach. Jednou se šlo do vinárny U staré paní na Starém 
Mìstì. Míla mne vzal s sebou. Tam se rozpøedla debata o soudním pro-
cesu. Odpovìdný redaktor Práva lidu Radim Foustka byl totiž èlenem 
soudního tribunálu a nìkteøí redaktoøi tam na nìj útoèili, že se u soudu 
nemilosrdnì „pere“ také ministr financí Kalfus, aèkoli se vìdìlo, že tajnì 
finanènì podporoval Benešovu vládu v Londýnì. Spor byl dost hluèný,        
a tak pøišel vrchní, vyinkasoval, za ním stál mohutný zøízenec, „vyhazovák“, 
který nás hrubým hlasem vyzval, abychom opustili lokál. Pøestože tu byli 
redaktoøi zvuèných jmen, Láïa Khás, který byl parlamentním zpravodajem, 
Pepíèek Trojan, dost známý povídkáø nebo dokonce Radim Fouska, èlen 
Národního soudu, vyletìli jsme na ulici jako sprostí výtržníci. Tam jsme se 
tomu ovšem hlasitì smáli.

Naše národní vìdomí bylo už od dob Palackého formováno jako kon-
fliktní vztah „stýkání a potýkání“ s Nìmci. Byla to dobrá charakteristika.       
V okrajových oblastech Èech a Moravy (jak se pozdìji øíkalo – v Sudetech) 
žily po staletí miliony Nìmcù. A bylo to soužití v podstatì harmonické,      
žilo se sousedsky vedle sebe, vznikala mnohá smíšená manželství, lidé     
si navzájem nìjak rozumìli, i když nìkdy ta komunikace mìla legraèní 
vyjádøení, ale vcelku tu oba jazykové kmeny „soužily“. 
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Tiskaø – Mediální obraz
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PLZEÒAN ÈTE

IVO FENCL

„Jsem pozdní kvìt stárnoucího otce a ovoce zralého matèina ženství,“ 
napsala. Je fakt, že se kdysi stala dcerou lékaøe již sedmapadesátileté-   
ho. Už v osmi letech si nadepsala sešit „Spisy Maøenky Javoøické“. První 
povídka reaguje na text, který pro ni vytvoøila starší sestra. „Do duše mi vlé-
vala poezii,“ píše o ní. „Pohádkami, básnìmi a fantazií, s níž pro mì poøá-
dala hry.“

Když bylo budoucí spisovatelce tøináct, sestra se provdala a náhle osa-
mìlá „poetka“ zaèala o to horlivì psát. Otec se tím v ordinaci chlubil. Ale 
bylo jí teprve sedmnáct, když zemøel. „Už dva roky pøedtím se objevil         
v místní továrnì na konzervy úøedník František Zezulka,“ vzpomíná Vlasta 
Javoøická (1890–1979). Zprvu prý chodil s její židovskou pøítelkyní Annou 
Fuchsovou, ale roku 1911 se za nìj budoucí spisovatelka provdala. V le-
tech 1912–1916 bohužel pohøbil nevìstino vìno jako spoleèník továrny       
v Tišnovì.

„Nelze popsat, jak se mi tam nelíbilo a jak moc se mi stýskalo po rod-
ném domì a kraji hor pod Javoøicí, který nikdy nepøestanu milovat. Ani až 
mé srdce v hrobì ztrouchniví,“ vyznává se Vlasta. Naštìstí se vrátili do 
Studené, kde se stal její muž v pùvodní továrnì øeditelem.

První honoráø inkasovala za povídku Splnìná tužba v pìtadvaceti le-
tech, rané úspìchy se kryjí právì s návratem z Tišnova. Dobyla èasopisy      
i kalendáøe; nicménì rukopis jejího knižního debutu Dvojí jaro (1920) hodil 
manžel do kamen. „Bral jsem si ženu. Ne spisovatelku.“ Postarala se, aby ji 
už nikdy „nezastal pøi práci u stojanu“, jak èteme v jedné její knize o ma-
líøce. „Opustit umìní nemohla, je podobno hašiši,“ pokraèuje tam nadne-
senì. „Jakmile je zaèneme brát, nemùžeme pøestat a už bez nìj žít, musí-
me zvìtšovat dávky a vše nás nutí, abychom se mu vzdávali celou bytostí.“

Zezulka zmìnil názor, když se cho� stala nejprodávanìjší autorkou 
republiky. Už roku 1928 si ètenáøi psali o její životopis! „Nikomu psaním 
neuškodí,“ mínil posléze Bøezina a cenil její souznìní s pøírodou. „Jak krás-
nì líèí chvíli, kdy se hrdinka doslechne, že její milý pøece není vrahem její-
ho muže, zdvihne plna štìstí hlavu a vidí u souseda trávník, o kterém døíve 
nevìdìla, a v koutì zahrady kvést hloh, jehož si pøedtím nevšimla.“

Práva na knihy Vlasty Javoøické si zajistil nakladatel Šupka a metodou 
prodeje na drobné splátky pronikl do nejchudších domácností. Stala se 
objektem kultu i obdivu, nicménì její kvalitnìjší opus Mezihoøí (1925–1926, 
4 díly) abychom z nadprodukce vyhrabávali. Dvojím životem mezi „pravým 

Nezdolná Vlasta Javoøická
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posláním ženy“ a psaním pøipomíná Javoøická nìmeckou královnu ženské 
èetby Hedwigu Courths-Mahlerovou (1867–1950), která pendlovala „mezi 
švestkovými povidly a rudými rùžemi“, avšak sama žila neokázale. Psala 
tužkou, nìkdy od ètyø ráno. Veèer do jedenácti. Na rozdíl od Mahlerové,      
o níž se to jen traduje, taky umìla tvoøit i pøi vaøení a nìkdy zvládla napsat 
šedesát stran dennì. A pøece ty dìje plynou poklidnì. Anachronismem 
èasto byly už ve chvíli vzniku, protože duše autorky žila ještì obroze-
neckým svìtem otcovým. Pøesto nenašla do války konkurenci. Leda snad 
ve zmínìné Mahlerové, jejíž dílo vydal Hynek v šedesáti šesti svazcích 
(1926–1935).

Dvacet let zažívala vzestup a až okupace jej u�ala: 79 jejích románù se 
ocitá na indexu. „Za tøi mi hrozil trest smrti, když je budu šíøit.“ I tak zbylo 
tøicet povolených a smìla psát nové. Prokázala navíc flexibilitu, když napo-
dobila styl Jaromíry Hüttlové (1893–1964) a uspìla ryze dívèím bestselle-
rem Petra (1944). Ale po osvobození? „Ode mì už ani pes kùrku nechtìl.“ 
Únor 1948 vše umocnil. Tøi z dcer emigrovaly do USA (1950), vyslýchala ji 
StB a kritikùm byla synonymem braku. Profesor plzeòské obchodní akade-
mie Felix dokonce vytýká románu Spasení domu Pýchova (1936) protes-
tantské a panteistické rysy. Aè má Javoøická místo v publikaci Dagmar 
Mocné Èervená knihovna (1996), takto zabarvený typ ètiva nepsala. Její 
hrdinky nezískají lásku, spíše volí obì�. Manželství z rozumu. A nelitují. 
Jejich velkodušnost dojímá. Starosti jsou normální, naznaèuje autorka.

Za pøedchùdkyni Javoøické lze oznaèit Rùženu Svobodovou (1868– 
1920), ale i kritiky drcenou Vìnceslavu Lužickou (1835–1920), vlastním 
jménem Annu Srbovou. Také Sofii Podlipskou (1833–1897) a Karolinu 
Svìtlou (1830–1899), jejíž je Vlasta epigonkou. To je však jen jedno pod-
houbí její tvorby, a to mìstské, poèetnìjší jsou knihy vesnického realismu, 
jak psali už bratøi Mrštíkové. I Rais a Baar a Jirásek. Gabriela Preissová 
(1862–1946) a Teréza Nováková (1853–1912). Na rozdíl od nich ale Javo-
øická neužívá popisù, nýbrž obvykle jen nìkolika charakteristických detailù. 
I s Vlastou Pittnerovou (1858–1926) vydala roku 1921 spoleènou knihu       
a další roku 1925 s Ludmilou Grossmannovou Brodskou (1859–1935). 
Zvraty pøíbìhù pøitom pøipomíná Dumase, uvila dokonce èeské Ubožáky 
(1933, 4 díly), by� k Hugovi mají daleko. Ještì v klatbì socialismu pak 
potvrzovala bytostnou potøebu vyprávìt. Byla specifickým idolem èeské 
menšiny v USA. Zatímco tam vycházely reedice jejích knih, doma a ryze     
v soukromí se pøiklonila k žánru generaèní kroniky. Pøestala dokonce igno-
rovat politická pozadí a zachytila kolektivizaci. V letech 1964–1965 prožila 
v Americe u dcer ètyøi mìsíce, ale vrátila se. Roku 1968 pobyla ve Švý-
carsku a navštívila Itálii. Milovala však domov a nejradši rázovala okolo 
Studené obklopena hlouèkem, kterému neúnavnì vyprávìla. Až roku 1968 
mohl vyjít její román Dva mlýny, roku 1972 uveøejnila Dvì matky Naše 
rodina. Ale to bylo vše, jinak dílo kolovalo v opisech. A pøece ji nikdy nevi-
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Chybovat je lidské

dìli zlomenou. „Svìøte to do rukou Božích,“ øíkávala. Do poslední chvíle 
byla èilá, zemøela až po mìsíci života v domovì dùchodcù ve Velkém 
Újezdì. „Uvidíte, ještì mì budou vydávat,“ nechala se pøedtím slyšet.       
Po sametovém pøevratu dokonce vzniklo Sdružení jejích pøátel a v šesti 
dílech byl vydán autorèin deník, by� rodinou pošetile seškrtaný „pro ne-
smírnou otevøenost“.

V pamìti nìkterých zùstává jakýmsi zosobnìním babièky Boženy Nìm-
cové, prý kráèívala také Údolím slz, jak zní název její knihy z roku 1934. 
Žila èinorodì, spjata s cyklièností a rytmem pøírody. Tak pøirozeným èasem 
ostatnì žijí selské rody z jejích knih, napøíklad Rodina Ambrožova (1922).

„Nikdy nièemu živému neublížila,“ vzpomínali na ni ti, co ji znali, a když 
už nìkomu vìnovala své pøátelství, bývalo trvalé; i kdyby se dotyèný poz-
dìji nezachoval pìknì. Lidskou povahu si totiž ponìkud idealizovala a jaksi 
po otcovì vzoru snad toužila být jakousi její lékaøkou. „To je takový poklid,“ 
píše jedna ètenáøka o románu Hory a propasti (1934–1935, 4 díly). A je.

I ti nejvìtší velikáni se obèas dopouštìjí chyb, èi dokonce vyvedou sem 
tam nìjakou špatnost.

Prùkopníci moderního umìní, Guillaume Apollinaire a Pablo Picasso, se 
napøíklad zapletli s jistým Honoré-Josephem Géry Pierretem. Ten daroval 
Apollinairovi iberskou hlavièku, kterou pøedtím ukradl v Louvru. Pak ji ale 
Apollinairovi taky ukradl a prodal. Picasso od tohoto zlodìje pøes 
Apollinaira získal dvì v Louvru ukradené fénické sošky. Jednou z nich se    
v roce 1907 inspiroval pøi práci na svém stìžejním díle, obraze zvaném 
Sleèny z Avignonu.

Protože v Louvru se kradlo i pak, stalo se, že 21. 8. 1911 zmizela ze 
svého místa pøeslavná Gioconda – neboli Mona Lisa. Týden po této krá-
deži vyšel v listu Paris-Journal anonymní èlánek, jehož autor se chlubil,     
že prodal Picassovi v Louvru ukradené sošky. Picassa s Apollinairem 
zachvátila panika. Aby zametli stopy, vydali se okolo pùlnoci k Seinì           
s úmyslem hodit sošky do øeky. Protože ale nabyli dojmu, že jsou sle-
dováni, vrátili se radìji i s nimi domù. Apollinaire je pak odnesl do redak-  
ce Paris Journal, kde mu ale museli slíbit, že jeho jméno nebude zve-
øejnìno. Ovšem anonym – ve skuteènosti Géry Pierret – okolnosti kolem 
krádeží dále v novinách rozmazával. Policie zaèala Apollinaira vyšetøovat 



pro napomáhání krádeži. Byl zatèen a uvìznìn a pøi výslechu zatáhl do 
pøípadu i Picassa, èímž nabyl na významu pøedchozí èlánek anonyma. 
Když si pøišla policie pro Picassa, byl tak vydìšen, že se ani nemohl       
sám obléknout, a tak ho museli obléci policisté. Na služebnì pøi konfron-     
taci s Apollinairem Picasso kategoricky prohlásil, že Apollinaira nezná. 
Zapøel ho jako Petr Krista. Básník mu to, na rozdíl od Ježíše, do smrti 
neodpustil. Picassa propustili, Apollinaira si tam ještì nechali. Pøípad 
komplikovala možná spojitost s krádeží Giocondy. Ale ta se nakonec    
našla, poté co byl 29. listopadu 1913 zatèen její skuteèný zlodìj Vincen-   
zo Peruggia. Naštìstí. Možná, že kdyby ukradený obraz u sebe mìli Apo-
llinaire s Picassem, hodili by ho, pokud by nebyli cestou k Seinì sledováni, 
taky do øeky, jako to mìli v plánu s kradenými soškami. 

Od tìch dob hlídají v Louvru tamní poklady o nìco líp.
No, nebudeme chtít na umìlcích, aby byli vzorem ctností. Jejich poslání 

je docela jiné. Vzorem ctností by mohl být takový vladaø. A tøeba rovnou 
nejvìtší z Èechù, Otec vlasti, Karel IV., král a císaø moudrý, zbožný            
a spravedlivý. A taky, jak prohlásil Aleš Cibulka ve svém poøadu v rozhlasu 
Tobogan, tolerantní. Prý by urèitì mìl pochopení pro uzavírání registro-
vaných partnerství na Karlštejnì. No budiž. S Biblí se tato praxe sice moc 
neshoduje, ale nebuïme úzkoprsí, vše co je psáno, netøeba brát doslova.
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Ale tolerance Karla IV. nebyla vzhledem k dobì bezbøehá. V roce 1355   
jako novopeèený císaø øímský vydal návrh zemského zákoníku Majestas 
Carolina, který však pozdìji musel pro odpor šlechty odvolat. V nìm byli 
kritici zloøádù církve, v dobovì nekorektní terminologii kacíøi, postaveni     
na roveò zlodìjù a lupièù, a ti všichni mìli být nemilosrdnì trestáni smrtí.   
Je dlužno pøipomenout, že Jan Hus pøišel na svìt až potom, pravdìpo-
dobnì v roce 1372.

Pøi nástupu na øíšský trùn v èervnu 1349 vìnoval Karel IV. v rámci 
upevòování své moci hrabìti Ludvíku Braniborskému tøi nejlepší domy Židù 
v Norimberku, a to hned poté, co budou Židi pobiti. Což mìstští radní taky 
neprodlenì vykonali. Dùvodem k pronásledování Židù bylo kromì jiného to, 
že zavinili pandemii moru v letech 1348–49. Také že znesvìcovali hostie.    
A hlavnì že jim mnozí ctihodní obèané dlužili nemalé èástky.

V øíjnu 1349 pak císaø zbavil mìstskou radu v Norimberku povinnosti 
stíhat protižidovské násilnosti. Naøídil vyplatit poškozeným odškodnìní 
pouze v pøípadì, že Židé budou napadeni proti vùli mìsta. A tak 5. prosin-
ce 1349 vykonala královská posádka v Norimberku velký pogrom, když si        
s sebou pøivezla pøedem podepsanou amnestii na všechny zloèiny vùèi 
židovské menšinì. Dvoudenní bìsnìní zaplatilo životem 560 židovských 
rodin, což by znamenalo nìkolik tisíc lidí. Podle jiných zdrojù pogrom ne-
pøežilo (jenom) 560 Židù, zda s rodinou èi všech dohromady se neuvádí.

Již poèátkem èervna 1349 „prodal“ Karel IV. Židy „svobodné vùli“ mìst-
ské rady ve Frankfurtu nad Mohanem. Ještì v tom mìsíci se obyvatelé 
srotili pøed židovskými domy a spálili je i s Židy, kteøí byli uvnitø. Stejnì se 
postupovalo i jinde. Do roku 1352 bylo židovské obyvatelstvo zbaveno 
majetku, života, nebo vyhnáno na 350 místech. A Karel IV. z tìchto po-
gromù pøímo tìžil. 

V Èechách naproti tomu Karel IV. Židy až na Cheb ochránil. Opìt to 
bylo z dùvodù ekonomických. A tak nìkde byli z ekonomických dùvodù 
Židé zlikvidováni a jinde chránìni. První øešení pøinášelo okamžitý pro-
spìch, druhé se stalo trvalým zdrojem pøíjmù.

Koncem 14. století byla vìtšina øíšských mìst zcela bez Židù. Ti se        
v nich opìt zaèali usazovat v dobì osvícenství v 18. století a udrželi se  
tam až (nebo jen) do 40. let 20. století. Ale to už jsme se dostali do zcela 
jiných èasù, do moderní doby, na niž si nìkteøí z nás mohou ještì 
pamatovat. Tehdy, opìt jako pøed staletími, bylo legální se Židù zbavit        
a jejich majetek zabavit.

To všechno už je za námi. Teï žijeme v demokracii a zcela svobodnì 
jsme si mohli zvolit ze svých øad, ze žijících i již nežijících, nejvìtšího         
z Èechù. A nezbývá nám než konstatovat, že i ti nejvìtší mívají sem tam 
nìjakou tu chybièku. Stalo se zvykem jednìm to vyèítat a druhým tole-
rovat. Svìt je totiž pøehlednìjší a srozumitelnìjší, když se významné 
osobnosti rozdìlí na padouchy a svìtce. Èernobílé vidìní je rozhodnì 
lepší, spokojit se s rùznými odstíny šedi, to by byla velká nuda.
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BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ

O jídle na cestách
Pøi cestování s malými dìtmi nelze opomenout jednu dùležitou vìc – 

ba�oh plný jídla. V pøípadì vynechání této nezbytnosti hrozí s vìtší než 
velkou pravdìpodobností øev, záchvaty a hysteráky. Pokud jde o množ- 
ství, platí zde jednoduché pravidlo: èím víc, tím líp. Vždycky si pøi chystání 
svaèin na výlet øíkám, jestli už to trochu nepøeháním a že velká krabice 
ovoce a zeleniny, dvì pøesnídávky, kilogram sušenek a pytel namazaných 
rohlíkù musí tìm mròousùm vrchovatì staèit. Pokaždé jsem však vyvedena 
z omylu. Moje dvì dìti vyluxují vše do posledního drobeèku, a ještì mlsnì 
prohrabují ba�oh, nezbyla-li nìkde na dnì zatoulaná køupka.

Jídlo však nefunguje jen jako prostøedek vyživovací, ale také donu-
covací. Zejména pokud je tøeba dostat dìti z bodu A do bodu B. Použití       
v praxi mùže vypadat tøeba takto: „Když dojdete až na Harrachovy kameny, 
dostanete pøesnídávku.“ Anebo: „Jestli docapkáte na Labskou boudu døív, 
než tam zavøou, dáme si tam borùvkový knedlíky.“ Pøípadnì také: „Pokud 
budete hezky haèat na lanovce a nespadnete dolù, dáme si na Èertovo 
hoøe zmrzku.“ A tak dále. Já vím, výchovné to pøíliš není. Úèinné však 
zaruèenì. Ale jako u všeho i tady platí zásada, že nic se nemá pøehánìt,     
a dìti je potøeba motivovat i jinak. Napøíklad pøíslibem panenské pøírody, 
zurèícího potùèku nebo šumícího lesa. Snažení to bude urèitì chvály-
hodné, jen vás to bude stát pytel nervù navíc. Protože malé dìti mívají 
èasto období, kdy máte pocit, že je vlastnì nic jiného kromì jídla nezajímá 
(samozøejmì za pøedpokladu, že je dostateènì krmíte a netrápíte hlady).

My jsme takové období zažili u našeho chlapeèka na dovolené v Krko-
noších.

„Zítra vyrazíme do Vrchlabí. Je to krásný mìsto se zámkem, kostelem, 
parkem…“ informoval nás u veèeøe Michal.

Míša spolknul krajíc chleba a se zájmem se zahledìl na svého stvoøi-
tele. „A budou tam mít taky zmrzku?“ zajímal se.

„To víš, že jo,“ odvìtila hlava rodiny.
Druhý den jsme hned po snídani vyrazili do Vrchlabí. Chlapeèek se už   

v autì zajímal o slibovanou pochutinu. Zaparkovali jsme u místního zámku 
a vyrazili do mìstského parku. Mùj muž nás tam lákal na božské scenérie, 
nicménì hlavní dùvod byl ten, že se mu tam naskýtala pøíležitost vyfoto-
grafovat zámek z nezvyklého úhlu. Park byl sice božsky krásný, ale ve 
všední den dopoledne taky dìsivì odlehlý. Jediné živé duše, které jsme     
v lesoparku potkali, byly podivný chlapík s køovinoøezem, podezøelá babka   
s nùší a zabìhlý podvra�ák.
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„Jé, podívejte, dìti, káky!“ zvolala jsem, když jsme se náhle ocitli u roman-
tického rybníèku.

Anièka nadšenì zatleskala, ale Míša hledìl na kachny s tìžkým nezájmem. 
„A zmrzlina?“ otoèil se na mì.

„Tak já vyndám svaèinu,“ povzdychla jsem si. Sedli jsme si na lavièku a Mi-
chal odkvaèil s fo�ákem kamsi za stromy. Dìti chroupaly jablka a pozorovaly 
hnìdé ptáky poklidnì se houpající na vodní hladinì. Z mrakù vyšlo slunce        
a staré stromy kolem nás se rozzáøily všemi odstíny zelené.

Vtom vlevo od nás zaskøípal písek a na štìrkové cestièce se objevil starý 
cikán na rozvrzané skládaèce, která wé dé ètyøicítku pravdìpodobnì ještì 
nikdy nevidìla. Dokodrcal se až k nám, zastavil a vycenil poslední tøi zuby.       
S obavami jsem zaèala vyhlížet Michala.

„Dobrej, pani. Máte krásný dìti,“ zaèal cikán obšírnì a vzduchem se zaèal 
šíøit silný odér rumu. „Mùžu se voptat – sedíte tady dlouho?“

„Potøebujete nìco?“ zeptala jsem se protiotázkou.

„Nevidìli jste tady asi takhle velkýho kluka?“ ukázal rukou zhruba metr od 
zemì. „Mìl tøíètvr�áky, èervenou kšiltovku a baseballku.“

Ujistila jsem ho, že žádné takové dítì jsme tu urèitì nevidìli a že jsme tu 
vlastnì nevidìli vùbec žádné dítì. Mezitím se k nám po cestièce pøibližoval 
Michal, a tak chlap jen cosi zaklel, šlápnul do pedálù a vrávoravì odjel pryè. 
Zùstala po nìm vùnì tuzemáku zvolna se vznášející v ovzduší.

„Pùjdeme se podívat na kachnièky?“ zeptala jsem se dìtí. Míša se zatváøil 
otrávenì a asi po stopadesáté zopakoval dotaz na zmrzlinu.

„Zajímá to dítì taky nìco jinýho než jídlo?“ povzdechla jsem si a šla s hol-
èièkou na okraj rybníèku.

Když ale vzápìtí kachny vyskákaly z vody a zaèaly hladovì natahovat    
krky po rohlíku v Anièèinì ruèièce, Míša zpozornìl a opatrnì slezl z lavièky. 
Docapkal blíž a zaujatì pozoroval svoji sestru, jak hází kachnám zbytky 
svaèiny. Pak se na mì otoèil. „Maminko, až Áòa káky vykrmí, tak je upeèeme   
a sníme?“ zeptal se bezelstnì. Zoufale jsem se na nìj podívala a Michal se za 
mnou cynicky rozchechtal.

Dlouho se však nesmál, protože náhle mezi hejno hodujících opeøencù 
pøistál velký šutr. Podìšené ptactvo se rozprchlo a v hrùze naskákalo do vody. 
Vzápìtí se husté køoví kousek od nás zavlnilo a z jeho útrob se vynoøil cikán-
ský výrostek v tøíètvr�ácích a èervené kšiltovce s nápisem „Sieger“. V jedné 
ruce tøímal baseballovou pálku, ve druhé velký prak. Zkušeným zrakem pøe- 
létl vyplašené ptactvo a pak pøistoupil k našemu synkovi. Tajemnì se na nìj 
podíval, ukázal na nejbližší kachnu a pošeptal mu: „Já jí picnu a ty jí voškubeš, 
platí?“

S Michalem jsme se na sebe vydìšenì podívali, ve spìchu sebrali obì dìti 
a urychlenì se pøesunuli do civilizovanìjších èástí mìsta.
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KAPKY DEŠTÌ

MIROSLAV SOSOI

ona je takovej poslední položivej frontschwein 

mezilidský interakce a milostnejch vztahù

na bitevním poli Praga caput rei publicae

nìkde pøed piavou posílá psaníèka po vodì šrámkovi 

a vylhává sobì a druhejm do kapes emoèní záplaty

soustøedí se na dopisy v lahvích 

se skrytým poselstvím a otevøenou omluvou

všem sraženým a zmrzaèeným – nebohým zvíøatùm 

(srnám, ježkùm, ko�atùm a cyklistùm bez reflexních sraèek)

který potkávala bìhem zbìsilejch ožralejch jízd pøes zalesnìnej 

                                                                             šumavskej kopec doubrava

bylo by hezký se pousmát a mávnout rukou smìrem k Hohenbogenu 

                                                                                          na bavorský stranì

ale na to je tøeba i toho druhýho

ale ukažte jí jedinou srnu s pìti prstama, bez kopyt – s morálkou, ha háá

je to prakticky jenom zvìø

škodná v revíru kterej lesáci momentálnì zanedbávaj

páè maj zrovna plnou hlavu s kùrovcovou kalamitou na druhý stranì

– tenhle rok kurvìj stromy jak vzteklý

zkrátka 

unsere discoschlampe a frontschwein svejch milostnejch vztahù 

snad ne jedinej faktor ovlivòující natalitu a mortalitu doubravský obory

by tak ráda vystoupila z noèní jízdy s falešnou nadìjí

pøes stanici náruè – do stanice Touha

rum a zuby jsou jedinej doklad lidskejch pøíbytkù

od šumavy

po prahu

a nìkam dál za sluncem pøes horizont

kde køtìji dìti a s pokorou šeptaji zádušní mše

Jestli vážnì...
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jestli vážnì víš kdy 

jestli vážnì víš kdy 

udìlej první krok smìrem ke mnì

jestli chceš bejt mùj pøítel

tak budeš obìtí  

padat a vstávat

nezažít mezistav

andìlé nepadaj

to ti øíkam

jestli vážnì chceš bejt mùj pøítel

jestli vážnì chceš bejt mùj pøítel

nemam podmínky a snad ani pøedstavy

tak mì vem za ruku 

a vytáhni petrolej ty èuráku (z poklopce když už tak nìco)

víš že tì miluju když už tak jedinì v hlavì

ponìvaè ty si tou bytostí

nic víc vìdìt nepotøebuju

na sebe z vodky a dobrejch sraèek nemam už žádnej prostor

tak udìlej ty ten první krok 

èuráku –  

– tichá a jemná modlitba kerou vášnivì šeptam 

je ta kerou miluju 

pod závojem oblakù doèista jasnýho nebe na kristových bedrech

to abych se nauèila lítat s tebou mùj bratøe

když mám opaèný dilema se rèením

že pohár mi pøeteèe (to bych si pøála)

ale to chce snad pøece každej od radosti života 

když hledá boha

jestli vážnì víš kdy

udìlej první krok 

já bratra nemam

jsem sama doma

a sestry jsou v páru nade mnou 

a sestry jsou v pánu nad tebou

tak jako Jehova

nad èerným moøem
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Básníøka Milena Hasalová vydala za finanèní podpory Plzeòského kraje 
svou druhou sbírku neboli druhotinu s názvem Nesnášenlivost gladiol 
(NAVA, Plzeò 2020). To je ovšem víceménì všechno, co mùžeme o tomto 
poèinu s urèitostí konstatovat, ponìvadž se nedá øíct nic jiného, než že je to 
želbohu typická publikace „poezie bez paratextù“. O autorce se tu nedovíme 
zhola nic (ani zda je plzeòská, anebo možná vùbec není plzeòská), nepro-
zrazuje se, že jde o druhotinu (nepoèítáme-li ovšem dávno, ne-li témìø pra-
dávno uveøejnìné klubové tisky Mileny Hasalové). Seèteno a zváženo je to 
kniha veršù, co „nahá pøišla na svìt“. Jádro pudla je ale rozpoznatelné na 
nejprvnìjší pohled: autorèiny „Gladioly“ pohøíchu neprošly žádnou redakcí, 
pøinejmenším ni jediný redaktor není v tiráži uveden. Jde tedy o autorské 
vydání? Nezáleží samozøejmì na tom, vyhledávat s nepøíèetnou dychtivostí 
hodnou básníka K. H. Bráchy nìjakou drobnou èi nahodilou chybièku, roz-
hodnì nikoli: zkrátka a dobøe sbírka nemá a nemìla redaktora, a to zkrátka 
není dobøe.

Jenže øíkáme-li toto B, nezbývá než pøipomenout také A: uplynuly už tøi 
roky od té chvíle, od toho okamžiku, kdy Milenì Hasalové vyšel v Pro libris 
(ve spolupráci s Knihovnou mìsta Plznì) výbor z jejích nìkdejších básnic-
kých juvenilií, pro nìjž si autorka zvolila název Struktury na slunci. Neubrá-
níme se poznámce, že do tohoto vydání bylo záhodno nahlédnout, aby      
se nejenom Hasalová, ale zvláštì NAVA pouèily, jak se má psát obsah a jak    
se psát nemá. Budiž však. Ve „Strukturách“ bylo pøitom výslovnì uvedeno, 
že jde o autorèiny juvenilie, o texty, které sepsala, povìzme s poetickou 
nadsázkou, již v dívèím rozpuku. Jak je to však s „Gladiolami“? Jejich vy-
dání je natolik tajuplnì „nesnášenlivé“, až ètenáø nemá tušení a stìží se 
dopátrá zjištìní, zda jde o básnì napsané kupøíkladu kolem roku 2000 – 
anebo teprve na sklonku druhé dekády nového milénia. Evidentnì to není 
nedùležité: vždy� zcela jinýma kritickýma oèima hodnotíme i opoždìnì 
vydané verše z èasu pisatelèiných zaèátkù – a znaènì odlišnì nahlížíme    
na texty, jejichž tvùrci dokroèili v životní pouti pøinejmenším ke stadiu tzv. 
mladé dospìlosti èi k období o nìco pozdìjšímu. A mohou už mít za sebou 
mezník, jímž bývají Kristova léta.

Nezbývá než hádat a opírat se víc o kritickou intuici než o hodnovìr-     
né bibliografické plus biografické poznatky. Nuže, vše nasvìdèuje tomu,      
že k osmatøiceti starším básním uveøejnìným v knižním debutu Struktury na 
slunci pøipojila Milena Hasalová ve sbírce Nesnášenlivost gladiol dalších 
ètyøiapadesát básní (doufejme, že jsme se nepøepoèítali, pøièemž ménì      
by bylo o poznání více!) – s nejvìtší pravdìpodobností z téže, èili z èasovì 

VLADIMÍR NOVOTNÝ 

Otazníèky nad gladiolami

(NE)KRITICKY
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znaènì vzdálené doby. Vyplývá z toho, že jde o výbìr èi soubor jejích bás-
nických juvenilií è. 2, naèež základní otázka s mnoha otazníèky nepochybnì 
zní, zda toto vydání nabízí štìdøejší pohled na básníøèinu poetiku ze za-
èátku tisíciletí, èi nikoli. 

Po bedlivém pøeètení se ponìkud obáváme, že nikoli, takže i na vydání 
„Gladiol“ mùžeme pohlížet v prvé øadì jako na vydání pietní, retrospektivní, 
dokumentující autorèiny tolik slibné zaèátky a poèátky, nic však víc a nic 
jiného. Opravdu jen s velkou interpretaèní námahou bychom hledali (a stìží 
nalezli) podstatné rozdíly, ne-li posuny v básnickém ladìní Struktur na slun-
ci a Nesnášenlivosti gladiol! Jinými slovy bezmála vše, co bylo svého èasu 
øeèeno o „Strukturách“, mùže se nyní bez odlišení jediného písmenka po-
vìdìt o „Gladiolách“. Tudíž nakonec nejsmìrodatnìjší rozdíl mezi tìmito 
dvìma tituly tkví vskutku v tom, že jedna sbírka prošla redakcí a druhá ani 
náhodou.

Ano, bez odlišení jediného písmenka… Proto mùžeme bez sebemenšího 
uzardìní rekapitulovat stejnými slovy, co bylo øeèeno o „Strukturách“ a co 
platí i v pøípadì autorèiny druhotiny: že totiž Milena Hasalová v tìchto ju-
veniliích zejména prostøednictvím vidoucí imaginace vtiskuje svým veršùm 
též „razantní údernost poetické sugesce“, zatímco druhým, nemálo však 
soubìžným pólem jejího tvoøení je rovnìž zde „zøetelné úsilí o gnómickou 
poezii, tedy o básnìní s èasovì neomezeným dosahem“ neboli o „básnictví 
mimoèasové neboli atemporální“. Také „Gladioly“ jsou zøetelnì zakotveny     
v inklinování k bytostné nadèasovosti, žádná jiná èi nová struktura na slunci 
se jistìže v pøípadì novìjšího výboru z nìkdejších veršù nezjevuje. Zdá se, 
že básníøèina druhá kniha veršù jako celek nepøedstavuje nic jiného než 
obmìnìnou variantu její prvotiny a skeptikové by se mohli sarkasticky ne-
chat slyšet, že všehovšudy jde o nikoli nepostradatelný poetický appendix. 
Ani tato „trocha poezie nikoho nezabije“, kdo by však nebyl zvìdav na 
autorèinu novou tvorbu, je-li tedy jaká?

Leè takøíkajíc nevylejvejme dì�átka i s vanièkou. Rovnìž opoždìná sbír-
ka Nesnášenlivost gladiol pøesvìdèivì stvrzuje, nakolik velký a výrazný 
básnický talent pøímo sálal z veršù mladièké Mileny Hasalové pøed dvì-   
ma desetiletími, kdy své texty publikovala dílem ve zmínìných klubových 
edicích, dílem na stránkách Plže, který tenkrát zaèal vycházet. Shledává-
me, že je jedna z nejosobitìjších „mileniálních básníøek“ tehdejšího èasu. 
Prozíravì, náramnì prozíravì kdysi napsala, že „èas mi smetanovì uniká / 
v tom skicování“, ergo dávno, velice dávno až èarodìjnì vnímala „krátké 
okamžiky / na nìžném pøedmìstí / za úèasti vùnì deštì / a mokré psí srsti“. 
Tehdy se zøejmì Hasalová spatøovala a poznávala v bytosti stojící za do 
široka otevøeným oknem, která „oèividnì vìdìla vše“. 

Jak to ale mùže být v souèasnosti, ví doposud poøád vše tato esteticky 
nestárnoucí, pouze se novodobé poetické dikci vzdalující básnická bytost? 
Rozhodnì však ani na vydání jejích starších textù nemùžeme zahlížet pou-
ze jako na „staré neøesti“, které by se, jak èteme ve vstupní básni variantní 
sbírky Mileny Hasalové, musely pomyslnì øeèeno „stále oprašovat“.
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

Milena Hasalová (1983 Plzeò) - modistka, básníøka

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

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

Vladimír Novotný (1946 Praha) - bohemista, žije v Chodouni

Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) - barman, básník a prozaik, žije v Poleni u Klatov

Jan Valeš (1961 Plzeò) - policista, prozaik, žije v Holýšovì

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

žije ve Strašicích
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