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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Dùvìrný, témìø melancholický tón 
záøijového Plže navozuje poezie Emilie 
Uldmannové. Povídka Petra Kersche 
byla avizována døíve, než došlo do 
plzeòské knihovny parte s jeho jménem. 
Petr Kersch vyslovil kdysi svoje pøání 
zveøejnit právì tento text inspirovaný 
starou francouzskou povìstí. Splnìní se 
však již nedoèkal, ale symptomaticky    
v uvedené povídce zní jeho hlas i po 
skonání.

Karel Hrubý byl o publikování svých 
textù v Plži svou plzeòskou rodinou do 
Švýcarska, kde dožil ve vìku 97 let, 
pravidelnì zpravován. Pokraèování jeho 
vyprávìní bude v následujícím roèníku 
vycházet již jen z odkazu.

Do tøetice, ale vlastnì jako první pøi-
šla do redakce smutná zpráva o úmrtí 
bohemisty a prozaika Bohumila Jiráska. 
Ještì pøed rokem stihl péèí svého syna 
vydat soubory svých nepublikovaných 
próz – jeho pomyslnou závìtí se staly 
souèástí regionálního fondu Knihovny 
mìsta Plznì. V Plži na nìj vzpomíná 
Ivo Fencl.

Na druhou misku vah klaïme vše,   
co literárnì souvisí s dìtstvím, mládím, 
radostí a i humorným nadhledem, nebo� 
každá mince má dvì strany. Tìmi zá-
važíèky je milé vyprávìní Terezy Her-
zogové o zážitcích mladé maminky se 
svými ratolestmi, povídání o autorovi 
majícím pro dìti pochopení – Otu Hof-
manovi od Iva Fencla, poezie na Mla-
dém Západì debutující Natálie Eretové   
i pravidelná rubrika výtvarníka Vhrsti, 
který tvoøí také pøevážnì pro dìti a je-
muž spolu se Zdeòkem Zajíèkem a Mar-
kétou Èekanovou vyšla pátá spoleèná  
kniha – Vìrtel pohádek a povìstí z celé-
ho Èeska. Bude jazýèek vah ukazovat 
co nejblíže støedu? Stanislav Bukovský 
by øekl: Možná, asi, snad… 

Buïte i vy, milí ètenáøi, zdraví, hraví 
a vyrovnaní. 
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POEZIE

EMILIE ULDMANNOVÁ 

Dùvìrnì
Vlaštovièník prorùstal
døevìnou hradbou
Mech šplhal
na trouchnivé tyèky
Vlhko a stín padaly 
na dìtské èelo
mezi plaòkami
Na pohled co prodíral se
zpustlým stromovím
pachem tlející trávy
a hnijících jablek
na nešlapané pìšinì
k zahradnímu domku

Je tam
Tajemný
Skrytý houštím a
nezájmem sousedù

Byl tam
Mrtvý øadu dní

Ledová voda
z poulièní pumpy
chytaná pusami
Se psy jsme pili 
pøímo z proudu
Pití z dlaní 
trestáno èùrkem 
do dìtských rukávù
Zábly celý den

Proud
do dlaní nevezmeš
a mokré rukávy
jen žíznivì studí

Pøíteli dùvìrný
jsi ten kdo smí znát
mou zbabìlost
Kdo smí pomoci
v hanbì bezradnosti
v odmítavé pýše
jež žádá pøispìní
a necítí dluh

Pøíteli pomocný
prosím povìz  Kudy cesta
k dobré smrti?

Pøítelkynì milá
chceš-li š�astnì dojít
špatnì ptáš se Kudy
Ptej se Jak

Mezi  kameny zámkové dlažby
smetánka lékaøská vytrvale umírá
V zeleném pásu plicník lékaøský 
plazí se ke kopøivì omyté 
olejovou duhou z vyjeté louže
Jitrocel mezi psími hovínky
svým kopím marnì se brání
dalšímu vycházkovému hnojení
A øebøíèek v existenèní nouzi
už neví nic o svém pøíbuzenství
s žebøem Jákobovým
Sídlištní bylinková zahrádka

Jako meèe zajiskøily
naše zkøížené životy
Plny seèných ran
Na bolest pøikládám 
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útlou vzpomínku 
jak hojivou mast 

Jizvy však mají
pálivou pamì�

Chodíte za mnou dennì
Vstávám s vašimi bolestmi v køíži
a veèer dìlám že neslyším
                                        Neponocuj
Pøicházíte na kávu
z vaší secesní konvice
Ke stolu s petrolejkou
pøisedáte mladí a v šeru mlèíme
Pøi èerné hodince cítím se 
nesvá ve vaší dùvìrné chvíli

Nìkdy pøijdeš sám 
na zprávy z domova a ze svìta
To se u rádia pohádáme 
a ty pak pár dní trucuješ
Ale køenová s uzeným a knedlíkem
tì spolehlivì pøiláká
Uvaøily jsme dobrou 
Máma i jindy dohlédne
abych vèas podlila a nepøesolila
a øekne kam majoránku 
a kam radši tymián nebo rozmarýn

Neoplácím návštìvy èasto
Vy ale víte že chodívám 
k té desce s vašimi jmény

V objetí

V rituálu louèení
ve zvykovém úkonu
tvých paží a ramen
necháváš se obejmout

Brávala jsem tì do náruèe
ještì pøed narozením

Dennì cestou do práce
objímala své bøicho
v bìhu na tramvaj
rukama nadlehèovala 
tíhu své lásky
Na svìt pøišel jsi
už zobjímaný

Necháváš se obejmout
Za léta jsme secvièení
mojí touhou po sblížení

Ranní 

I když pøešly noèní mrazy
rána bíle tnou
až mrazí

Svìtlo chladnì tepe skráò
chybí mi tvá
teplá dlaò

Postel má moc velkou šíøku
bez tvé dlanì
na mém bøíšku

Nìkdy pošleš navštívenku

Posedíš popovídáš 
Postojíš mezi dveømi
Vìdoucím úsmìvem
slíbíš že pøijdeš zas

Nìkdy jen vzkážeš
že setkání odložíme
že neomylnì zavítáš
Nìkdy
Nezvanì a neèekanì
Jsme pøece domluveni

Držím ti místo
u svého stolu
na své židli 
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PRÓZA

PETR KERSCH

Soutìž ve zpìvu
(podle staré povìsti)

Je srpnové, sluneèné odpoledne.
Konì nechali, aby šli krokem. Oba jezdci se vrací z vyjížïky – velitel 

pøístavu Jean Mante a jeho vìrný pøítel Thonon d’Aubergiste. Konì jdou po 
staré kamenité cestì zbudované kdysi po válce s Øímany. Donedávna se 
tady poøád bojovalo. Zpod šípkového houští trèí tu a tam vybìlená dlouhá 
kost, koòské žebro, hnáty padlých.

Teï zavládly klidnìjší pomìry. Je vidìt daleko do kraje. Je slyšet pøíboj 
a cítit moøe. Teplý vzduch se mihotá nad kameny. Konì se potí. Jezdci si 
zazpívali a v dobré náladì si povídají. Thonon se zmínil o zvláštní osobì 
potulující se v okolí. Mladík navštìvuje hospody, rozbalí u stolu ranec hadrù 
– a objeví se lebka. Lidská lebka, položená na stùl, zaène zpívat. Zpívá 
jakousi baladu o podivné smrti. Pozoruhodný zpìv! Když skonèí, mládenec 
skryje lebku do hadrù a hadry s lebkou pod chatrný kabátec. Hosté žádají, 
aby neodcházel, chtìjí ten zpìv slyšet znovu. Pøistrkují mládenci dobré 
jídlo, slibují mu peníze. A� pøedvede tu zpívající lebku ještì jednou. To se 
každému nepoštìstí vidìt a slyšet nìco tak pozoruhodného.

Velitel Mante té zvìsti nevìøí. V hospodách se toho napovídá... Nikdy 
nevidìl lidskou lebku, která by zpívala. To je pouhé katolické chvástání, 
nedùstojné, nevìrohodné, jako celá katolická církev. Mante je hugenot, 
vìøící protestant. V bartolomìjské noci unikl vrahùm o vlas.

Thonon trvá na svém. Je tady lebka, která zpívá. Lebku nelze podezírat, 
že je katolièka.

Mante se rozèiluje: Jestli opravdu ta lebka zpívá, vyvážím lebku i jejího 
èarodìjného majitele zlatem.

Nìkdo ten slib zaslechl, pøedal jiným zvìdavcùm a ti zas povìdìli o veli-
telovì slibu dál. Doslechl se o tom i Marcellin, vlastník oné tajemné, 
zpívající lebky. Zprvu se tomu smál. Když ho zastihli poslové od velitele 
pøístavu, zvážnìl. Pøipomnìli mu, že Mante je voják, vážený muž, obá-  
vaný velitel. Marcellin slíbil, že do tøí dnù se dostaví do mìsta La Rochelle   
a pøedvede tam zpívající lebku. „A� si velitel pøipraví hodnì zlata a správné 
váhy,“ øekl poslùm a tøi dny nepøestával jíst.

Ta malá bílá lebka náležela chlapci jménem Bernon. V chrámu 
zasvìceném svatému Vincentovi – v chrámu, který už dnes v paøížské 
ètvrti Marais nestojí – se konala v létì roku patnáct set osmdesát jedna 
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soutìž dìtských zpìvákù. Katolická církev v Paøíži poøádala takovou sou-
tìž každým rokem. O soutìž byl znaèný zájem. Každý dobrý faráø chce 
pøipravit svým vìøícím pøesvìdèivý dùkaz existence boží lásky a není 
pùsobivìjšího zpùsobu dokazování než pìvecký sbor sestavený z dìtských 
talentovaných hlasù.

Devítiletý Bernon ohromil posluchaèe nádherným zpìvem. Nedostal 
žádnou cenu – byl z protestantské rodiny. Mezi vítìzné zpìváky se dostal 
jistý Marcellin. Dvanáctiletý hoch, pocházející z vesnice Palaiseau u Paøí-
že, zpíval dobøe – a navíc byl velice hezký. Øíkali mu „Krásný Palaiseau“. 
Byl z katolické rodiny.

O dva roky pozdìji byl pøihlášen Bernon do soutìže u svatého Vincenta 
znovu. Lidé, kteøí ho slyšeli zpívat, byli nadšeni. Neuvìøitelný, nezapo-
menutelný, jedineèný pìvecký výkon! Všichni nad jedenáctiletým pìvcem 
žasli, dokonce i katoliètí soutìžní sudí. Obecenstvo v chrámu žádalo, aby 
chlapec svou píseò zopakoval. Uèinil nìco lepšího: zazpíval jinou, ještì 
nároènìjší píseò. Okouzlil všechny. V soutìži toho roku zvítìzil.

Krásný Palaiseau se umístil jako pátý. Zaplaven vlnou závisti považoval 
rozhodnutí o vítìzi za nespravedlivé. Umanul si, že musí Bernona zabít. 
Když soutìž skonèila, poèkal, až bude Bernon vycházet z chrámu. Nikdo 
ho nedoprovázel. Nadešel veèer, paøížský veèer, kdy se rychle stmívá.

„Pojï se mnou,“ zval Marcellin Bernona, „je zvykem, že vítìzové 
navštíví spoleènì urèité místo. Ukážu ti, kde to je.“

Vylákal Bernona až k Seinì.  Když je rákosí skrylo, Krásný Palaiseau 
bodl Bernona zezadu do krku, uøízl mu hlavu, stáhl z oblièeje kùži, aby hla-
vu nikdo nepoznal, tìlo vhodil do øeky a hlavu se znetvoøeným oblièejem 
schoval u bøehu mezi balvany.

Uplynul rok. V Paøíži se zase soutìžilo ve zpìvu. Malí a vìtší zpìváci  
se na soutìž pøipravovali ve farních kostelech, v klášterních školách            
a v honosných bazilikách nìkolik mìsícù. Marcellin byl do této soutìže 
znovu pøihlášen, ale neuspìl. Je dokonce vypískán, protože zaèíná muž-
nìt; v jeho zpìvu se to pozná snadno, chvíli zpívá dìtským sopránem        
a hned nato mutuje.

Nespokojen odchází pøedèasnì ze slavnosti. Když jde po mostì, který 
vede pøes Seinu k Cité à la Gràve, zaslechne nìjaký zpìv. Ozývá se z dál-
ky, jako by kdosi zpívající byl skrytý pod nábøežím. Palaiseau jde po hlase, 
sejde až k øece, spatøí u bøehu pøivázanou loïku, obyèejnou veslici, spoèí-
vající na temné vodì. Krásný tajemný hlas zpívá o ztraceném životì a vìè-
ném umìní, o tom, že jméno umìlce není spojeno s jeho tìlem. O tom, že 
tìlo spoèívá v moøi, avšak jméno není mrtvo, žije a nebude zapomenuto.

Palaiseau vstoupí do loïky, odpoutá ji, pátrá po mìlèinì dál, 
nadzdvihuje kameny u bøehu, odrývá z bøehu mech. V kalné vodì nachází 
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Bernonovu lebku. Je bílá, dravé ryby ji celou obraly. A zpívá! Jakmile ji 
Marcellin zdvihne, lebka zmlkne. Palaiseau si lebku dlouho prohlíží, nako-
nec ji ukryje pod pláštìm a odpluje na loïce pryè.

Dva dny a dvì noci Marcellin jedl a spal. Tøetího dne odpoledne podle 
dohody vstoupil do pøístavní pevnosti. Nádvoøí bylo plné lidí z mìsta          
a okolí. Stráž uvedla Marcellina pøed velitele, který sedìl na kapitánském 
stolci. Vedle nìj a za ním sedìli a stáli jeho poboèníci a kurýøi. Letní slunce 
žhnulo. Aèkoliv bylo vedro, Marcellin mìl na sobì pøepychový, dlouhý, 
tìžký kabát.  Obklopen ozbrojenými strážci, stál pøed velitelem bos.

Velitel si toho povšiml.
„Nemáš peníze na boty?“ Marcellin neodpovìdìl.
„Neumíš mluvit?“ 
„Nepøišel jsem, abych mluvil," odsekl Marcellin.
Mezi diváky zahuèel obdiv k mladíkovì drzosti.
Velitel zmìnil tón; zeptal se, zda Marcellin patøí ke katolíkùm, zda je 

èlenem katolické ligy.
„Ano,“ øekl Marcellin.
„Nemáme katolíky v lásce,“ poznamenal velitel.
„Vím.“ 
„Proè jsi tady?“
„Od mìsta k mìstu pøedvádím lidskou lebku, která zpívá.“
„Odkud jseš?“
„Moji rodièe žijí v jednom vlhkém údolí blízko Paøíže, ve vesnici 

Palaiseau.“
„Co dìláš?“
„Zpíval jsem v místním kostele. Ztratil jsem hlas. Dìkan mne propustil.“
„Co dìláš teï?“
„Pøedvádím zpívající lebku. Chodím s ní od mìsta k mìstu. Tak jsem      

s ní pøišel i do La Rochelle.“
„Nyní dávej pozor, Marcelline. Nenávidím lháøe, skoro tak jako katolíky.“ 
„To vím.“
„Jestli ta lebka zpívá, budeš vyvážen zlatem. Jinak zemøeš. Budeš 

mrtev jako ta lebka, kterou skrýváš pod svým pláštìm.“ 
Krásný Palaiseau se usmál. „Pøeju si, abyste mne nejprve nechal 

zvážit.“
„Pochybuješ o mém slovu?“ odpovìdìl zlobnì velitel. „Pochybuješ o slo-

vu evangelíka?“
„Nepochybuji,“ hájil se Marcellin, „nepodezøívám nikoho. Chtìl bych 

pocítit rozkoš z toho, že spatøím svou váhu vyváženou zlatem. Slíbil jste  
to! Slíbil jste to Thononu z Aubergiste, který tamhle za vámi stojí.“
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Pøinesli váhy od øezníka. Krásný Palaiseau odložil kabát na zem. Stál 
nahý. Obecenstvo nahlas vzdychlo. Zvážili ho. Za chvíli hledìl na zlaté 
cihly srovnané do úhledné figury. Jak se sluneèní paprsky odrážely od 
zlata, všecek záøil. To bohatství mu bude patøit celé. Oblékl kabát a lebku 
položil na nejhoøejší cihlu zlata. Všechno ztichlo, i psi pøestali štìkat.

Palaiseau se otoèil k lebce a požádal ji, aby zazpívala. Jenže lebka 
mlèela. A� øekl cokoliv, lebka nezazpívala. Palaiseau byl na smrt bledý. 
„Zpívej!“ øval na lebku.

Kolem lebky, spoèívající na zlatì, bylo ticho jako v hrobì. Nikdo ne-
zpíval. Velitel dal svým vojákùm znamení. Muž, který stál u Marcellina, 
vytasil dlouhou dýku a nìkolikrát mladíka probodl. Zásahy byly dobøe 
míøené – Palaiseau byl mrtev. Ze všech ran vytékaly pramínky krve, spojily 
se do krvavého potùèku, který stékal až k velitelovým nohám a zkrvavìl  
mu ostruhy. Ve stejném okamžiku lebka zaèala zpívat. Zpívala píseò         
O štìstí z pomsty. Podivuhodný èistý, vysoký zpìv poznal jeden z muzi-
kantù. „To je hlas chlapce jménem Bernon. Slyšel jsem, jak zpíval v soutìži 
zpìvu u svatého Vincenta v Paøíži.“

Velitel v úžasu naslouchal zpívající lebce až do veèera, a nejen do 
veèera, poslouchal její zpìv dlouho do noci. Èas plynul. Kdykoliv velitel 
požádal, lebka mu zazpívala Štìstí z pomsty. Jinou píseò nezpívala. 

Dny ubíhaly. Mìsto žilo pod vládou hugenotù dál. Lebku uložili na sýpku 
Greniér. Zapomnìlo se na ni. Zpráchnivìla tam. Pøímìøí a soutìže ve 
zpìvu skonèily. Zaèaly nové války. 

Byla ovšem období
Byla ovšem období, kdy jedna vìtev se od druhé názorovì ostøe lišila. 

To bylo napø. už v dobì husitské, kdy Èeši byli strženi Husovou kritikou 
církve, kdežto Nìmci spíše tíhli k dosavadní církevní hierarchii (o století 
pozdìji už s Luterem církev v její dosavadní formì také bourali). Proto        
v Praze za husitské revoluce došlo brzy k vyhnání nìmeckých konšelù       
a zámožnìjších mìš�anù a k záboru jejich majetku èeským patriciátem. 
Takové konflikty se v dìjinách vyskytly ještì èastìji – nejvyhranìnìjší        
to bylo za dlouhé vlády Habsburkù. Vídeò (a to byli pro nás Nìmci) 
okleš�ovala naše zemská práva a ještì v 19. století nám Nìmci, usedlí        
v èeských oblastech, a tedy zastoupeni poèetnì i na zemském snìmu, 

ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení VII. 
KAREL HRUBÝ
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hodnì vìcí pokazili, blokovali naše úsilí o rozvoj školství èi naše návrhy 
urèené pro Øíšskou radu ve Vídni. 

Nebyli jsme sami v habsburské øíši, kteøí se octli v postavení Nìmci 
ovládaných národù. Palacký na to reagoval návrhem kongresu v Kromìøíži, 
aby se Rakousko zmìnilo ve federaci národù. A Slovanský kongres v roce 
1848 ukázal, že slovanské národy žijící v hranicích rakouského panství, 
mají stejné touhy. Jenomže to nakonec císaø a dvorská kamarila – a to byli 
pro nás zase „ti Nìmci“ – smetli se stolu. Od té doby se toto napìtí k Vídni 
a k nìmecké menšinì v èeských zemích, stojící na stranì dvora, stalo kon-
stantou konfliktního vztahu obou národností. Pøedevším ovšem v politické 
rovinì.

V každodenním životì se obì národnosti snášely vcelku dobøe – až 
pøišla první republika, která Nìmce postavila do pozice znevýhodnìné 
menšiny, alespoò tak to jimi bylo vnímáno. Hned po rozpadu Rakousko-
Uherska na to reagovali naši Nìmci tím, že se vyhlásili nezávislými na 
Èeskoslovenské republice a poslali své poslance do parlamentu nového, 
republikánského Rakouska. Koncem dvacátých let se to utišilo, nìmecké 
strany dokonce vstoupily do naší vlády, zdálo se, že se vše smírnì vyøeší. 

Ale pak pøišel Hitler. To byl prudký otøes a promìna ve vìdomí mnohých 
Nìmcù v našich zemích. Zdùrazòuji: mnohých, ne všech. Byli Nìmci odda-
ní demokracii, kteøí proti henleiovským turnerùm ustavovali ozbrojené útva-
ry a kteøí se nacismu zuby nehty bránili, když pøišel Henlein a K. H. Frank 
se svými autonomními a posléze stále stupòovanými požadavky, které        
v osmatøicátém roce vystupòovali v požadavek „Heim ins Reich“. Ve vol-
bách v roce 1935 se ovšem Henleinovi podaøilo soustøedit ke své podpoøe 
drtivou vìtšinu nìmeckého obyvatelstva, takže jeho strana se vyrovnala      
s nejsilnìjší èeskou stranou agrární. To byl ten velký rámec, do kterého 
jsem jako chlapec byl svým prostøedím postaven.

Plzeò, odkud pocházím, byla témìø ze všech stran obklopena nìmecky 
mluvícími vesnicemi a mìsteèky. Za jejím okrajem, sotva pùl hodiny cesty, 
byly na jedné stranì nìmecké Litice, které koukaly pøes øeku na plzeò- 
skou borskou vìznici, na druhém konci nebyl daleko nìmecký Chotíkov      
a Touškov, z tøetí strany Nìmecká Bøíza. A v samotné Plzni bylo nìkolik 
tisíc Nìmcù, vìtšina z nich dost zámožných, majitelù obchodù nebo výro-
ben a poèetné øady nìmeckého úøednictva i dìlnictva. Pøesto i tady to 
soužití nebo pøesnìji život vedle sebe bez velkých konfliktù pøevažovalo. 
Teprve v tøicátých letech to i zde zaèalo vøít. Nìmecká dìvèata se èastìji 
objevovala ve svých nìmeckých dirndlech, mládenci ukazovali svá nahá 
kolena pod turnerskými kra�asy. Vyvolávalo to u Èechù smích i pobouøení. 
A pobouøení se ovšem stupòovalo. Od takového pìtatøicátého roku už jsem 
to zøetelnì vnímal i svým chlapeckým vìdomím. 

Ve ètvrti, kde jsem vyrùstal, bylo jen pár Nìmcù, vìtšinou manželù èes-
kých žen nebo obrácenì, kteøí ovšem mluvili už dobrou èeštinou, takže se 
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ve styku s nimi ta vzájemná averze neprojevovala. Když pak pøišel pro-
tektorát, byl ten osten nìmecké nadøazenosti vnímán i tady. A když za-  
èalo zasahovat Gestapo a odvleklo i lidi z naší blízkosti, narostl odpor ke 
všemu nìmeckému do velkých rozmìrù. Ale byl to pøedevším odpor            
k nacistùm a k okupantùm, kteøí se ujali vlády v každé vìtší obci. Ztrátou 
pohranièí se nìmecké vesnice octly v Øíši, byly od nás oddìleny zøetelnou 
hranicí.

Teprve když válka skonèila a Nìmci z blízkého okolí byli vedeni plzeò-
skými ulicemi, vidìl jsem je zase zblízka. Ve skleslém stavu, s ranci a kufry 
se vlekli ulicí pod dozorem Revoluèních gard do sbìrných táborù, odkud 
byli transportováni do Nìmecka. Naši lidé s hoøkými zkušenostmi s nì-
meckou nadvládou, s tìžkými ztrátami lidí ze svého støedu, stáli vìtšinou 
mlèky na chodníku a pøihlíželi tìm žalostným prùvodùm. Samozøejmì,       
že se zadostiuèinìním, že historie porážkou Hitlera vrací i jim kus té viny, 
kterou nesli pøinejmenším svou podporou nìmeckého režimu a mnozí          
i svou fašistickou agilností.

Nìmci z Chotíkova a Nìmecké Bøízy i jejího okolí, což bylo na naší 
stranì mìsta, táhli naší ulicí. Stál jsem na chodníku mlèky stejnì jako ti 
ostatní kolem mì. Na konci prùvodu šla mladá žena, pøed sebou koèárek, 
na nìmž mìla jedno dítì zavalené zavazadly, za ruku vedla už vìtší 
holèièku a její bøíško prozrazovalo, že èeká tøetí dítì. Samozøejmì se 
opožïovala. Sedmnáctiletý gardista s flintou na ni zlostnì pokøikoval, 
pobádal jí ke spìchu, ale nešlo to. Tak k ní pøišel, pažbou ji š�ouchl do 
zadku a nutil k rychlejšímu kroku. V tu chvíli vyšla z pekaøského krámu 
stará paní, která si sem skoèila pøes ulici jen v zástìøe a pantoflích pro 
kvasnice, vidìla to a bez rozmyslu vstoupila do vozovky, stáhla pantofel      
a vlepila klukovi jednu do tváøe se slovy, ty pacholku se nestydíš mlátit 
tìhotnou mámu? Èekal jsem, že pøihlížející lidé ji napadnou a snad zlyn-
èujou. Ale nic se nestalo. Všichni nìjak cítili, že to kluk pøehnal. Byli sice     
v té dobì pøevážnì pro rychlý odsun, ale ne tak bezohledný. To mi bylo 
pozitivním znaménkem, že lidství v nás ani po té tìžké zkoušce nesvobody, 
ponížení, ztrát a hrozby, která národu mohla pøinést trvalé zotroèení, pøece 
jen nevymøelo. Ale myslím, že takových projevù v té dobì nebylo mnoho. 
Postavit se tomu proudu rozhoøèení a touze po odplatì se tehdy odvážilo 
jen málo lidí. Takový Pøemysl Pitter, Pavel Tigrid nebo Olga Koželuhová, 
kteøí se po únoru octli v exilu a pár kurážných lidí, kteøí se nebáli èelit tomu 
širokému nacionálnímu proudu, který odsun považoval za spravedlivý. 

Po válce bylo vcelku pochopitelné, že lidé byli pro rychlé „zbavení se 
páté kolony“. Bylo to podporováno i postojem Benešovy vlády, která se 
bìhem posledních let války postupnì podvolovala radikálnímu požadav-  
ku domácího odboje a mìnila svùj pùvodní postoj. V exilu ještì dlouho 
pøevažoval názor, že vedoucí nacisté z protektorátu i z øíše a jejich èeští       
i nìmeètí kolaboranti u nás musí být postaveni pøed soud. Pozdìji však     
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už pøevážilo stanovisko, že bude tøeba to mnohasetleté soužití a potýkání 
obou národností ukonèit masovým vystìhováním. Teï a navždy.

Všech, nejen funkcionáøù, ale i obyèejných vesnièanù, vèetnì babièek    
a malých dìtí, prostì všech. To lze dnes posuzovat kriticky až negativnì, 
ale kdo tu dobu nìmecké bezohledné nadvlády, plné ponižování, ome-
zování a likvidace nejlepších našich lidí, prožil na své kùži, kdo zatínal 
pìsti, když Nìmci zavøeli naše vysoké školy a hrozili i likvidací støedního 
školství, kdo zažil to sešnìrování kultury a èelil hrozbì, že Nìmci z nás po 
vítìzné válce (a oni dlouho vítìzili!) udìlají otrocký národ, o jehož vystì-
hování do získaných prostorù na východì se šíøily hrozivé zprávy, ten bude 
se svým úsudkem zdrženlivìjší. Mnohé vìci se vyjasnily, jak jsem zmínil, 
byli i mezi našimi Nìmci odhodlaní odpùrci nacismu, kteøí sami pak skonèili 
v koncentrácích èi na šibenicích. 

Historické úvahy se dnes nesou v širších dimenzích a souvislostech, 
než byly trpké zážitky každodenního ohrožení a pøihlíží se k hodnotám 
pøesahujícím ty konkrétní zážitky všedních dnù, jednotlivých lidí, rodin, 
národních útvarù. Poukazuje se k zásadám svobody, tolerance, lidské 
dùstojnosti, k poutùm, které i nás sbližovaly s velkými myšlenkami a tvùrci 
vyšlými z nìmeckého národa, ale to vše se v tìch pohnutých chvílích 
osvobození ztrácelo z vìdomí zasaženého pøestálým utrpením. Vyslovovat 
soud o tehdejší dobì nelze bez této korektury zdola, z toho stanoviska 
obyèejného èlovìka v neobyèejnì složité dobì. 

Postoje prvních pováleèných let se pak díky nìkterým osvíceným lidem 
zaèaly korigovat a uvádìt do nových postojù alespoò dost velké èásti naší 
spoleènosti. Napø. návrh ministra Václava Majera, aby vláda ponechala     
ès. státní obèanství tìm Nìmcùm, kteøí spolu s ním bojovali proti Hitle-   
rovi v øadách èeskoslovenské brigády, ustavené nejdøíve ve Francii a po její 
porážce pak pøevedené do Anglie. Nebo interpelace poslance Vojty 
Beneše, bratra prezidenta, aby se ulevilo nìkterým Nìmcùm žijícím ještì 
týdny a mìsíce v bídì èekáním na odsun. Nebo intervence Pavla Tigrida    
a Pøemysla Pittra (kdo o nìm dnes ještì nìco ví?), aby se zabránilo 
krutému zacházení s Nìmci ve sbìrných táborech – také v Praze. Ale 
komunisté to smetli.

Prostì vést tu linii od smìšného zákazu psát slovo Nìmci s velkou 
písmenou, od divokého odstraòování nìmecké literatury z knihoven – 
nejen Goethe, Schiller, ale i cenná stará literatura uchovávaná hlavnì        
v klášterních knihovnách, se ocitala v papírnách, kde ji rozcupovali a dìlali 
z ní nový papír (Hrabal!). Je tøeba sledovat, jak ten zjitøený nacionalismus 
se v mém okolí mìnil ze šovinistické zášti v umìøenìjší hodnocení toho,   
co bylo sice nìmecké, ale ne nacistické.

Bydlel jsem nadále u tatínka a u maminky, ale protože jsem mìl pøíjem  
z fotbalu, dával jsem mamince vìtšinu tìch penìz. Nechával jsem si jen 
kapesné, na svaèiny, na biograf, na nìjakou tu knihu, která mne pøitaho-
vala.
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Dìti na periferii vyrùstají víc na ulici než v rodinì. Má to jistì víc dùvodù, 
ale jedním z hlavních je okolnost, že se tu žije stísnìnì v malých bytech, 
všude na nìkoho narážíte. A tak bìhají hrát si na ulici a hledat tam zábavu. 
Maminky jim v tom obvykle nebrání, jsou rády, je-li doma trochu klid, mají 
samy stále plné ruce práce. A tak si malé dìti hrají pøed domem, a když 
povyrostou, lítají ulicemi a vyhledávají místa, kde se obvykle sejde více 
kamarádù. 

V každé takové ètvrti jsou „plácky“, kde se dá nìco podnikat. U uhlíøské 
hradby je øada „ïumek“ vyhloubených v nedláždìném chodníku na nej-
rùznìjší hry kulièkami cvrkanými dvìma prsty, u tìch malých ještì jen 
pošoupávanými jedním zahnutým prstem, vyrážeèky, kdy se musí obláz-
kem zasáhnout kulièka postavená pøed jamku atp. /.../

Anebo jsou místa, kde se dá docela dobøe hrát s míèem tøebas volejbal 
pøes napnutý špagát anebo – a to nejèastìji – se tu hraje kopaná. Takový 
plácek byl u nás na Roudné hned blízko školy. /…/ Já jsem mìl dva starší 
bratry, oba už hráli nejdøíve za místní klub S. K. Roudná a pak za Viktorku, 
která mìla høištì hned vedle. Takže jsem šel už ve vyšlapaných kolejích.   
V takových deseti dvanácti letech jsem hrál v žactvu S. K. Roudná, a když 
šli funkcionáøi Viktorky kolem našeho høištì, na chvíli se zastavili a kou- 
kali. A jeden z nich mi øekl, hele, proè nejdeš kopat k nám, když jsou tam 
bráchové? Ve Viktorce jsem o dva roky pozdìji už hrál za dorostenecké 
mužstvo, které se v celostátní soutìži dostalo do finále. To vedlo k tomu,  
že z nás pak udìlali mužstvo juniorù, takovou domácí líheò talentù, odkud 
rostly posily pro ligové mužstvo. Fotbal jsem hrál strašnì rád. Nejen pro     
tu radost z pohybu a z povedeného výkonu, ale pøedevším pro ten 
kamarádský život v partì. Jezdili jsme na zájezdy po okolních mìsteè- 
kách a vesnicích, jezdil s námi už vysloužilý hráè Honza s harmonikou, 
zpívalo se, až se hory zelenaly, byla legrace, èlovìk se v tom kolektivu 
brousil, poznával, co je vhodné a co nevhodné. A ten krásný pocit solidarity, 
který se tím vším nese. 

Kolektivní hry jsou dobrou školou charakterù. Víte, kde musíte „držet 
basu“ a kde nesmíte ustoupit. Otrkáte se tím, nauèíte se snášet i humorné 
výpady proti vám, nauèíte se pohotovì odpovídat, a tøeba-li, i bojovat –         
a nauèíte se také snášet porážky a pøekonávat nìkteré své slabosti.

Když z nás udìlali juniorku, zaèal nás klub podporovat i finanènì. 
Dostávali jsme mìsíèní fixní „plat“ 500 Kès, a za každý zápas prémie:      
za vítìzství tøi stovky, za remízu sto padesát a za porážku alespoò pade-
sátku, abychom mìli na dobrou veèeøi po zápase a udržovali si fyzickou 
zdatnost. A ještì patnáct korun za každý trénink, který byl dvakrát do týdne. 
Mùj táta, který po pøíchodu z války povìsil své krejèovské øemeslo na 
høebík a stal se pomocným dìlníkem v dílnách státních drah, mìl mìsíèní 
plat 800 Kès. A já jsem si pøišel s prémiemi skoro na dvojnásobek. 
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Chytré telefony – Inteligentní život
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„V takovým suchým lese o houbu nezavadíš,“ prohlásila jsem. Za mnou 
kráèel s proutìným košíkem a nadšením v oèích mùj muž a dva metry za ním 
se couraly naše o poznání ménì nadšené dìti.

„Nìkolik dní lilo jako z konve,“ pouèoval mì mùj druh, „a pak byl dva dny 
hic jako kráva. Mokro plus teplo rovná se co? Plnej košík høibù!“

Nenamítala jsem nic, aèkoliv mì touhle svojí teorií pøíliš nepøesvìdèil. 
Alespoò se dìti trochu probìhnou po lese, pomyslela jsem si a rozhlédla se 
kolem. Horko a dusno bylo toho dne tak velké, že ani mouchy nelítaly a ostat-
ní havì� byla taky kdesi zalezlá. Les opojnì vonìl rozpálenou smùlou a su-
chým jehlièím. S funìním jsme se vyškrábali na kopec a ocitli se v øídkém 
lese plném statných borovic. Pod našima nohama se, kam jen oko dohlédlo, 
rozprostíral zelený koberec borùvèí. 

Dìti zajásaly a okamžitì zmizely v porostu. Vzápìtí nato se v nedalekém 
mlází ztratil i jejich tatínek. Unavenì jsem si sedla na paøez a vychutnávala 
majestátní ticho lesa rušené pouze mlaskáním naší drobotiny, která se právì 
zuøivì živila lesními plody. Z vysokého borùvèí vykukovaly jen jejich hlaviè-  
ky s fialovými tlamièkami, do kterých si cpaly jednu borùvku za druhou. Rok   
a pùl stará Anièka k tomu navrch zkonzumovala ještì znaènou èást borùv-
kového lupení, což mì nijak neznepokojovalo, protože apetit naší holèièky 
byl nezmìrný. Projevovalo se to tak, že pøi venkovních procházkách si neu-
stále rvala do pusinky písek nebo kamení, které jsme jí každou chvíli lovili 
zpod jazyka (písek ne, ten jsme jí dávali jen zapít). S rozkoší ochutnávala trá-
vu i kytièky, pila vodu z louží a obèas se v nestøežených chvilkách pokusila 
slupnout nìjakého toho chrobáèka, žížalku nebo mravence. Je tedy pochopi-
telné, že trocha borùvèí mì nechávala naprosto klidnou.

Najednou mì z mého rozjímání vytrhlo zahalekání, které se ozvalo z mlá-
zí. Za nìkolik okamžikù pøibìhl Michal s košíkem z poloviny naplnìným 
jakýmisi høibovitými houbami se svìtle hnìdými klobouky.

„Ouby!“ vykøikl malý Míša a nadšenì se vrhnul s tatínkem do dalšího sbì-
ru. Pomalu jsme postupovali lesem a co chvíli se z houští ozvalo vzrušené 
zavýsknutí, když chlapeèek objevil další „oubu“ a svým malièkým prstíkem ji 
vydloubnul z mechu. Asi po pùl hodinì hledání byl košík plný.

Michal se na mì vítìzoslavnì podíval. „Vidíš? Já ti øíkal, že už rostou!“
Abych to uvedla na pravou míru, já ani mùj muž nepatøíme mezi vášnivé 

houbaøe. Bohatì nám staèí vyrazit si na houby jednou nebo dvakrát do roka. 
Zamyšlené bloumání po lese je samozøejmì pøíjemné, ale bloumat se dá       
i bez hub, a navíc s vidinou zajímavìjšího cíle, tøeba nìjakého hradu nebo 
rozhledny. A kromì toho se za každým naplnìným košíkem skrývají úmorné 
hodiny práce v podobì èištìní, krájení, sušení, zavaøování a mražení.

BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ

Už rostou!
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Není tedy divu, že v oboru mykologie jsme totální amatéøi. Pøi sbìru se 
spoléháme hlavnì na mlhavé vzpomínky z hodin pøírodopisu na základní 
škole a na náš domácí kapesní atlas hub. A právì ten jsem vytáhla z knihov-
ny, když jsem pozdì veèer skonèila s èištìním a krájením nalezených hub.

Michal se na mì nevìøícnì podíval. „Nemìla jsi ty houby náhodou urèovat 
pøedtím, než jsi je rozkrájela?“

„Nikdo není dokonalý,“ odsekla jsem. Po chvíli listování se mi vyloupli  
dva kandidáti. „Vypadá to na strakoše nebo kolodìje. Teï jde hlavnì o to, 
aby byli jedlý.“

„Všechny houby jsou jedlý,“ zamumlal muž.
„Høib kolodìj je zasyrova nebo pøi nedostateèné tepelné úpravì jedovatý 

a vyvolává nepøíjemné žaludeèní a støevní obtíže,“ pøedèítala jsem nahlas.
Michal se na mì vydìšenì podíval a náhle vypadal, jako by u nìj ty 

støevní potíže právì nastaly. „A nedáme ty houby radši tvojí mamince na 
bramboraèku?“ zkusil opatrnì.

„Nikdy,“ zavrtìla jsem rezolutnì hlavou. „Víš, jakou jsem s tím krájením 
mìla práci?“

„Budeš mì mít na svìdomí,“ zabruèel.

Nakrájené houby se už tøetím dnem sušily a scvrkávaly na tøech velkých 
plechách vystlaných peèícím papírem. A jak to ve vìtšinì domácností bývá, 
tácy s houbami nebylo kam dát. Všude pøekážely. Nakonec skonèily pøes den 
„uklizené“ v ložnici na posteli a na noc se pak pøesouvaly do obýváku na gauè.

Tuto skuteènost jsem jaksi opomenula, když jsem si toho veèera šla 
lehnout. Dìti spaly a v celém bytì vládlo ticho a tma. Nemotornì jsem se 
vkradla do ložnice, kde už klimbal Michal, a poslepu jsem hupsla do postele. 
Vzápìtí noèní klid proøízl ohlušující bøinkot plechù a moje nepøíliš slušná 
nadávka.

„Co dìláš, prosím tì? Seš jako slon!“ vyjel na mì muž.
„To ty houby nemùžeš odnést, když si jdeš lehnout?“ sykla jsem na nìj ve 

tmì.
„Byly na tvojí pùlce,“ prohlásil alibisticky.
Rozsvítila jsem lampièku na noèním stolku a zjistila, že celý jeden plech 

sušících se hub je vysypaný v posteli. Jen na mojí pùlce samozøejmì. Rychle 
jsem zaèala sbírat malé hnìdé pùlmìsíèky, když vtom jsem se zarazila a pøi-
blížila jeden kousek blíž ke svìtlu.

„Fuj!“ vykøikla jsem a hodila ho po Michalovi. Houba byla celá èerná, pro-
žraná a vykukoval z ní tlustý bílý èervík.

Muž se neochotnì vyhrabal zpod peøiny a rozsvítil svoji lampièku. Zaèali 
jsme peèlivì zkoumat zbytek nakrájených hub. K našemu zdìšení to zdaleka 
nebyl jediný zástupce svého druhu. Houby na všech tøech tácech byly pro-
žrané a hemžily se èerví havìtí.

„Musela jsi to nìjak blbì okrájet,“ obviòoval mì Michal a rychle sbíral 
houby a èervy z matrace.
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„Všechny èervivé jsem vyhazovala,“ bránila jsem se. „Ty potvory tam 
musely bejt nìkde zalezlý.“

„Když ty houby nestihli sníst èervi v lese, sežrali je u nás doma,“ prohlásil 
temnì.

Zabalili jsme houby i s malými strávníky do peèících papírù a odnesli je 
do koše. Pak jsme ještì peèlivì zkontrolovali matrace, peøiny a polštáøe, 
není-li v nich schovaný nìjaký zapomenutý èervík, a zalezli jsme zpìt do 
postele. Stále jsem však mìla neodbytný pocit, že po mì nìco leze. 

„Ráno se vzbudím a budeš tady ležet celá ohlodaná,“ rýpnul do mì mùj 
drahý muž, což mi k lepšímu pocitu rozhodnì nepøidalo.

Ani on však nemohl usnout. Leželi jsme potichu, s ušima nastraženýma, 
jestli náhodou neuslyšíme tiché chroupání.

„Aspoò už máme jasno,“ prohlásila jsem do ticha.
Michal se na mì v noèní tmì tázavì podíval.
„Teï je to tutovka,“ odvìtila jsem. „Koneènì víme, že ty houby byly fakt 

jedlý.“ 

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Možná asi snad
Všechno, co je, možná je, a možná taky není, nebo taky je jenom jako, 

kdo ví, nikdo neví, jak to je.
Kdyby ve vesmíru ustal všechen pohyb, nerozplynula by se i veškerá 

hmota? Všechno v mikrokosmu i makrokosmu se hýbe, krouží, na vše pùso-
bí odstøedivé i dostøedivé síly, ale co kdyby pohyb ustal, co by zbylo z atomù, 
co by zbylo z galaxií? Vždy� hmota je jen sem tam nìco, spíš samé prázdno 
a každé nìco je opìt velké prázdno a v nìm zas jen sem tam nìco.

Vesmír se rozpíná, bude se navìky rozpínat a bude ho zároveò stále stej-
nì, nebo snad, jak se bude rozpínat, ho bude pøibývat, èi nebude pøibývat     
a jednou se natolik rozepne, že se naøedí skoro až do nicotnosti, bezmála až 
do úplného vakua a tak to pak už napoøád zùstane, nebo se naopak, až už 
jakoby nic nebude, zaène hmota skoro nehmotná zase smrš�ovat až do 
okamžiku, kdy se natolik zhmotní, že už takøka žádný rozmìr mít nebude       
a pak znovu nastane velký tøesk, jak se teï poèátek všeho oznaèuje, pokud 
tomu máme vìøit a pokud je to už koneèná a nevyvratitelná teorie? Ovšem 
poèátek nemusí být prvním poèátkem, ale také zaèátkem neustále se opa-
kujícího cyklu. 

Kdyby se zastavil èas, nastal by neèas? Kdyby nastalo bezèasí, bylo by 
ještì nìco, nebo by nebylo nic? Je èas jako øeka, jež plyne stále jedno-
smìrnì, nebo je jako moøe støídající pøíliv a odliv a naše pamì� a vìdecké 
poznání se nikdy nedostane za hranice pøílivu, v nìmž se náš svìt od nepa-
mìti a pro nás zdánlivì navždy nalézá?
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Proè vlastnì nìco vùbec je? Proè není odjakživa a navìky všude nic? Nic 
bez pohybu a bez hmoty. A bez živé hmoty. A bez èlovìka. Proè jsme a co 
jsme?

Èlovìk je trubice, která z jedné strany pøijímá potravu, nezbytný zdroj ener-
gie a z druhé strany vymìšuje, co nespotøebuje. Ta trubice je základem exis-
tence jednotlivce. Pro udržení druhu je stejnì dùležité rozmnožovací ústrojí. 
Všechno ostatní, z èeho se skládá èlovìk a každý tvor, jsou podpùrné orgány 
zajiš�ující funkènost a napomáhající získávání potravy a realizaci rozmnožo-
vání, jako jsou napøíklad konèetiny umožòující pohyb, mozek, jenž pohyb øídí, 
oèi a uši, jež zjiš�ují potøebné informace, a mnoho dalších nezbytností skry-
tých nìkde uvnitø tìla, jež jsou kolem té primární a ze všeho nejdùležitìjší 
trubice zaèínající ústy a konèící tam nìkde dole na jejím druhém konci.

PLZEÒAN ÈTE

IVO FENCL

Dìti chápající Ota Hofman
Ota Hofman publikoval od roku 1945 a stal se scenáristou. V televizi jeho 

seriály a filmy dodnes jiskøí. Nezplanìly. Baví, dojímají, jsou objektem 
nostalgie, ale ve své dobì pøedstavovaly vìtšinu valutových pøíjmù také 
Barrandova.

Hofman si udržoval kontakty v Nìmecku a nìmèinou vládl pøímo brilant-
nì. Uspìl tam i pøeklady svých literárních dìl, stejnì jako v Anglii, USA. 
Kdyby se narodil tam, kdo ví...

Jako by pøedbìhl dobu, ani jedna jeho kniha není pøíliš rozsáhlá. „Co 
vìta, to filmový obraz,“ øekl, ale ruch vlastního natáèení, který jiné vždy 
spolehlivì uhrane, nemiloval. Oddaný mu režisér Jindøich Polák dokonce 
uvádí, že Hofman pøišel na natáèení svého díla za celý èas jedinkrát. Radši 
snil a psal. Plachý, rezervovaný, noblesní, krajnì vnímavý, dítì i praktik.

Roku 1953 absolvoval FAMU a ještì netušil, jakou slávu mu pøinese pan 
Tau, tento „inovovaný Peter Pan“ vtìlený jaksi zpìtnì do Sira Matthewa 
Barrieho, svého duchovního otce a – také – gentlemana s buøinkou. A Tau 
navíc je mužskou obdobou obdobnì výstøední, létající chùvy Mary Poppins, 
další britské ikony.

Ten první Tau se vynoøil už roku 1961 z Hofmanovy knižní prvotiny 
Pohádka o staré tramvaji, pøièemž kratší verzi zveøejnila Mateøídouška již 
roku 1958. Lukrativní øímská nabídka na seriál ale byla podnícena i dalším 
Otovým hrdinou, klaunem Ferdinandem. První kniha o nìm je sice z roku 
1965, ale pøedchází jí film s hercem Jiøím Vrš�alou. Ten zaujal v Benátkách 
nìmeckého producenta Gerta Münteferinga a Hofman a Polák díky tomu 
pobyli pùl roku v Berlínì. Klaun Ferdinand se stal devítidílným seriálem, by� 
(a pozor) od Hofmana jsou jen ètyøi poslední pokraèování.
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Už roku 1966 odevzdali èeští tvùrci do Øíma pilotní film Pan Tau, tøebaže 
pod názvem Mr. Jeewes. Tato èást už se dnes v rámci 33 dílù neuvádí, a to 
navzdory tomu, že v ní hrála Ivana Trumpová. Jinak fakticky jde o pøíbìh na 
motivy pohádky Hrneèku, vaø.

Jsem vdìèen i rodièùm, že mi v deseti letech opatøili první knižní vydání 
seriálu Pan Tau a tisíc zázrakù (1974), ještì (a nikdy více) doplnìné ilustra-
cemi Jiøího Šalamouna. Jak nezapomenutelné jsou pro mì i mou mladší 
sestru Evu ještì dnes výòatky z textu pod jednotlivými malíøem ztvárnìnými 
výjevy: „Byl to ten nejúžasnìjší dostih mé jezdecké kariéry.“ „Šel jsem se 
projít Rotterdamským pøístavem.“ „Opice se opièily úplnì zbyteènì.“ 

Kniha byla ohromující formální experiment. Narazíme na kus scénáøe,    
na èlánky z tisku, na pøepis magnetofonového záznamu. Vystupuje tu del- 
fín Filip z amerického seriálu mého mládí i autentiètí astronauti. Objeví        
se Alenka z kraje divù, ba sám  herec Otto Šimánek, který Taua ztvárnil.       
A Hofman?

Je pravda, že pøed i potom vyslal do svìta pøehršli knih. V letech 1969–70 
dokonce dvì detektivky: Zaèarovaný kruh a Ètvrtý rozmìr; ty ale podepsal 
coby Ota Dvorský, pøièemž Dvorský je èeský pøeklad pøíjmení Hofman.

Italská produkce zprvu byla nadšena, ale když chtìl Ota toèit v Praze, 
zatímco oni chtìli pøíbìhy vsadit i do Vídnì, Øíma, Tokia a Chicaga, ukonèila 
spolupráci. Jen Müntefering mohl projekt zachránit, a tak øekl, že mu svì-
tová rozmáchlost scénáøù vadí! V Kolínì „pražskou“ verzi prosadil i díky 
lacinosti spolupráce s ÈSSR. Asi v šesti dílech seriálu hraje Jan Werich, 
nicménì jím vyslovená vìta „To svému rudému bratru nemohu zapome-
nout.“ zùstala jen v západonìmecké verzi.

Roku 1970 adaptoval Hofman pro film knihu Alana Marshalla Už zase 
skáèu pøes kaluže (1970), z dìtství si vzpomínám na jeho seriál My z kon- 
ce svìta (1975). Podle Hrubínova dramatu Kráska a Zvíøe napsal horor 
Panna a netvor (1978). Je také autorem Vlaku do stanice Nebe (1972, režie 
Karel Kachyòa) a dramaturgem ve své dobì zakázaného muzikálu Tøicet 
panen a Pythagoras (1971, Pythagora hraje Jiøí Menzel), jehož autorem byl 
Zdenìk Svìrák.

V osobním životì zùstal Ota do smrti s Irenou, již poznal na škole. Brali   
se roku 1950 a mezi obèasné hosty jejich rodiny patøil spisovatel Ludvík 
Souèek. Hofman udržoval vztahy také s Otou Pavlem. Podle Souèkovy 
povídky Bubáci v Deception Bay z knihy Bratøi Èerné planety (1969)        
mìla vzniknout Hofmanova sci-fi Rozsévaèi slávy. Souèek prý odevzdal 
„filmovou povídku“ v øíjnu 1970. Do Vánoc ji Ota schválil, dialogy povìøil        
Pavla Juráèka a scénáø spolu psali Jaromil Jireš a Ludvík Souèek. Termín 
dodání byl 31. èervenec 1971, ale tu Jireš odstoupil a natoèil Lidi z metra. 
Do ètrnácti mìsícù šli pak Bubáci k ledu.

Z finanèních dùvodù sešlo i z Hofmanovy spolupráce s Karlem Zema- 
nem na dinosauøím filmu Fantastická dobrodružství. A padla i tøináctidílná 
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MLADÝ ZÁPAD

NATÁLIE ERETOVÁ

Znáš ten pocit?
Ranní (koco)vina

Konvice už píská
Zaleju si kafe a cigáro stisknu rty
Zachumlaná v dece… 
Pøemýšlím, která kocovina je horší 
Zmrzlé ruce bloudí po tìle 
                             a pøipomínají si to
Ty doteky, které tam jsou vtisknuté
A barví se v modøiny lásky 
Kafe pomalu stydne a cigáro 
                                           dohoøívá
Utopená v chtíèi a touze zasnìná 
                          koukám do stropu… 
A dìkuju. Za trochu toho èasu
                                                v noci

Kdy jsme to já a ty
V medové naivní iluzi
Která nás kolíbá a hladí po duši
A s úsmìvem pokaždé pøijímáme 
                                             ty tresty
Dva šílenci, kteøí se dobrovolnì 
                               vystavují bolesti

My

Jsme to my
Jen když svleèeme tìla
I duše se odstrojí
Èisté pole bez zábran 
Které tanèí s kouzlem noci 
A ráno? 

adaptace pravìkého bestselleru (a nìmecké povinné èetby) Davida Friedri-
cha Weinlanda (1829–1915) Rulaman, kterážto kniha poprvé vyšla roku 
1878. V Nìmecku se adaptace nakonec doèkala, ale až roku 2000.

Hofman bohužel nedokázal do finiše dotáhnout ani vlastní verzi Malého 
prince. Ale nezastavoval se, pokaždé mìl další téma; byl nelidsky kreativní,      
a co víc, nestal se nikdy svým epigonem.

Samostatnou kapitolou jsou audioverze Hofmanových prací, napøíklad 
stominutové rozhlasové ètení Hodiny modrých slonù (1981) podle známé 
Otovy knihy mìlo v rozhlase víc než deset let pøedtím svého pøedchùdce. 
Vím to dobøe a stìží mohu zapomenout, vždy� jsme to poslouchali na 
lehátcích po obìdì v mateøské škole v Plzenci. Stejnojmenná pohádka vy-
šla roku 1969. Zfilmována byla už dva roky nato. I zde vystupující Bertoldi je 
odnoží pana Tau! 

Ota Hofman (1928–1989) byl génius s neuvìøitelnou vizuální pøedsta-
vivostí. Využíval ji pøi psaní knih i pøi tvorbì her (jsou slabší) a scénáøù. 
Nebyl žádný velký fabulátor, spíš poeta, básník, snílek, snivec. Tau. Jako 
mnoho talentù bohužel odešel mlád. Jako by sám sebe spálil. Zemøel        
na den pøesnì pùlrok pøed 17. listopadem 1989. 
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I ráno jsme obèas nazí 
Ale obleèeni do pøedsudkù a norem
Které se bojíme sundat 
Uvìznìni v pocitech 
Které nás zabíjí 

Romeo a Julie 

Je to jako vèera
Když jsem tudy šla s tebou opilá
Pamatuješ se na ty litry vína a smích?

Je to jako vèera, kdy se hrála tragédie
Ty jsi byl Romeo a já Julie

A Shakespeare se asi obrací v hrobì
Když mùžu øíct, že dýchám a ty též…

A pak stejnì nastal zlom
Cigareta uhasla a smích s ní 
A naše láska do hrobu osudu 
                                     navždy upadla 

Znáš to?

Znáš ten pocit, kdy se ti podlamují 
                                                kolena?
Motýlci lítají v bøiše
Na jazyku tisíc slov a pøesto 
                                      nic neøekneš? 

Znáš to ticho pøed výbuchem euforie?
Život v žilách
V plicích vzduch
Vùnì druhého tìla...
A krásný pocit z lidské existence

Znáš ten pocit, když tohle 
                                 všechno zmizí?
V duši tì pálí otisk štìstí
Život utekl pryè
Vzduch se nedá dýchat
To prázdno všechno zabíjí

Znáš ten pocit?
Toho, co jsi zpùsobil?
Poèítám rovnici smutku
A pøemýšlím...
Kdy láska bude správným øešením

Mezi vlèími máky 

Strach ve vzduchu a krev místo rosy
Chladná rána mezi tichem 
                                na bitevním poli

Ticho, co køièí do nebes
Duše, co marnì hledají spásu 
                                      u nás všech

I život se zlekl a utekl pryè
To už to má být navždy takové 
               utrpení, ticho a vìèný klid?

Hledím na tu hrùzu a cestou jdu dál
Zdìšen jsem pohledem, co vše 
                                se tu mohlo stát

Mezi zdupanou trávou a horkými 
                                                 náboji
Leží v kaluži krve naši stateèní vojáci

A místo zelené trávy a luèního kvítí
Na louce mrtvých budou vzrùstat 
                                      rudé vlèí máky

Úklid 

Pokaždé když uklízím v myšlenkách
Najdu tì tam, nìco, co mi tì pøipomíná
Nìkdy na stole, nìkdy za ním
Podle toho, jak to mezi námi zrovna je
Je to jako živá fotka, která mi 
             pøehrává všechny vzpomínky
A já vím, že dokud se na ni poprvé 
                                                usmìju
Ještì není èas ji zahodit
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Název básnické sbírky Emilie Uldmannové Po špièkách (Artkrist, Plzeò 
2020) naznaèuje, že se vydáme s autorkou na opatrnou, náznakovou, 
nedalekou a nenásilnou pou� do království poezie. Kam nás tedy tato   
pou� mùže zavést?

Ve tøech cyklech, do kterých je sbírka rozdìlena (Kolové tance, Cestou, 
Lekce z Estetiky), se objevují básnì inspirované osobnostmi – vìtšinou 
básníky (Erben, Seifert, Hanuš Jelínek, Karel Havlíèek, Halas). Objevují    
se tu básnì milostné (Skokem plavmo), vzpomínkové a náladové (Srp-
nová siesta, Postel s duchnou, Sladká hodina zpìvu) i humorné a hravé 
(úsmìvný diptych Ranní modlitba bytového psa – Veèerní modlitba byto-
vého psa). Poslední oddíl zvaný Lekce z estetiky je souborem miniatur, 
které nápaditým zpùsobem „zpracovávají“ estetické kategorie i to, co za    
nì lze vydávat (Extatické, Originální I, II, Groteskní).

Tektonika básní je spíše klidná – autorka není pøehnanì expresivní,    
by� se nebojí ostøejšího slova (Extatické) a vlastnì ètenáøi podává návod 
na zkoumání lyrického pohledu na svìt celkem pøijatelnì – u žádné básnì 
neváháme, o èem vlastnì je, abstraktní a reflexivní motivy jsou pravidelnì 
uzemòovány konkrétními. Jde o poezii vyváženou jako široká harmonie – 
rozumíme hlubokým tónùm, které znìjí dobøe v souzvuku s tóny vysokými. 
Napøíklad báseò Mám ráda podveèer je psána na pùdorysu až banální 
milostné básnì, vìnované ale nikoli osobì, nýbrž personifikovanému pod-
veèeru, což celý koncept ozvláštòuje a zpøíjemòuje, a nemusíme se obávat 
kýèovitých banalit (Budu vzpomínat / Žádný další nebude / jako ty).

Autorka umí i lehce a nenápadnì ironizovat, což je v celku sbírky 
prospìšné – zdravý nadhled a odstup od vlastní tvorby vìtšinou dílùm 
pomáhá. V úvodní básni už dostaneme upozornìní, že krása rùží je trnitá: 
Zase roste tráva / jako by nevìdìla / že pøijdou sena / Zase roste touha / 
jako by nevìdìla / že kosa lží ji / srazí na kolena. Pøírodní cyklus roèních 
období je cyklem života, touhy i tvorby – vše vzniká, aby to nìjakou dobu 
trvalo, pøineslo pøípadnì své plody a zase v další fázi zaniklo a umožnilo 
vznik nìèemu novému. Jemná asociace mezi trávou a lží pøes „koleno“ 
ukazuje na zpùsob, jak autorka èasto pracuje – svoje asociace netají,     
ráda hraje s otevøeným listem. My jako ètenáøi tak nepøijdeme o mnoho      
z myšlenkového a pocitového pøediva pod jednotlivými texty. Urèitá cykliè-
nost je naznaèena i v názvu prvního cyklu – Kolové tance.

(NE)KRITICKY

ŠTÌPÁN ŠPÁD

Po špièkách do království poezie
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Laskavý ètenáø, který si kdy oblíbil tvorbu Františka Halase, nemùže    
být touto sbírkou zklamán, protože podobná poetika je tu stále živá –         
a nemyslím tím kopírování, ale tvùrèí inspiraci využitou originálnì: Ten malý 
mozol / udržuji ve stavu / bdìlé pozornosti / Píšeme spolu / slova rukodìlná 
/ slova tìlesná / slova hnìtená / úsilím prvòáèka // Poprvé trvá. 

Poe, onen Edgar Allan, mistr zobrazení temných stránek lidské duše         
i sarkastické grotesky má své pevné místo jako stálice èeské literatury.    
Pro mnohé mùže být takové zjištìní ještì stále pøekvapením: jeden            
z prvních profesionálù americké literární scény u nás nejen hluboko za-
koøenil, ale každoroènì obnovuje svùj rùst. Není totiž letopoètu, kdy by 
nìkteré z èeských nakladatelství nevychrlilo tohoto dnes už notoricky 
známého autora.

Poe je jeden z mála, pevná záruka a zejména tvrdá mìna, skuteènì 
neopouští už po více jak 160 let èeské prostøedí, kde v roce 1853 v týde-
níku Lumír vyšly poprvé slavné povídky Zlatý skarabeus a Na slovíèko       
s mumií. Ba co více, znalci tématu vìdí, že Poe byl ovlivnìn autory 
pocházejícími z èeského území a jeho slavná povídka Jáma a kyvadlo 
(1842) dokonce navazuje na Krameriovu Železnou košili (1831), která vyšla 
o desetiletí døíve. Na tuto souvislost jako jeden z prvních upozornil klasik 
èeského hororu a pøíbìhù s tajemstvím Jakub Arbes, který Poea miloval 
natolik, že po nìm pojmenoval i èleny své rodiny. Arbesova romaneta 
vznikala pøímo pod vlivem racionální èásti Poeova díla a èeský klasik se       
s Poem duchovnì sžil, jako ostatnì i další tvùrci.

Pokud se v souèasnosti najde autor, který Poea reflektuje v èeském 
prostøedí jako Ivo Fencl, navazuje nezbytnì na klasiky èeské literární 
scény. Byl to první právì Arbes, který podobnì jako francouzský básník 
Baudelaire našel v americkém prokletém autorovi duchovního bratra.      
Ale ještì pøed ním je tady Jan Neruda, autor sbírky Høbitovní kvítí, po-
chopitelnì najdeme øadu pøekladatelù jako je František Šebek, Kaizl, 
velikán Jaroslav Vrchlický a zejména kontroverzní okruh kolem klasikù 
moderní èeské poezie, jako byli Jiøí Karásek ze Lvovic nebo Arnošt 
Procházka. Vìènì živá a stále unikající definitivnímu pøekladu je Poeova 
povìstná dìsuplná balada Havran/Krkavec, èítající nìkolik desítek vydání. 
Kromì toho subtilního a neš�astného vizionáøe Poea vrací do hry napøíklad 
aktuální výstava Sen ve snu aneb Edgar A. Poe a èeské výtvarné umìní ve 

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

MARTIN JIROUŠEK

Zobrazovatel temných stránek duše
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Šestého èervna letošního roku se po krátké nemoci se svìtem rozlouèil 
zapøisáhlý Plzeòan, roudenský patriot, sociolog, politolog a politik Karel 
Hrubý (1923), který od roku 1968 trvale pobýval ve švýcarské Basileji.        
O jeho životì a myšlení vypovídají pøedevším dvì jeho publikace vydané      
v Èechách v posledních letech. Co literáta pøimìlo k odchodu do emigrace, 
velice svìže popisuje v knize Mohlo to být horší opatøené podtitulem 
Usmíøené vzpomínání na komunistický kriminál (Ústav pro soudobé dìjiny 
AV ÈR, Praha 2017). Ve svazku líèí nejen vìzeòské zážitky z uhelného 
Tmavého dolu u Rtynì v Podkrkonoší, kam byl v roce 1955 umístìn po 
odsouzení na deset let za velezradu za vypracování analýzy ideologie 
komunismu pro skupinu kolegù zvažujících obnovení samostatné sociální 
demokracie, i když evokace vìzeòského prostøedí a lidí nejrùznìjšího za-
mìøení, se kterými se v nìm potkal, patøí v knize k partiím nejpoutavìjším. 
Hrubý se narodil v Plzni, ve Škodovce se vyuèil soustružníkem, absolvoval 
uèitelský ústav a filosofickou fakultu UK, kde u Alberta Pražáka obhájil          
i disertaèní práci o Masarykovi jako literárním kritikovi. Do zamìstnání 
nastoupil coby uèitel èeštiny na gymnáziu ve Støíbøe a až do svého zatèení 
pùsobil na Pedagogickém gymnáziu v Plzni. Propuštìn byl na amnestii       
v roce 1960. V prùbìhu „pražského jara“ se opìt úèastnil pokusu o obno-
vení ÈSSD a zaèátkem záøí 1968 odešel s rodinou do exilu. V Basileji 
pracoval jako sociolog, byl šéfredaktorem ètvrtletníku Promìny Spoleènosti 
pro vìdy a umìní, angažoval se v exilové sociální demokracii, byl i jejím 
posledním pøedsedou. 

O živém kritickém myšlení Karla Hrubého vydává svìdectví obsáhlý 
soubor studií a esejí Cesty komunistickou diktaturou (Argo, Praha 2018). 

NÌCO SE STALO

VLADIMÍR GARDAVSKÝ 

Odešel významný plzeòský 
rodák Karel Hrubý 

Veletržním paláci, která ukazuje, jak Poe ovlivnil celou èeskou umìleckou 
scénu, i napøíklad po výtvarné stránce. Jeho duch doznal sochaøské pro-
porce napøíklad v díle Marka Škubala, v postmodernì dekadentních portré-
tech Martina Mulaèe, v chmurném komiksovém díle Jakuba Gajdošíka,          
v postmortálním portrétu Marka Thera. Je proto pochopitelné a nutné,       
že si jako neustále živý autor žádá i svou neodmyslitelnou literární reflexi, 
kterou nám Ivo Fencl nabídl v publikaci Tøi tváøe Edgara Poea (Edice Ulita, 
Pro libris, Plzeò 2020, ilustrace Tomáš Kùs). 
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Letos 15. ledna bylo Bohumilu Jiráskovi devadesát. Pak, 6. èervna, 
odešel v jeho osobì na vìènost tradicionalistický spisovatel, vlídný pe-
dagog, literární vìdec a peèlivý historik. V neposlední øadì optimista. Bude    
žít nejen ve vzpomínkách žákù vysokých škol v Plzni, Varech a Praze,     
kde roku 1956 absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy; bude-   
me docenta Jiráska dál objevovat ve spoustách jeho dìl. Odborných           
i beletrických.

Mìl za sebou už Kristova léta, když roku 1965 zakotvil v Plzni, kterou    
si zamiloval. Kterou líèí v èetných fejetonech. Kdyby ovšem tenkrát zùstal     
v Praze, mapoval by Prahu. A kdyby dál žil v Karlových Varech, kde rovnìž 
pøednášel, stal by se zachycováním Varù asi konkurencí Zdeòku Šmídovi. 

Autor monografií Ladislava Stehlíka a Josefa Hrubého po sobì rovnìž 
zanechává knížky dokonèené, ale nevydané. Romány Èas nadìje, Sou-
mrak a Úvoz, poému Osudová, práci Plzeò vodní, podvodní a nadvodní, 
Literární paradoxy, monografii Miloslava Nohejla, studie Emil Filla veršující 
a K málo známých hudebním a výtvarným aktivitám Karla Matìje Èapka-
Choda. „O hudebním badateli se pøedpokládá, že umí komponovat, a do-
konce se to oceòuje,“ øekl mi jednou. „Proè by to tak nemìlo být u badatele 
literárního?“ Zamìøoval se hlavnì na konec 19. a první polovinu minulého 
století. Nìkdejší jeho kolega ze Západoèeské univerzity Vladimír Novotný   
o nìm svého èasu napsal: „Lidský údìl mu pøipadá pøíliš krátký, než aby 
nastal èas a prostor o jeho smyslu dlouze rozjímat. Co potom s tím? Leda 
žít s vìdomím nevyzpytatelných tajemství a tajností našeho živobytí. Vždy� 
kolikrát nezbývá než bloudit a tápat a stejnì nikam nedojít.“ I vedle smrti – 
neodvratné pro všechny z nás – ale Bohumil Jirásek dokráèel tak daleko, 
jak mìl vyšší vùlí narýsováno. 

IVO FENCL 

Za Bohumilem Jiráskem

Jedná se o výbor èlánkù publikovaných v posledních pìtadvaceti letech      
v èeských vìdeckých a kulturnì-politických èasopisech. První èást pøi-  
náší statì týkající se únorového pøevratu roku 1948, poúnorového vývoje    
a dobového myšlení. Ve druhé èásti se autor vìnuje názorovým promì-
nám intelektuálù od stalinského období do obrodného procesu a tzv. nor-
malizace. Tøetí èást shrnuje polemické studie vìnované problematice pro-
mìn pohledu èeské spoleènosti na komunistickou minulost.

Od roku 2018 publikoval Hrubý øadu svých èrt a úvah i v Plži. Plzeòský 
literární život v souèasné dobì pøetiskuje na pokraèování ukázky z auto-
rových rukopisných vzpomínek, a i nadále se hodlá podílet na pøipomínání 
cenného myslitelova odkazu. 
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

Natálie Eretová (2001 Plzeò) - barmanka, v Plži debutuje

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

Vladimír Gardavský (1943 Plzeò) - publicista

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

Karel Hrubý (1923 Plzeò - 2021 Basilej) - politolog, publicista

Martin Jiroušek (1972 Orlová) - antikvarista, publicista, žije v Ostravì

Petr Kersch (1934 Praha - 2021 Dìèín) - prozaik

Štìpán Špád (1975 Klatovy) - pedagog, básník, prozaik, libretista

Emilie Uldmannová (1949 Plzeò) - pedagožka, pseudonymní básníøka

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

žije ve Strašicích 

Básnickou skladbu Hany Šimrové

Dvì minutové povídky Gabriely Špalkové

Reflexi regionální literární tvorby


