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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

S posledním mìsícem kalendáøního 
roku se pojí i další uzavírající se roèník 
Plzeòského literárního života, v tištìné 
podobì v roce 2021 jubilejní dvacátý. 
Mìl pevné opory v pravidelných autor-
ských rubrikách. Ve vìtšinì z nich si nyní 
pøeètete poslední kapitolu. Vyprávìní      
o životì plzeòského rodáka a exilového 
publicisty Karla Hrubého utínáme asi       
v jedné tøetinì – zásluhou jeho syna se 
totiž chystá kompletní knižní vydání. 
Závìreèný je i fejeton Ježíšku, panáèku! 
od Terezy Herzogové. Ale možná i Baby 
boom se doèká rozšíøené knižní podoby. 
Poslední je i pøíspìvek Iva Fencla v rub-
rice Plzeòan ète, tøebaže Staroplzenèan 
Fencl bude horeènì èíst i nadále. A uza-
vírá se i cyklus kreslených satirických 
skic od výtvarníka Vhrsti. V nemìnných 
rubrikách Poezie a Próza se pøedstavují 
Karla Erbová s ukázkou z nejnovìjší 
tvorby, shodou okolností také laureátka 
další Ceny Bohumila Polana, již s roèním 
odkladem pøevzala z rukou primátora 
Martina Baxy v obøadní síni plzeòské 
radnice 9. listopadu. Stejnì jako Jan 
Sojka. Loòský roèník CBP (za díla vyda-
ná v roce 2019) komentuje pøedseda po-
roty Ivo Harák. Následnì byly vyhlášeny 
i výsledky CBP za rok 2020. Laureátem 
je Ivo Hucl, èestné uznání získala Jitka 
Prokšová. Více se dozvíte z øádek Jose-
fa Straky, pøedsedy poroty posledního 
roèníku.

A co dál? Do nového roèníku bude 
Plž vstupovat setrvale i s Postpravdami 
Stanislava Bukovského, tentokrát pole-
mizujícího na téma uchování prchavých 
okamžikù, samozøejmì i s literární kri-
tikou a reflexí regionálních literárních po-
èinù, nezbytnì také s Listy Ason-klubu    
a zajisté i s nadìjí Mladého Západu, jenž 
(i již) tentokrát reprezentuje Anna Øez-
níèková. Také vám pøeji, milí ètenáøi, rok 
plný nadìjí, ale i potøebnou odvahu a ži-
votaschopnost. A lásku múz. Za redakci 
Plže i jeho vydavatele – Knihovnu mìsta 
Plznì 
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POEZIE

KARLA ERBOVÁ

Nikdo nedoøekl vše
Ani hlt pravdy – ani hrst

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

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

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

z té šmíry ven

A taky trocha  èlovìèího srdce

Neslyším Možná ani nejsem

jen to mám v hlavì málem  
                                     bezejmenné
Nebylo proè Na gestech ošizená

jen  s jedním pøáním: 
         Kéž mne potøebuje
do konce života
ale pak   ani o hodinu déle!

Že se mi vysmál? 
                        Ovšem Vždycky mìl
klíèovou dírku samoty
a svoji nebetyènou pravdu
Procházel sem a tam
a obèas slyšel zvony
I umíráèky znìly radostnì

Jednou mi napsal: Chceš-li pøežít
pìstuj si trny
Aby ses bránila
Abys ublížila 

Ne není pochyb

         by� se zdá
že prožili jsme pøíbìh
od A až do Zet èitelný
Nikdo z nás nikdy nedoøekl vše
Ještì v nás zbývá nìco zámlk
Utichlé slovo Tušení

Aèkoli doufáme že vracíme se cestou
kterou jsme chodívali od dìtství
není to ona 
         Ptá se jiným hlasem
po jiném èlovìku
Budeme hledat ztichlé housle 
Josefa H.
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PRÓZA

IVAN VIÈAR

Andìl
Nastal advent. Pan Konzum již dlouho pøedtím naplnil výkladní skøínì 

obchodù a obchùdkù nabídkami všeho druhu, rádio ani televizi pro samou 
reklamu nebylo radno pouštìt a na internetu to nebylo o nic lepší. Jsme se 
ženou už jen sami dva a advent si spolu již tradiènì užíváme ve zcela 
jiném duchu. Zútulníme náš byt jedlovými vìtvièkami, posloucháme vánoè-
ní koncerty a konáme dlouhé procházky naším mìstem. Veèer zažehneme 
svíèky a vzpomínáme na doby minulé, na naše dìti, na pøíbuzné a pøátele, 
na zemøelé rodièe. Nejvíc se ale tìšíme na Mikuláše. Je to už mnoho let   
od té doby, kdy to zaèalo, vlastnì ani nevím, kdy jsme se do toho poprvé 
pustili. Když naše dìti odešly z domu, zaèalo nám být doma trochu smut-
no, a tak jsme si øekli, že bychom s tím mìli nìco dìlat. Pomohla moje 
sestøièka. Vždycky aktivní a podnikavá, poøád v pohybu.

„Co byste tomu øekli,“ navrhla nám, „kdybychom se na Mikuláše pøe-
vlékli za ty tøi kašpary, zašli do nìjakého dìtského domova a dìtem tam 
nìco nadìlili? Byla by to dìsná legrace a dìcka by z toho mìla urèitì 
radost.“

Moje žena Magda se na to nejdøív netváøila moc pøívìtivì, ona je taková 
vážná. Ale na ty dìti slyšela, èímž bylo rozhodnuto. Naše první výprava     
se moc nepovedla. Za Mikuláše šla Magda, andìlem byla moje sestra 
Marie a na mì zbyl pochopitelnì èert. Kostýmy jsme si dìlali sami doma     
a podle toho to taky vypadalo; Magdì se poøád rozlepovala mikulášská 
èepice, pardon, mitra, takže si ji musela jednou rukou poøád pøidržovat,       
a když se pokusila dìtem požehnat, spadla jí z hlavy docela. Andìlovi 
povolilo levé køídlo, takže když šel, vypadal zdáli jako postøelená labu�.     
Já jsem se snažil harašit øetìzy, které jsem krátce pøedtím koupil v žele-
záøství, a nevšiml jsem si, že jsou z výroby ještì mastné. Tím pádem jsem 
„zaprasil“ celý èertovský kožich vypùjèený od švagrové a dìti ode mì 
utíkaly ne proto, že bych tak strašnì vypadal, ale proto, abych je ne-
zamastil. Nepøejte si slyšet všechny výrazy, kterými mì pak švagrová 
poèastovala a o nichž jsem si myslel, že je ani nezná. Dìtem se to ale 
strašnì líbilo – podle toho, jak øièely smíchy. Magda se zlobila. Prohlásila, 
že to mìla být vážná vìc a ne komedie a a� jdeme pøíštì bez ní. Trvalo 
hodnì dlouho, než jsme jí vysvìtlili, že to pøece mìlo dìtem udìlat radost, 
což se zcela jistì povedlo. Nakonec souhlasila, ale pod podmínkou, že si 
pøíštì vezmeme profesionální kostýmy z pùjèovny. Od té doby jsme už 
chodili v kostýmech dokonale zhotovených, takže nám už nic nepadalo, ale 
na druhou stranu už to nikdy potom nebyla taková legrace jako poprvé. 
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Pøiblížil se náš èas a my jsme se zaèali chystat. Magda v pùjèovnì 
vyzvedla kostýmy a mnì povolila pouze vzít si ten zakoupený øetìz s tím, 
že bude øádnì odmaštìný a vzornì vyèištìný. Nakoupila spoustu všeli-
jakých pamlskù a uložila je do velkého koše, který samozøejmì ponesu já, 
protože se to pro Mikuláše ani pro andìla nehodí. Koneènì jsem pochopil 
význam úsloví „vem to èert“. 

Pátého prosince jsme lehce poobìdvali, dali si kávu a èekali, až Marie 
zazvoní a vtrhne dovnitø s obvyklým elánem. Ale nic se nedìlo. Kolem 
druhé hodiny jsme ponìkud znervóznìli a manželka mì vyzvala, abych jí 
zavolal. Vzal jsem do ruky ten èertùv vynález a zmáèkl tlaèítko. Telefon 
vyzvánìl neobvykle dlouho, a když jsem pak koneènì uslyšel hlas mojí 
sestøièky, pochopil jsem okamžitì, že letošní výprava je vážnì ohrožena.

„Má angínu, devìtatøicet a leží v posteli, ani nápad, že by mohla nìkam 
jít,“ oznámil jsem suše manželce. 

Magda na mì zírala zdìšenýma oèima: „Ty bláho, Pepo, co budeme 
dìlat?“

„Vím já?“ odtušil jsem, „zeptej se šéfa, svatý Mikuláši, ten je pøece vše-
vìdoucí!“

„Nevtipkuj a pøemýšlej!“ 
Hluboce jsem se zamyslel. „Co naše dcera?“
„Dobøe víš, že je s celou rodinou nìkde u tìch Arabù.“ 
No jo, to jsem zapomnìl. Popadl jsem mobil a zaèal vytáèet svoje 

kamarády. Jenže jeden se právì se svojí ženou rozvádìl, druhý nebyl         
k zastižení a tøetí mi øekl, že na to jeho žena ani dcera nejsou. „Vra� se do 
pekla, èerte,“ poradil mi se smíchem. No, jen se smìj.

„Nejsou na to nìjaké agentury?“ zajímala se manželka, když vidìla,    
jak se mi nedaøí. Zkusil jsem to. Všude mi øekli, že se vše objednává na rok 
dopøedu, kdepak si vzpomenout pátého prosince! Rezignoval jsem, bylo 
pìt, za hodinu jsme mìli být v domovì, a my nemìli andìla.

„Asi to vzdáme,“ øekl jsem sklesle.
„Víš, jak ty dìti budou neš�astný?“ zasmušila se Magda. Bezradnì jsem 

pokrèil rameny, co mám asi tak dìlat. A v této nanejvýš vypjaté chvíli crr crr, 
zazvonil zvonek. Že by se Marie tak rychle uzdravila? Bìžel jsem otevøít, 
ale nebyla to Marie, u dveøí pøešlapoval nìjaký mládenec v kostýmu 
andìla.

„Dobrý den, vaše sestra mi volala, že prý vám do skupiny chybí andìl, 
tak jsem pøišel, jestli mì teda potøebujete,“ øekl nesmìle.

„Chlapèe, tebe nám posílá samo nebe,“ zvolal jsem radostnì, „Magdo, 
oblékat, andìl je tu!“ Magda se štìstím jen rozplývala. Pozvala mládence 
dál a nabídla mu kávu a koláèe, zatímco my se budeme oblékat do 
kostýmù. Museli jsme si pospíšit, byl už vrcholný èas. Pøevlékání máme 
naštìstí už nacvièené, zabralo nám jenom pár minut.

Do cíle naší cesty to není daleko, nemá smysl volat si taxíka, cho-
díváme tam pìšky. Jenže tentokrát, sotva jsme ušli pár krokù, zaèaly          
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z nebe padat snìhové vloèky, které postupnì houstly, až už z toho bylo 
regulérní snìžení. 

„Potìš pámbù,“ postìžovala si moje žena, „to budeme za chvíli spíš    
za snìhuláky, mìli jsme si pøece jenom vzít ten taxík.“ 

Mladík se rozhlédl po nebi. „Myslím, že za chvíli to pøestane, pojïme 
klidnì dál.“ A skuteènì, sotva jsme prošli okolo nejbližšího domu, snìžení 
ustalo.

„Ty máš nos, kamaráde, tebe by potøebovali v televizi na pøedpovìï 
poèasí,“ pochválil jsem ho. „A kde vùbec bydlíš?“

„Tam nahoøe,“ mávl rukou neurèitì vzhùru, asi k tìm vilkám na kopci. 
Tam byly také studentské koleje, pokud vím.

„A co dìláš, studuješ?“ 
Chlapec pøikývl. „Zabývám se vztahy mezi lidmi.“
„Tedy nìco jako sociologie?“
„Dá se to tak øíct.“
„A už budeš hotov?“
„S tím asi nebudu hotov nikdy,“ zavrtìl hlavou kluk. 
To bude asi hodnì zažraný študent, pomyslel jsem si. Já jsem studoval 

vždycky s mírou, mladý èlovìk pøece taky musí žít, no ne?
Pøiblížili jsme se k parku, který jsme vždycky obloukem obcházeli.          

U parku bydlel podivný chlápek, který mìl neblahý zvyk pouštìt zveèe-     
ra ven svoje dva psy, kterým bylo radno se vyhnout. Lidi v okolí už si na     
nìj nìkolikrát stìžovali, ale nebylo to nic platné, zaplatil pokutu a dìlal to 
dál. Dokonce mu už jednoho psa i zastøelili, ale opatøil si zas jiného.

Pøed parkem jsme podle svého zvyku zahnuli doprava, ale náš par�ák   
si toho nevšímal a šel poøád rovnì.

„Pozor, tam nechoï,“ volal jsem na nìho polekanì, „jsou tam zlí psi, 
vra� se!“ Mladík šel ale klidnì dál, ani se neohlédl. Odnìkud z blízkých keøù 
se vyøítili dva psi jako stodoly, pìna jim lítala od huby. Strnuli jsme hrùzou, 
ani jsme nedýchali. Ale co to? Když ti netvoøi dobìhli až k nìmu, znenadání 
se zastavili, sedli si na zadek a nechali se od nìj pohladit po hlavì. 
Nevìøícnì jsem se otoèil k ženì. Zírala stejnì jako já.

„Pojïte,“ volal na nás ten Nebojsa, „oni vám nic neudìlají, jsou hodní!“ 
Váhavì a s opatrností jsme se pøiblížili. Mladík psy poøád hladil po hlavì     
a oni mu oddanì lízali ruku. Promnul jsem si oèi, jestli se mi to nezdá.

„Ty je znáš?“ zeptal jsem se ho zmatenì. 
Mládenec pokýval hlavou: „Znám.“ Pøestal je hladit a vykroèil kupøedu. 

Dali jsme se za ním, ale stále jsme se ohlíželi, jestli se na nás ty bestie 
nevrhnou. Bestie však sedìly klidnì dál a vyprovázely nás láskyplnými 
pohledy.

„Pak že nejsou zázraky,“ hlesl jsem k Magdì, „vidìlas to co já nebo se 
mi to zdálo?“
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„Vidìla a klepou se mi z toho ruce,“ odvìtila žena a pøidala do kroku, 
„radši si pospìš, a� jsme odtud pryè!“

Za parkem bylo tøeba pøejít ještì jednu ulici. Byla to bohužel tøída, po 
které se dnem i nocí øítila stáda aut, autobusù a kamionù obìma smìry       
v šesti pruzích. Obvykle jsme ji pøecházeli za pomoci semaforù, které 
dokázaly aspoò na chvíli zkrotit ten zbìsilý proud. Tentokrát ale bylo nìco   
v nepoøádku, na semaforu nám neustále svítila èervená. Èekali jsme, ale 
minuty utíkaly a poøád nic. Tu náhle náš mladý spoleèník vkroèil do té vøavy 
se stejným klidem, s jakým farmáø vchází do ohrady beèících ovcí. Chytil 
jsem se zábradlí a dìsil jsem se toho, co pøijde, v té smršti pádících bizo- 
nù nemìl žádnou šanci. Ale stalo se nìco, co jsem ve svém životì ještì 
nikdy nespatøil. Jakoby mávnutím kouzelného proutku se všechna auta 
okamžitì zastavila. Ta za nimi také, aniž narazila do tìch pøed nimi. Bylo   
to neuvìøitelné, bylo to, jako když zastavíš film nebo video. Mladík              
v andìlském kostýmu kráèel klidnì dál náhle vzniklou ulièkou. Otoèil se     
a pokynul nám, a� ho následujeme. Ustrašenì jsme bìželi za ním neustále 
se rozhlížejíce, jestli se nìkterý z tìch funících obrù nedá do pohybu.      
Ale nestalo se nic takového. Teprve když jsme stáli všichni tøi v bezpeèí     
na protìjším chodníku, auta se zase v klidu rozjela za svými cíli, jako by     
je z toho nikdy nic nevyrušilo.

„Jaks to udìlal?“ zeptal jsem se mládence udivenì. „Nemáš v kapse 
nìjakou kouzelnou píš�alku?“

„Nemám,“ odpovìdìl, „prostì jsem šel.“
„Tos mìl ale poøádnou kliku!“
„Asi ano.“
Šli jsme dál, ale cestou jsem po nìm stále pokukoval, jakého pøekva-

pení se od nìj ještì doèkáme.
Koneènì jsme vešli do ponìkud omšelé budovy dìtského domova. Dìti 

už na nás netrpìlivì èekaly, a když jsme vstoupili dovnitø, pøivítaly nás 
radostným pokøikem.

„Už jsme se báli, jestli se vám nìco nestalo,“ tiskla nám ruce paní 
øeditelka.

„Jak by mohlo,“ naparoval jsem se, „vedl nás svatý Mikuláš a ruku nad 
námi držel andìl nebeský.“ 

„Anebo jsme mìli z pekla štìstí,“ doplnila mì manželka a všichni jsme 
se s úlevou zasmáli; andìl se skromnì usmíval.

Veèírek zaèal, dìti zazpívaly písnièky a odøíkaly básnièky. Pak zaèa-    
lo nadìlování. Nìjak jsme to ale asi špatnì spoèítali nebo tìch dìtí bylo 
víc, než být mìlo, dárky došly a ještì zbývalo nìkolik dìtí. Svatý Mikuláš 
stál rozpaèitì nad prázdným košem a nevìdìl, co poèít. Užuž to vypa- 
dalo, že z velké radosti bude nakonec velké bréèo. Tu se andìl naklonil       
k manželce a povídá: „Podejte mi ten košík.“ Magda mu ho beze slova 
podala. Andìl do nìj sáhl a prohlásil: „Tak se mi zdá, že svatý Mikuláš     
tady ještì nìco nechal, pojïte blíž, dìti!“ Dìcka se shlukla kolem andìla     
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Nechci, aby to znìlo jako humor temnì podzimních odstínù, ale pøesto 
si dovolím tvrdit, že mùžeme – vedle oprávnìných steskù – být oné 
covidové pandemii také za nìco vdìèni. Snad tedy alespoò za to, že nás 
nauèila pøesnìjšímu rozlišování hodnot. Najednou jsme mìli více èasu na 
to, abychom o jednotlivých vìcech dopodrobna pøemýšleli. Abychom 
zvažovali, zda ti, kdož øíkají, jak moc to s námi myslí dobøe, nepromlouvají 
vlastnì o osobním prospìchu a o nás jako o nástrojích, kterak ho do-
sáhnout.

Dovolte kratièké exemplum, vlastnì mikro-ego-dokument, jehož vzniku 
jsem byl v pøedmìtném svìtì pøítomen a který se nyní pokusím pøepod-

IVO HARÁK

Cena Bohumila Polana za rok 2019 
(která mìla býti udìlena v roce 2020)

CENA BOHUMILA POLANA

a ten sahal do koše a vyndával dáreèky, dokud i ten poslední klouèek 
nedostal nìco pro radost. Vùbec jsem tomu nerozumìl. Ale konec dobrý, 
všechno dobré, a tak jsme si pak ještì jednou spoleènì zazpívali a obrátili 
se k odchodu.

„Dìkujeme vám ze srdce,“ louèila se s námi paní øeditelka a dìti za 
námi køièely: „A pøijïte pøíštì zase…“ a mávaly nám. 

Náš student nás vyprovodil až domù a tam se s námi rozlouèil. Peníze 
odmítl.

„Tak nám aspoò øekni, jak se vlastnì jmenuješ, kdybychom tì ještì 
nìkdy potøebovali,“ øekl jsem.

„Jsem Nat,“ odpovìdìl struènì.
„Tak dìkujeme, Nate, a mìj se,“ podal jsem mu ruku. Byla teplá a mìk-

ká. Dívali jsme se za ním, dokud nezmizel za rohem ulice. Zajímavý 
chlapík.

Druhý den jsem volal sestøe Marii, jestli už se jí daøí líp. „Jo a moc 
dìkujeme za toho mladíka, cos nám ho poslala, byl fakt perfektní.“

„Jakého mladíka, o èem to mluvíš?“
„Nedìlej se, pøece toho, co nám dìlal andìla. Ještì øekni, že ho ne-

znáš!“
„Nikoho jsem vám neposlala, brácho. Øíkal nìjaké jméno?“
„Øíkal, že se jmenuje Nat.“
„Nat? Neznám. To je asi nìjaká zkratka, co by to mohlo být za jméno?“
„Asi… nejspíš Nathaniel,“ øekl jsem zvolna, sám pøekvapen tím, co 

øíkám.
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statnit do fikèního svìta umìní literního. Bìhem prohlídky cisterciáckého 
kláštera Porta coeli (nacházejícího se kousek od mého skororodného 
Tišnova) nás prùvodce upozornil na románský zuboøez nacházející se        
v podstøeší nejstarších budov (asi na místì, kde souèasné stavby spíná vì-
nec z ocelových traverz): „Je neobyèejnì pevný, ale umožòuje krátký 
pohyb dopøedu a dozadu i jemné výkyvy do stran. Pokud by pøišlo ze-
mìtøesení, zdi se neroztrhnou. V Japonsku vdìèí jeho moderním kopiím   
za záchranu majetku a mnoha lidských životù.“ „Jenomže tady žádné 
zemìtøesení pøece od té doby nebylo!“ (Klášter sám vznikl v roce 1234.) 
„Když cisterciáci nestavìli na desetiletí ani na staletí, ale – na tisíciletí.“

Opus�me tedy politiku a jiné podobné efemeridy a vìnujme se radìji 
literatuøe. I na ni pøece najednou bylo více èasu: na èetbu – a na rozva-
žování nad ní. Na tøíbení i pomìøování hodnot. Na soudy ne snad spra-
vedlivìjší (kritik je vždycky karakternì nespravedlivý; jak vìdìl už František 
Xaver Šalda), nicménì pøece jen nuancovanìjší.

Namoutì, málem bych zapomnìl, že také v literatuøe nám nìkdy jde      
o onìch warholovských patnáct minut slávy a nìjakou tu cenu (nejlépe 
dotovanou). Že nás pochvala od publika zajímá více než skuteèný ètenáøùv 
názor. Že se pod lejstrem zvícím diplomu snadno ukryjí neprodané výtisky 
knih s týmž jménem, které trùní na listinì nad nimi. Musí nás až nemocný 
svìt upozornit, jak málo nìkdy váží všechny ty posty i pocty!?

„…marno vše. Ten tam je vzdor a pýcha.“ Pravil kdysi na tuberkulózu 
umírající Karel Hlaváèek. Opravdu? Nepopírám tu nyní jaksi sám sebe, 
pøedešle øeèené i kdysi spatøené? Nu dobøe, pøiznávám: jak tìžké pro mne 
bylo a je rozsuzovat umìlecké snahy nikoli kritickým slovem, ale mìøítky 
vlastnì matematickými: tomu dáme tolik a tolik bodù, onen patøí na místo 
takové èi onaké. Pokud mne už nìco mùže omluvit (ale tøeba si to jenom 
namlouvám), je to snad (zdalipak se tu pøespøíliš nechlubím a nevyvyšuji) 
pokus o pohled nìkam pøes úžící se horizont (nesmíme zapomínat, za 
jakých okolností je Cena Bohumila Polana vyhlašována; vèetnì tedy 
podzimních mlh a plískanic). 

Tímto horizontem ovšem myslím pøedevším pøísnì regionální vymezení 
ceny. Nechci zpochybòovat, že má v posledku býti urèena tvùrcùm spjatým 
se západoèeským úkrajím. Jenom si myslím, že by se krajový úzus nemìl 
NIKDY státi jediným a rozhodujícím kriteriem pro posuzování kvality. Pøeji 
si a požaduji ještì více: Nech� je rozhodujícím mìøítkem to, nakolik onen 
text obstojí v oèích každého z nás (bez ohledu na autorovy funkce èi na to, 
zda a co za nás pøed týdnem zaplatil v hospodì). Nejsme-li si jisti, pou-
žijme pak v pøípadì doèasné slepoty poznání, kterak ten neb onen obstál    
v široké konkurenci republikové.

Nebát se a nekrást? Nebát se objevovat a rozdávat! – Tedy: …a po-  
kud máme dojem, že právì v regionu jsme blíže zrodu nìèeho nadèasovì 
a nadregionálnì významného, nebojme se nahlas zvesela køièet, že tu 
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máme nìco, co nesmí býti pøehlédnuto. To, že takovéto artefakty nabízíme 
ku celorepublikovému srovnání, budiž dùkazem oprávnìnosti síly našeho 
hlasu. (Z místních básníkù se obèas stávají okresní grafomani.)

Myslím, že Cena Bohumila Polana mohla by i do budoucna jíti dvojí 
cestou (aniž ublíží svému renomé). Na stranì jedné by mohla sloužit          
k ovìøování hodnot platných nikoli pro tuto chvíli a toto místo. Hodnot, které 
se do západních Èech vracejí širokou oklikou pøes celorepublikové a èasto 
dokonce mezinárodní uznání. Hodnot, jichž tvùrcové nemusejí z pískovištì 
vymetat konkurenci pro to, aby se jejich hrad zdál nejvyšším a nejkrás-
nìjším. Takovým básníkem je napøíklad Tomáš T. Kùs.

Jako porotce jsem se ovšem setkal také s jinými opusy: vzpíraly se, 
provokovaly, jejich nejednoznaènost a obèasná ètenáøská nároènost budila 
u slabších jedincù rozpaky, u tìch silnìjších nadšení. Dovolte mi trochu – 
snad pøípadného – patosu; nebo� se v takovém pøípadì nezdráhám hovoøit 
o objevech. Objevech pro druhé – je na nás (porotcích, kriticích), nakolik 
tyto dokážeme pøedstavit tu žasnoucím, tam nechápajícím tak, aby poznali 
a uznali. Aby to, co vzniklo zde, pøijali za své a podstatné: napøíklad v Pra-
ze, ba dokonce i v Brnì. Dovolte zmínit tøi jména, která prošla pod mýma 
rukama a pøed mýma oèima: Robert Janda, Jan Jelínek, Vojtìch Nìmec. 

Snižuje tedy úroveò roèníku, jímž jsem se se svojí úèastí v porotì louèil, 
mé konstatování, že se mi zdál býti pøedevším takovým, v nìmž se tøíbily    
a provìøovaly hodnoty? Dovolte mi citovat z mého již rok starého textu: 
„Nicménì jsem (…) musel konstatovat, že (…) A. Vávrová poslala nám do 
soutìže nejlepší svoji sbírku nìkolika posledních let, Kamil Peš�ák mne 
umnou provázaností narativù pøesvìdèil, že tzv. zábavná literatura nemusí 
být nudou ani pro školeného odborníka, Eugenie Jany Poncarové mohla by 
dobøe posloužit za vzor velmi dobøe zvládnutého románu životopisného, 
Petr Švácha èi Václav Toucha opìt mne pøesvìdèili o tom, že jsou nikoli 
pouhými literáty, ale skuteènými básníky (…). Pøiznávám bez muèení, že 
mezi mé favority patøil – pro nìkoho možná pøekvapivì – David Brabec. 
Nad jehož Rozloženými akordy sluší se pøednést možná už otøepanou frázi 
(v daném pøípadì ovšem holou pravdu) o tvùrci vysoké slovesné kultury. 
Totiž sevøeného tvaru a jednotného stylu. Takže jsem si povzdechl a zá-
roveò vykøikl nadšením: Reynek redivivus!“

O dílech, která v soutìžním klání nakonec poètem získaných bodù (pøi 
demokratickém hlasování poroty – bez nátlaku jejího pøedsedy) zvítìzila, 
jsem si do svého hodnocení poznamenal: Sesuv noci Jana Sojky: Kvalit-  
ní „tradièní“ poezie, intelektuální, místy objevná také svojí obrazností, se 
sémanticky podloženými zákonitostmi rytmickými. Žena Žena Žena Karly 
Erbové: Ještì dùvìra ve slovo, ale už pochybnosti o jeho užití. Zajímavá 
symbióza holanovského patosu (a tragiky) v básních s ironií historických 
apokryfù v textech prozaických. Nyní medle dodávám, že v pøípadì tìchto 
tvùrcù se jedná právì o takové, kteøí se širší konkurence nebojí – a kteøí 
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Letos jsem se poprvé zúèastnil ètení a následného posouzení knih        
v rámci Ceny Bohumila Polana za uplynulý rok. Ceny, kterou sleduji už 
mnoho let, ale nikdy jsem samozøejmì nemohl být pøítomen tomu, když 
vám jednou domù pøijde skoro pìtikilový balík s knihami, kterých nakonec 
bylo sedmnáct, s prosbou všechny je dùslednì pøeèíst a pak o nich napsat 
krátký odstavec a nakonec asi vždy to nejhorší – posoudit je, s cílem vybrat 
tu, která je z vašeho pohledu nejlepší, pøípadnì na druhém místì, èi která 
si zaslouží èestné uznání poroty. Nikdy to není jednoduché a nejsem 
pøítelem toho, co je lepší a co horší, protože vše se dá posuzovat z mnoha 
úhlù, ale kývnul-li jsem jednou na to, že budu v porotì a nakonec jsem byl    
v prùbìhu hodnocení oznaèen i jako pøedseda poroty, tak jsem tak uèinit 
musel. V nìkterých pøípadech velmi rád, u nìkterých knih tuším i vím,       
že jsem jim ukøivdil, nebo že jsem nedocenil, èi jen že jsem se s knihou 
nepotkal v tom správném rozpoložení a že je kniha dobrá, jen jsem se 
prostì a jednoduše mýlil. To se s urèitostí stává a myslím, že takto by to 
mohli napsat i ostatní èlenové poroty. Samozøejmì náš výbìr mùže být       
a asi i bude kritizován, ale tomu je tak vždycky. Za sebe mohu øíci, že jsem 
mnohé básnické knihy èetl opakovanì a prózy pak velmi pozornì a k nì-
kterým pasážím v nich jsem se vracel a znovu a znovu pøemýšlel, zda mùj 
první èi druhý úsudek je správný, nebo se mýlím. Nosil jsem si knihy na 
dlouhé výlety a pobýval s nimi tøeba celý den a proèítal a nìkdy i pod-
trhával. Opìt si myslím, že mí kolegové v porotì to èinili stejnì nebo 
podobnì. Byla to neocenitelná skuteènost pobývat s tìmito knihami sko-     
ro dva mìsíce, od vyzvednutí balíku na poštì dne 14. èervence až do      
12. záøí, kdy jsem dopsal poslední komentáø k nim.    

A nyní pár komentáøù k nìkterým knihám, které mne z výše uvedených 
dùvodù zaujaly. Nemohu zde vyjmenovat všechny, a tak jen pìt z nich.  

Ivo Hucl – Návrat ke kruhu, Bezejmenná èajovna, 2020
Jednoznaènì nejlepší kniha z výbìru za rok 2020. Zaujme již velice 

obšírnými doslovy a komentáøi k tvorbì tohoto významného autora, který 

JOSEF STRAKA

Nìkolik vìt a postøehù k letošnímu 
setkání poroty Ceny Bohumila Polana

pøed ní (vizme celorepublikový a zejména v pøípadì Karly Erbové také 
zahranièní ohlas) obstojí. 

Ne každému se daøí stárnout jako dobré víno a dobré básnì, ne každý 
bývá prorokem doma i v Praze. Milá paní Karlo, pøíteli Jene – díky, že jste   
a že píšete a že to, co píšete, zkrátka píše!
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svou originalitu dokazuje právì tímto konvolutem textù, který snese i ta 
nejpøísnìjší hodnocení. Vybírám z laudatia k této knize: „Obdivuji procítìný 
tón jednotlivých básní, rozprostranìnost a hloubky, které èasto v málo slo-
vech dosahují podivuhodný úèin a krásu. Jsou jakýmsi básnickým vhledem 
do zenové filozofie, aniž by opouštìly území poezie, naopak jej v mnoha 
významech slova ještì více pojmenovávají a zároveò i nechávají plynout. 
Básnì, básnické texty jsem èetl nìkolikrát a vracel se k nim pak ještì opa-
kovanì. Pøestože pùsobí na první ètení mnohdy snadnì, obsahují mnoho 
životních zkušeností, nazøeností a dovolují se toulat v našich myšlenkách    
o svìtì, který každodennì žijeme. Když èteme verše jako: „Uvìdomit si,  
že svìt je tvoøen jen naší myslí“ èi na téže stranì 348 i: „Pøijmout trhliny 
pomíjivosti a absurdity“, èi na stranì 353: „Je jen prostou dùvìrou èlovìka 
ve svoji cestu“, pak tu pøemýšlím, proci�uji spolu s autorem a zároveò pøe-
mýšlím i o jeho cestì, kterou nám tímto výbìrem pøedkládá. Cesta, která 
zaèala nìkdy v roce 1976 a stále pokraèuje, plná zmìn, ale i stálostí. Cesta 
básníka, který není jen básníkem textù, ale též básníkem svým bytostným 
pohledem, svou myslí, svým okem, kterým se dívá na krajinu, i tím, kterým 
se dívá do svých krajin duše.“      

Jitka Prokšová – Jejich pøíbìh, Nava, 2020
Velice silná kniha, která pøedevším nabízí velmi uvìøitelný pøíbìh a po-

hled na souèasné problémy v rodinì, v perspektivì, která je co nejvíce 
souèasnì každodenní a nehledá za žádnou cenu nìjaké hrany, ale spíše 
pochopení a právì proto je velmi uvìøitelná.

Helena Žáková – Kdo zastaví déš�, Naše vojsko, 2020
Text knihy výraznì pøesahuje žánr young adult románu a je vlastnì 

ponejvíce románem spoleèenským. Oceòoval jsem pøedevším vykreslení 
kyperských reálií konce 60. a poèátku let sedmdesátých a velmi hodno-
vìrné popisy turecké invaze, kterých myslím není v èeské literatuøe pøíliš. 
Stejnì tak i chování a pocity anglické zlaté mládeže té doby, doby hudby 
Rolling Stones a Creedence Clearwater Revival. Pøes obèasné výhrady     
k nìkterým sentimentálním pasážím mne tato kniha zaujala, a na to, že je 
to autorèin debut, i svou vyzrálostí. Pro mne jedno z milých pøekvapení.  

Lubomír Mikisek – Dùm z mlhy, Petrklíè, 2020
Kniha, která se zaobírá sociální problematikou bezdomovectví v ko-

morní perspektivì a také životním míjením a osudovými chybami, které se 
už mnohdy nedají napravit. Ocenil jsem i závìr knihy, který je velmi smutný, 
ale uvìøitelnìjší, než kdyby to dopadlo naopak š�astnì. 

Emilie Uldmannová, Pod hladinou, Pro Libris 2020
Velmi dobøe napsaná básnická kniha, mnoha ryzích pohledù, které mne 

opakovanì pøesvìdèily o kvalitì textù. Sbírka, která si nepochybnì 
zaslouží pozornost.  
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Televize – Vánoce
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Sám se dnes divím

Sám se dnes divím tomu, jak jsem se tehdy protloukl, co všechno jsem 
staèil. Pøednášky a semináøe, cesty do Plznì na trénink a na zápasy (hrálo 
se naštìstí tehdy jen v nedìli), klusal jsem po zápase domù, kde mi ma-
minka nachystala kufr s èistým prádlem, s buchtou a pár knedlíkù se zelím, 
abych si to ohøál, pak rychlíkem do Prahy, kde na hlavním nádraží (tehdy 
ještì Wilsonovì) na mne èekala Valinka, s kterou jsem byl spojen už od 
gymnaziálních let a která teï studovala medicínu, té jsem dal pusu a kufr 
do ruky a letìl jsem do redakce Práva lidu, kde jsem pomáhal spor�ákùm    
k zvládnutí všech výsledkù a událostí, které musely být ráno v pražském 
vydání ve sportovní rubrice. Pak nìkdy ve tøi hodiny jsem se dostal domù 
do Vršovic, padl jsem na gauè, spal pár hodin a ráno už jsem byl na pøed-
náškách Patoèky, které zaèínaly v osm hodin v Mìstské knihovnì. Zrovna 
ten nároèný Patoèka do toho rozespalého rána. A po obìdì v menze 
zaèínaly pøednášky profesora Kunze ze staroslovìnštiny. Pan profesor byl 
sice dost zábavný, ale meditoval o nìjakém dokumentu, kde objevil mìkký 
jer na místì, kde mìl být tvrdý jer. A trvalo mu hodinu rùzných úvah, než 
došel k závìru, inu, byla to písaøská chyba. 

S Valinkou, která bydlela u své tety v Americké ulici, jsme po veèerech 
lítali po divadlech a na stojáèka na galerii jsme zhlédli desítky strhujících 
her. A když jsme mìli náhodou mezi pøednáškami spoleènì trochu volna, 
chodili jsme po Malé Stranì, sedali v zahradách starých palácù nebo šli na 
Hradèany do Národní galerie v arcibiskupském paláci a dohánìli to, èeho    
v Plzni bylo poskrovnu. A protože Valinka byla pilná, pøivydìlávala si ple-
tením svetrù s nároènými vzory pro módní salon na Pøíkopech, takže pak   
o prázdninách jsme mohli vyjet do Krkonoš, do Tater èi na výlety po hra-
dech a zámcích a nemuseli jsme spát jen pod stanem. 

Byl to hektický život. A pøitom silnì politicky angažovaný. Celá naše 
generace byla tím zasažena, nìjak jsme už dávno pøed únorem cítili, že 
pøíští léta rozhodnou o naší orientaci, zda k Západu, jehož kulturu jsme 
nasáli, èi k Východu, který jsme ještì neznali. Byli jsme sice nadšeni starou 
ruskou literaturou, Dostojevský, Tolstoj, Èechov, Lermontov a Puškin nás 
svými díly okouzlovali, ale ti byli teï vìtšinou „upozadìni“ novou sovìtskou 
kulturou, která nás nenadchla. 

ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení X. 
KAREL HRUBÝ
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Vánoce. Øíká se, že mají magickou moc. A èím je èlovìk starší, tím víc 
je blbìjší a tím víc tomu také vìøí. A rok od roku doufá, že se prostøed-
nictvím Vánoc, toho tajuplného období, které jako by bylo vytržené z mo-
notónnosti zbytku roku, alespoò o kousek pøiblíží svému vlastnímu 
ztracenému dìtství. Postupem èasu však pøichází na to, že tohle pošetilé 
pøání je ve skuteènosti nesplnitelné a že existuje pouze jediná možnost,   
jak se dotknout onoho lehkovážného období her a snù – prostøednictvím 
rozzáøených oèí malých dìtí.

Bylo krátce po Mikuláši a já stála u kuchyòské linky a vaøila veèeøi.
„Maminto, pus� Ježíška paòáèka,“ zaškemrala dvouletá Anièka kdesi 

pode mnou.
„Koledy jsme poslouchali celý den,“ namítla jsem. „Teï má maminka 

puštìný Beatles.“
„Co to je?“ zeptalo se to malé boží hovádko.
Na pomoc jí pøispìchal její o dva roky starší bratøíèek. „To jsou takoví 

broucí, který sedí v rádiu a hrajou,“ vysvìtloval tajemnì s oèima navrch 
hlavy.

Holèièce to chvíli šrotovalo v kebulièce a nakonec spustila srdceryvný 
jekot. „Necí žádný blouky!“ vzlykala.

Povzdechla jsem si a šla pustit cédéèko s koledami. Od stolu mì za-
myšlenì pozoroval mùj muž Michal.

„Nechtìla bys letos koneènì upéct cukroví? Dìti by ti urèitì pomohly,“ 
øekl opatrnì.

Loupla jsem po nìm nesouhlasným pohledem. Ještì pøed nìkolika lety 
jsem totiž každoroènì pekla šest druhù, ale od doby, kdy se nám narodilo 
druhé dítì, jsem na tuhle pøedvánoèní èinnost rezignovala a spoléhala na 
zásoby od ménì vytížených babièek. Ale jelikož jsem dobrá duše a mìk-
kota, nakonec mì mùj nejdražší ukecal alespoò na linecké a pracny.

Mìla jsem to tak tak. Zdobila jsem veèer pøed Štìdrým dnem, v èase, 
kdy všichni ostatní už sedí ve vypulírovaném bytì, mají nazdobeno, za-
baleno, usrkávají lihoviny a èumí na pohádky. U nás doma to v pøedveèer 
dlouho oèekávaného svátku vypadalo následovnì:

22:30 – Dìti koneènì spí. Vytahuji rybízovou marmeládu a zaèínám 
slepovat linecké.

BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ

Ježíšku, panáèku!
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22:45 – Vzbudí se první dítì. To, které jsem uložila jako první. Vztekle 
tøísknu nožem od džemu a jdu uspávat.

23:10 – První dítì usne. Vzbudí se to druhé. Muž se pøi pohledu na mì 
uvolí, že si s ním pùjde lehnout. Rozehøeji polevu a abych nebudila spáèe 
svícením v kuchyni, rozkládám plechy s cukrovím na podlahu v obýváku. 
Jako partyzán sedím na bobku a potichu matlám èokoládu na linecká 
prasátka.

23:50 – Opìt se budí první dítì. Uklidòuji se, že mi aplikovaná poleva 
alespoò poøádnì zaschne, zhasínám v obýváku a jdu uspávat. Vzhledem   
k pozdní noèní hodinì brzy uspím i sama sebe.

00:20 – V dìtském pokojíku se budí mùj muž. Zmatenì vylézá do tem-
ného bytu a poslepu míøí do obývacího pokoje. Tam naprosto neomylnì 
šlápne do plechù s cukrovím a natáhne se pøímo doprostøed èokoládových 
snìhulákù a pracen, pro které je tento neèekaný atak tìžce devastaèní. 
Bytem se ozve ukrutná rána doprovázená bøinkotem plechù. Budí se obì 
dìti, sousedi i já.

A po této krásné noci pøichází Štìdrý den. S malými dìtmi jeden velký    
a nepøehledný chaos. O kýženém zklidnìní a usebrání si mùžeme nechat 
jen zdát. Urèitì to znáte – èlovìk se od rána nezastaví a všichni jsou ner-
vózní, aby se všechno stihlo. Chlap je vzteklý z toho, že mu nejde narvat 
dvoumetrový strom do stojánku (prý menší nemìli), já jsem pro zmìnu na 
prášky, že jsem zapomnìla koupit èoèku (alespoò uvidíme zlaté prasátko), 
do toho nám po zádech lezou dìti, zamotávají se do øetìzù a hrají s ozdo-
bami na stromeèek fotbal. A pak pøijdou babièky, dìdeèkové a jiní pøíbuzní 
a tradiènì zaènou do všeho kecat. Dìti èuèí z okna, vyhlížejí Ježíška na 
peruti, zpívají, že spolu pùjdem do Betléma, a já mám pocit, že spolu všich-
ni pùjdeme spíš do Dobøan. Bytem se line vùnì jehlièí, spáleného kapra, 
rozlité dvanáctky a pokakané plínky naší Anièky. 

Vtom všudypøítomném zmatku si vzpomenu, že jsem se chtìla pøevléct. 
Nenechala jsem totiž nic náhodì a už v záøí si poøídila novou sukni v na-
dìji, že o Vánocích budu mít koneènì pøíležitost vymìnit tepláky za civili-
zovanìjší odìv. Narvu se tedy do pasové suknì, o které se domnívám,    
že moje problematické partie bezpeènì schová, a vyjdu z ložnice pøiprave-
ná pøijímat komplimenty.

„Vy èekáte tøetí dítì, Terezko?“ zeptá se babièka pøi pohledu na mùj 
nový model. Svìsím hlavu a jdu se pøevléknout zpìt do teplákù.

A pak se èas najednou rozbìhne, prosviští kolem jako vítr ve stodole      
a najednou je všechno pryè – kapr, salát, dáreèky, svìtýlka, cinkot zvo-
neèkù, štìstí v oèích našeho synka, když pod stromeèkem najde toužeb- 
nì oèekávanou maketu motorové pily, Popelka, Pelíšky a samozøejmì ta 
prchavá mystická atmosféra svátkù.
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„Tak. A je po Vánocích,“ prohlásí každoroènì s neotøesitelnou jistotou 
moje babièka, jakmile se rozbalí dárky. Zjistila jsem, že mnì ta vìta už 
nevadí, ba naopak že na ni pokaždé èekám. Vím totiž, že právì tímhle 
prohlášením zaèínají pro mì ty opravdové Vánoce.

Když po vší té euforii rozdovádìné dìti koneènì padly do peøin a pøí-
buzní se vrávoravým krokem vytratili do svých domovù, posadili jsme se    
s Michalem k rozsvícenému stromeèku, nacpali si pusy cukrovím od ba-
bièky a byli upøímnì rádi, že jsme to letos zase pøežili. Vtom mého muže 
cosi napadlo, kleknul si pod stromeèek a vyštrachal ještì jeden neroz-
balený dárek. Rychle z nìj strhnul vánoèní balicí papír a vítìzoslavnì 
sevøel v rukou flašku fernetu.

„Teï teprve pøijde Ježíšek paòáèek,“ prohlásil požitkáøsky a nalil dva 
fr�any.

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Fotím, fotíš, fotí
Cogito, ergo sum – myslím, tedy jsem, prohlásil René Descartes. Coito, 

ergo sum – radìji nepøekládat, tím se øídily kvìtinové dìti neboli hippies. 
Telefonuji, tedy jsem – kdo netelefonuje není. A ani kdo nefotografuje, není.

Mám nìkolik starých alb, v nich po nìkolika fotografiích svých dìdeèkù 
a babièek. Je tam i jedna fotka prababièky – matky mámy mé mámy a jed-
na rodièù táty mé mámy. Otcovi prarodièe chybí. Jsou tam také fotogra-   
fie rùzných pøíbuzných, vèetnì fotek svatebních. A fotografie dìdù, strýcù   
a dalších mužských pøíbuzných ve vojenském mundúru, zpravidla pøed 
odchodem do Velké války. Dìdeèkova fotka byla poslední, z války se již 
nevrátil.

Fotografií rodièù je již víc, táta byl fotoamatér, fotil i fotky si sám vyvo-
lával. Fotografií mé rodiny z dob naší mladosti je ještì víc, ale ani tìch není 
pøespøíliš. I já jsem fotil, fotky v zatemnìlé koupelnì vyvolával a jen ty dob-
ré uchoval. Dnes nefotím. Pøestalo mì to bavit, když všude kolem sebe 
vidím, jak všichni fotografují. Pokud zrovna netelefonují. Bývaly doby, že 
fotoamatéøi byli pokládáni za umìlce a každá fotka od nich byla jejich 
vizitkou. Za život takových fotografií, jimiž by se mohli chlubit, neudìlali       
a ani nešlo udìlat zas tak moc. Nefotografovali samozøejmì jenom sebe     
a rodinné pøíslušníky, ale poøizovali pøedevším zábìry, na nichž zachytili 
svìt v podobì, v jaké už dnes není. Napøed to bylo umìní, dnes je to zá-
roveò cenný dokument, jenž se zachoval do dnešních dnù proto, že negativ 
a pozitiv nejde zlikvidovat ani ztratit tak snadno, jako obrázky pouze ulo-
žené nìkde v pamìti s nekoneèným množstvím jiných obrázkù.
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PLZEÒAN ÈTE

IVO FENCL

Nenápadný Jaroslav Tichý
Existuje jen jeden èeský spisovatel, který mì jako dítì pouèil, co zna-

mená horor, a není to Miloslav Švandrlík, aè i on napsal stovky hrùzo-
strašných povídek, ale jaksi umìøenìjší PhDr. Jaroslav Tichý (1923–2004).

Narodil se v Pardubicích a byl synem kazatele Otakara Tichého, 
spoluzakladatele Církve èeskoslovenské. Jako hoch býval Jarda hodnì       
v Jièínì, kde vedl v podloubí krejèovnu jeho dìdeèek, a nìkdy tu tøeba 
potkal Václava Ètvrtka, tehdy Cafourka, o dvanáct let staršího kolegu.           
Oba nabil energií týž genius loci. Øekl bych ale, že byl Tichý ještì citli-   
vìjší než duchovní otec loupežníka Rumcajse. Od dìtství miloval vše 
strašidelné, disponoval bujnou obrazotvorností a talentem na jazyky.                   

Ty fotografie mých pøedkù poøízené nìkdy v 19. století jsou unikátní 
dokumenty, vzácné už tím, že je jich jen pár. Kdybych ztratil fotku pra-
babièky, jinou bych si už nikdy nemohl poøídit. Kdybych pøišel o nìjakou 
fotku nìkoho z mé rodiny, ještì by zbylo jiných dost, by� ne zas moc.

Všechny fotografie ze starších dob jsou skuteèné, hmotné fotografie, 
které lze vzít do ruky a už tím jsou cenné. K poøízení každé z nich bylo 
zapotøebí úsilí, pøemýšlení a soustøedìní a také finanèní investici.

Jaká budoucnost asi èeká ty tisíce, miliony, miliardy a možná, že už        
i biliony fotografií, co každoroènì ve svìtì vznikají? Ony vlastnì vznikají 
jen jako. Až na malé výjimky se nepøevádìjí do papírové podoby, jen se 
nìkam na nìjakou dobu ukládají a doufá se, že snad nìkdy za dlouhých 
zimních veèerù se na nì jejich zhotovitel, tøeba i s nìkým blízkým, podívají. 
Jestlipak ale ti dnešní mladí, až zestárnou, budou mít, a� už skuteènou èi 
jen nìkde uloženou fotografii své prababièky?

Kvantita ve všem slavnì zvítìzila. Je nás na svìtì èím dál víc a všeho 
potøebují všichni neustále víc a víc. Èím je všeho víc, tím ménì si toho lidé 
váží, tím menší to má cenu. Zvláštì pak, není-li k dosažení zapotøebí 
vìtšího úsilí. Fotografovat dnes mùže úplnì každý od rána do veèera,     
nic ho to nestojí, a vìtšinou to ani za moc nestojí.

Chce-li vás nìkdo otrávit, nepotøebuje dnes na to jed; staèí, když vás 
pøinutí shlédnout nekoneèné množství fotografií z dovolené. Bývá na nich 
panièka a hrad, mamka s ta�kou v móøi èi na vrcholu nìjakého kopce, 
rodinka u stolu s plnými talíøi jídla a se sklenicemi piva nebo vína. Leckte- 
ré obrázky lze i uvádìt do pohybu a umocòovat zvukovou nahrávkou.      
Naèpak utrejch? 
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S tátou se nauèil latinsky, umìl øecky, hebrejsky, nìmecky, francouzsky, 
španìlsky, italsky. Pøekládal zrovna tak z ruštiny jako z angliètiny.

Tichý maturoval za heydrichiády na Drtinovì gymnáziu, naèež absol-
voval knihovnickou školu, pak u Mathesia a Mukaøovského vystudoval 
slovanské literatury a estetiku. Nato pracoval jako knihovník a literární 
badatel. Své dìjiny dìtské literatury ale bohužel nikdy nedopsal.

Pracovat na nich pøitom mìl i ve Švédsku, získal „královské stipendium“, 
nicménì pøed odjezdem onemocnìl, a než se uzdravil, výjezdu bránila StB. 
I ta obdivovala jeho jazykové schopnosti a vidinami „vysnìného“ zahranièí 
ho poèala nenápadnì korumpovat. V kvìtnu 1971 byl odejit z redakce 
Ohníèku a nastoupil u Vodních zdrojù (1972). Díky spisovateli Vojtìchu 
Steklaèovi mohl sice spolupracovat s èasopisem Pionýr, ale to také skon-
èilo a rukopis jeho knihy odložila Mladá fronta ad acta. Ne už obdobnì 
koncipovanou práci svého vedoucího pracovníka.

Jméno Tichý pak zmizelo dokonce i z pøekladu Ètyø kapitánù (1977) 
Nikolaje Èukovského (1977). Pøevyprávìné pohádky z Persie sice vychá-
zely aspoò v cizinì, ale nakladatelství Artia potlaèilo pøíjmení Tichý i tam.

Tichého zajímal také komiks, stal se v té oblasti u nás prùkopníkem už 
dlouho pøed Tomášem Prokùpkem a dalšími (viz publikace Comics, 1967). 
Celý rok psal pro Ohníèek kreslený seriál Šibalové, taškáøi, darebové 
(1970–71). I ten byl ovšem zastaven a taškáøství zbyla jenom na Tichého;    
i sepsal cyklus povídek Kuba Podšívka (1971–72, knižnì 1989, 2004). 
„Šibalové“ nesli lehce zavádìjící titul. Autor totiž stihl pøedstavit za roèník 
dareby jen dva: Inda Karebungu a Rusa Balakira. Ostatní (Hodžu Nasre-
dina, Gombea z Japonska, Kelojlana z Turecka, Ferrazzana z Itálie a Matti-
ho z Finska) už mohl leda vyjmenoval v anonymnì zveøejnìném èláneèku 
Zlatá medaile taškáøù pro Enšpígla. 

Normalizaèní èasy ale nepøály hororu. Pøesto èi právì proto se Tichý 
nedal odradit. Ohníèky z let 1973–75, kde mu otiskli dvacet brilantních 
povídek, pro mì dodnes záøí. Tzv. heautoskopií (vidìním dvojníka) se obí-
rá už Poeùv William Wilson nebo Maupassantova Horla, avšak taktéž 
Tichého Zjevení dvojníka Zbyška Vozbejdy a Tajemná tváø na hradì 
Houravì. Díla ryzích klasikù sci-fi (Bradbury, Kuttner) pøipomíná horor        
o holèièce vidící ve snu budoucnost. Tvrdila, že v tom domì straší. Pro dìti 
snad až moc hrùzné mi pøipadalo Poselství tibetského bìžce (napsané  
pod vlivem Tušení stínu Ludvíka Souèka, jak se Tichý sám svìøil). V Noèní 
události na hradì Hrobovci je mladinká hrdinka zaživa zalisována do 
obrazu „Kostlivým Klíèníkem“, hradním prùvodcem. Tajemství jeskynì        
v podzemí Propadníku líèí osud páru milencù, kteøí se zvolna stanou 
krápníky. Miep a Bludný Holanïan je opìt pøíbìhem dívky a souèasnì 
zpracováním známé legendy. A když to pøeženu, stal se Tichý poèátkem 
sedmdesátých let jakýmsi èeským Lovecraftem.
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Využil mnohokrát zpracovaný motiv ztraceného stínu (Zazdìní stínu      
v alpské zvonici), nebál se pøedstavit dìtem ani „zombíky“ (Plantáž u Hadí 
džungle). Motiv z Wellsova Neviditelného, ale zpracovaný ještì pøíšer-    
nìji, obsahuje Podmínka dìdictví starého šatníku. Tichý nesmìl horory 
podepisovat, na rozdíl od veškerých ilustrátorù, jimiž jsou: Faltová, Foltýn, 
Krum, Vraštil, Bìhounek, Váša, Teissig, Vrbová, Klimtová, Kolínská, Hrdina, 
Èerný a Javorský. Z jeho obrázkù mì mrazí dodnes. Až roku 2013 vyšly 
povídky knižnì jako Malá noèní hudba pro bludièky k jeho nedožitým 
devadesátinám v redakci Hany Štìpánkové. Autor staèil svazek opatøit 
úvodem. Jen horory to nejsou. Proè? Redakce Ohníèku stála spíš o pa-
rodie „západního“ žánru – jako upírské Borejšovo zrcadlo trpící tím, že se 
autor marnì snaží na minimu prostoru prezentovat veškeré upíøí vlastnos-
ti. Když povídka vyšla, Ohníèek zaèínal být pro menší dìti než doposud         
a hrùzy nahradily žerty. Další prózy stylu Roalda Dahla by dìti trauma-
tizovaly? Nevím. Já bych vydržel! Ale „kejkle“ nahradil Pludkùv Obrázkový 
kabinet dìjepravy a povídky Jaroslava Fencla. Mnì bylo jedenáct a Ohní-
èek už mì nebavil.

Tichý ano. Jako muž byl starosvìtsky zdvoøilý džentlmen. Nikdy nepo-
máhal sobì; i proto zemøel zapomenut. Neprávem. Zasloužil se o založení 
èeské poboèky IBBY, byl jejím tajemníkem a spolu se Zdeòkem K. Slabým 
pracoval pro èasopis Zlatý máj. „Pane doktore, co vás vlastnì inspiro-   
valo k sérii hororù?“ zeptal jsem se ho. Øekl: „To není žádné tajemství.    
Od dìtských let mì lákaly všelijaké strašidelnosti a záhady. Tak staèilo,    
že jsem jednou cestoval zanedbanou lesní lokálkou, kde všelijak vrzala      
a klepala návìstidla a závory (Tra� ve Skeletonském moèálu, 1973), anebo 
jsem èetl o úèinku mandragory (Pomsta mandragor, 1974) a navštívil 
klášterní zahradu s barokními sochami vrostlými do trávníku (Divné sochy   
v koutì zahrady, 1975).“

Kubu Podšívku charakterizoval jako Švejka: „Vyberte si sami, zda      
mìl pod èepicí nebo vykradeno,“ zní hned druhá vìta knihy srovnatelné      
s Rumcajsem. Tichý nedosáhl geniality Ètvrtkových pohádek, ale je to 
pùvabné ètení.

V letech 1972–73 tvoøil pro Ohníèek portréty spisovatelù, zpodobòoval 
je ruku v ruce s jejich hrdiny. Po Nemovi a Alence došlo i na Timura. Veš-
keré následující eseje musely být zveøejnìny anonymnì. Jsou o Mauglím, 
Malém princi, Sawyerovi, Stevensonovi, Ransomovi a o Defoeovi, který    
do prvního vydání Robinsona také nedal vytisknout své jméno. 

Navzdory tomu není Tichý zapomenut. Tvùrce Kouzelného koberce 
(1962), Svícnu dvanácti dervišù (1972), Veselých pohádek (1993) a Kní-
žete Draculy a jiných hradních povìstí (1998) zùstal v knihovnách a nedo-
konèil jen ony dìjiny a dílo o velikánech, co si vytáhli „špatný los osudu“. 
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Nový list

Nový list fíkusu
je týdny zakuklený ve špièce,
ale rozvine se pøes noc,
aby nikdo neodhalil jeho umìní.

xxx

V lidech stále pøetrvává vzpomínka
na kouø z doby praèlovìka.
Dráždí oèi a nutí k pláèi uprostøed
                                                 ulice.
Už ráno to v oèích štípe,
zatím skoro necitelnì.

Rekapitulaèní pauza

Nevybalený kufr hozený pod stolem.
Zapisuje do notýsku jen to, 
                       co si chce pamatovat.
Když nadšenì dobíhal autobusy
a dveøe mu vždycky zaklaply 
                                       pøed oèima,
metodicky obdivoval stadion,
snažil se milovat hrubozrnný beton.
Køeèovitì se nechal unášet dojmy.
Nebezpeènì vyklonìný z okna
koukal disciplinovanì na západy
                                              slunce,
dokud ho nevyrušilo duté cinkání.
Padaly plechovky na konzervy 
                             a víèka od jogurtù.
Byl pøímo nad kontejnery na kov 
                                     u zdi budovy.
Znovu vzít všechny odpadky 
                            po jednom do ruky

ANNA ØEZNÍÈKOVÁ 

Na Kopci i jinde

MLADÝ ZÁPAD

a silou pøekonat tuhou gumu, 
                              která je odstrkuje.
Jsem tak podobný všem ostatním,
                                               zapsal.

Recept na zlato
 

Snídat jen marcipánová zvíøátka.
Dívat se zpøíma do slunce.
Vymaèkat žlutou temperu
do kelímku od vanilkového jogurtu,
pøidat nitky uvadlé pampelišky
z jejího vìneèku a hlínu z hloubky,
vykopanou za tmy.

Vylouhované èajové sáèky

1.
Prostor mezi špinavými skly okna
jako èajový sáèek.
Hnìdé mapy, žluté pouštì, kopce
                                              mechu,
krajina rozmoèené plantáže
a prostor mezi špinavými skly.

2.
Po použití krásnìjší
jako listy na podzim uvolnìnì 
                                             padnou.
Po tøech minutách louhování
usychá, položená do houpací sítì.

3.
V mlze daleko pøed tebou,
poøád voní,
ale nic už z nich nebude.
Mùžu si je všechny schovat,
jen ten heømánkový má sklony 
                                      k plesnivìní.
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(NE)KRITICKY

IVO HARÁK 

Sevøený tvar, úsporný styl
Nìkdy si øíkám, zda to, co se mùže nìkomu a nìkdy jevit pøedností èi 

silou, nebude už pro jiného (možná oprávnìnou?) záminkou ku kritice. 
Doznávám, že když jsem pøed kolegy porotci (Ceny Bohumila Polana) loni 
náramnì chválil básnickou druhotinu Davida Brabce (vìru se nepodobající 
jeho pøedchozímu opusu Mince zpod jazyka) Rozložené akordy (Pro libris, 
Plzeò 2019) s tím, že v ní spatøuji výrazovou støídmost, rytmickou pøesnost 
(ne však jednotvárnost) a tvarovou kázeò, bylo mi opáèeno, že opakování 
nemusí vždy být matkou moudrosti, ale že obèas bývá také sestrou nudy.

Nìkolika-, ale dokonce i jedno-slovnými verši spádu dominantnì dakty-
lotrochejského, jehož jednotvárnému rytmu se autor brání obèasnými rýmy 
pod míru, pøedevším však tím, že zhusta rýmuje odlišnì rytmicky utváøené 
verše (pøítomnost obèasných césur dožaduje se pak transakcentací, kladení 
hláskových délek na nepøízvuèné slabiky zvýrazòuje intonaèní linku proti 
veršovému frázování kopírujícímu jednotlivé stopy), tematizují Rozložené 
akordy svìt pomalu se svažující ku svému rozpadu a v posledku k pádu, 
svìt nesrostitý, roztøíštìný, sestávající z nespojitých už fragmentù, z nichž 
sotva ještì uhodneme pùvodní jednotu, tvar i smysl. Øeknìme: svìt bez víry 
(nikoli nutnì náboženské; pøestože rekvizity, jichž Brabec užívá, pøináleží   
ke køes�anství možná i katolické ražby / nicménì zatím – jak ví Vladimír 
Novotný – bez rozmìru mariánského) a svìt bez èlovìka (nebo� ten je 
pøítomen leda kdesi za dìním se vìcí; jako pøíèina, jako objekt i jako vní-
mající, reflektující a hodnotící svìdek).

Pravím-li cosi o dìní (se) vìcí, mám na mysli také promìnu bytu pøí-  
rodního; jsem si ovšem pøitom vìdom, že možná zde Brabcovi do velikosti 
jeho pøedchùdce (o nìmž ještì bude øeè) nìco schází – totiž zøetelnìjší 
poznání symbolné platnosti i zcela konkrétních pøírodních motivù (do nichž 
jako by se vtìlila dávná dramata biblická i souèasné jich zpøítomnìní). 
Pokud se mu – alespoò v detailu – toto povede, nabývá jeho verš na jíma-
vosti a pøesvìdèivosti: proto, nebo� už nemusí pøepínat patos èi expresivitu 
svých obrazù – spoléhaje na ètenáøe, že vše podstatné nalezne sám (a že 
tudíž danou textovou pasáž bude èíst jaksi podvakráte: poprvé co dìní vìci 
samé, podruhé jako souèást širšího duchovního univerza): „Na stole raší 
slzy smoly.“

Docela možná, že Brabcova snaha o tvarovou i rytmickou sevøenost       
a stylovou úspornost je výrazem potøeby se alespoò takto postavit (tema-
tizovanému) zániku – arci se takovéto gesto mùže nìkomu zdát na stranì 
jedné jen vnìjškovým, na té druhé málo zøetelným – tøebas proti konsta-
tování „A torza kostelù. A domù.“ Za sebe pravím, že právì díky nesouladu 
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Kabát i tabák. Úmor dní, lapsus palindromù. Covidová smrš� v roce 
2020 tematicky témìø smetla kulturu z médií, vyjma problémù umìlcù, jimž 
hrozila smrt hladem, nebo� pøišli prakticky ze dne na den o práci. A tak se      
k nové knize básníka Milana Šedivého, postavené na palindromech, dostali 

DAVID RÙŽIÈKA

Taky kat? Tak i kat?

mezi tím, o èem se hovoøí („Ztratila smysl / Boží muka. / Není modlení, / ani 
pokání.“ – „Propadly se dávno stropy / na podlahu.“ – „Na pavlaèi / prádlo 
hnije. / Okna pláèí, / rozbili je.“), a zpùsobem, jímž je toto smrákání ve svìtì 
a v nás podáno rytmicky, vzniká napìtí, které nás nutí èíst jednotlivé básnì 
pozornìji.

O jejich tvùrci promlouvá v doslovu Andìlé bez køídel, svìtice bez tváøí…  
jeho autor Vladimír Novotný takto: „…básník jako by skrápìl živou umìlec-
kou mízou nìkdejší poezii novoklasicistickou.“ Vidí-li v textech zároveò také 
„dùraz na niternou expresivitu“, pøivádí nás k jednomu z velkých básnických 
jmen pozdní moderny a zejména rané avantgardy, jemuž je Brabec blízký 
svým vidìním i podáním svìta stejnì jako zvolenou prozodií; aè s Brabcem 
totožné soustøedìní na zbylé podstatné najdeme nejspíše v jeho opusech 
pozdìjších a pozdních. Svoje pojednání (o Brabcovì poezii) urèené pro 
kolegy porotce Ceny Bohumila Polana jsem si nadepsal: Reynek redivivus.

Soudím nakonec, že Brabec pøi rozsahu své sbírky nalezl onu právì ješ-
tì únosnou mez pro opakování tematických i tvárných schémat – tedy pro 
takové jich užití, které úèin ještì zesiluje; a ètenáøe zatím neunavuje. A když 
už jsme v køes�anských luzích, hájích i ruinách: do urèité míry by takový 
zpùsob psaní / vnímání poezie bylo možno pøirovnat k modlitbì rùžence.

Pokud mi nìco na Brabcovì poezii vadí, pak jsou to místa, v nichž si 
nechává diktovat pøedchozím metrickým uèlenìním a významovou výstav-
bou. Díky nemalé øemeslné zruènosti si obèas pomùže i k novým a smyslu-
plnì znìjícím nálezùm („Hlasitì tiché mlèení“ si zkrátka svedu pøedstavit     
a umìl bych je i prožít), jindy je ovšem sveden k zaumným jazykolamùm 
bez významové pøesnosti („Svírá ji stigma obrny“). Nad píš�alami varhan 
propadajícími se „Na ušlapaný písek“ a podobnými gotickému portálu mìl 
autor více prodlít a nebát se takovouto (i jinou podobnou) pøedstavu po-
nìkud rozvinout.

Kéž by propøíštì k tvarové kázni a øemeslné zruènosti básníkovi pøibyla 
ještì odvaha; schopnost vysmeknout se ze zajetí schémat a nechat se 
inspirovat tím, co báseò pøináší (tøebas by to pøesahovalo dopøedu pøipra-
vené škatulky). Už teï mùžeme ovšem smeknout nad jednou pro básníky 
témìø nebývalou Brabcovou vlastností: autor narozený v roce 1980 vydal 
zatím pouhé dvì – a to velmi útlé – sbírky. Ne mnoho slov, ale málo slovy 
mnohé øíci – kdo z nás to umí? 
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asi jen opravdu zapálení milovníci literatury, kteøí se o problematiku zajímají 
do hloubky. A kteøí mohli o knížeèku uhánìt Janu Horákovou z Knihovny 
mìsta Plznì, nebo� pod køídly této instituce v edici Ulita, na kterou dohlíží 
bdìlé oko literárního odborníka Vladimíra Novotného, publikace vyšla. Ve 
škole asi všichni slyšeli notoricky známé vìty jako Kobyla má malý bok 
nebo V elipse spí lev, na kterých uèitelé rádi dokládají, co to ten palindrom 
vlastnì je. Velmi zjednodušenì (pro žactvo): Vìta, kterou mùžeme èíst        
z obou stran a zùstává prakticky stejná! Ètenáø, dosud uspokojený pou-    
ze tìmito pøíklady, mùže být až zaskoèen Šedivého invencí a bohatostí 
pøíkladù, které èeština umožòuje. Vèetnì úvodní palindromatické básnì 
Anet sténá!, kterou autor pokládá za nejspíše první svého druhu. Ano, tato 
na první pohled krkolomná disciplína, jíž se tvorba palindromù zdá být, 
umožòuje i mnohem komplikovanìjší útvary, než více èi ménì smysluplné 
vìty a souvìtí. Nakonec, této problematice se autor bohatì vìnuje ve velmi 
hutném doslovu, nazvaném Podstata Kabátu s tabákem. Zde se dobírá 
nejen pùvodu i historie palindromù, ale nìkoho pøekvapí i zmínkou o exis-
tenci ráèku, slovní hádanky založené na principu palindromu. Mùžeme 
prozradit, že jde o jednu z vùbec prvních studií na dané téma vùbec. 
Zmínka o dalších autorech palindromù i o jejich knihách v èeském prostøedí 
èi odkazy na – nejen èeské – literární souvislosti, patøí k velmi oboha-
cujícím prvkùm knihy. Dozvíme se zároveò vše o možnostech i limitech 
tohoto zpùsobu tvorby. Kniha tak autora pøedstavuje nejen jako tvùrce 
vybaveného vysokou øemeslnou schopností práce s jazykem, navíc pod-
poøenou básnickým vidìním i kreativitou, ale rovnìž jako zdatného teo-
retika a fundovaného odborníka. Nicménì, kdo zná Šedivého exkursy do 
svìta literární teorie èi kritiky, nemùže být tímto detailem pøekvapen!

Novou publikaci Milana Šedivého zároveò výteènì vystihuje hodnocení 
dohledatelné na webových stránkách Databazeknih.cz (jedno z mála mé-
dií, které dílo vùbec reflektovalo): „Svou povahou je (kniha) rozdílná od døí-
vìjší poezie autora, nebo� nejde o èistou poezii, ale jde o jazykové kutilství, 
které je podstatou palindromu“. A jak je vzápìtí s potìšením dodáno, 
palindromy je dílo doslova napìchované! Což dokládají už sám název         
i podtitul knihy.

Kniha Kabát i tabák sestává ze dvou oddílù. První, Dna And, obsahu-   
je 154 palindromy. Druhý, Atom a samota, sestává ze 141 palindromu!  
Kniha, èi spíše knížeèka o pøibližnì padesáti stránkách, byla vydána péèí 
spolku Pro libris pøi Knihovnì mìsta Plznì jako 61. svazek edice Ulita        
v nákladu 100 výtiskù. Texty doprovázejí ilustrace výtvarnice Dominiky 
Sládkové-Paštékové, které z publikace èiní bibliofilii, která by nemìla chy-
bìt v knihovnì žádného skuteèného milovníka literatury. Epidemická situa-
ce bohužel znemožnila konání køtu knihy v aktuální dobì po vydání, nic-
ménì, snad se poøadu o palindromech a ráècích nad knihou Kabát i tabák 
s jejím autorem, Milanem Šedivým, nakonec v Plzni pøece jen doèkáme.  
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Pøíspìvky k jubileu Petra Šváchy a Viktora Viktory

Sci-fi povídku Vlastislava Tomana

Text z odkazu Karla Trinkewitze

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

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

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

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

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

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

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

Anna Øezníèková (1996 Plzeò) - knihovnice, básníøka, v Plži debutuje

Josef Straka (1972 Jablonec nad Nisou) - edukátor, dramaturg, spisovatel - básník  

a prozaik, žije v Praze

Ivan Vièar (1943 Brno) - ekonom, prozaik, žije v Horšovském Týnì

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

žije ve Strašicích


