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editorial

editorial

Milé čtenářky, 
vážení čtenáři!

Jestli si občas čtete Lite-
rární fórum v kavárně, 
v čítárně, na plovárně nebo 
v čekárně, nikdy se neptej-
te, komu zvoní mobil. Vám 

zvoní! Je to tak. Aspoň v tom smyslu, že dochází 
k bezcitně náhlému přerušení ustáleného toku va-
šeho vnímání. A z poklidné atmosféry ve vašem ni-
tru je najednou jen hromádka střepů. 

Přitom existuje jednoduchý způsob, jak tako-
vým destruktivním psychonárazům předcházet. 
Není přece nutné, aby zařazené texty byly pořád 
jenom kvalitní a zajímavé. Jako vhodnější se jeví 
naplnění časopisu něčím méně hodnotným, klidně 
i vysloveně špatným. A se spoustou chyb. Uhlíko-
vou stopu to nijak neovlivní, a výhoda je nesporná. 
Rafinovanost této koncepce totiž spočívá v poznat-
ku, že čtení potom probíhá rychleji, jen v jakémsi 
těkavě povrchním režimu. Bez zklidnění, bez sou-
středění. No, a v tom případě by pro vás, logicky, 
nebylo zazvonění libovolně hlasitého mobilu už 
tak zraňující…     

Musím vás ale zklamat. Přechod na takto pří-
zemní variantu by pro nás v redakci byl naprosto 
nepřijatelný! Snad nám tedy odpustíte, že jsme 
i při přípravě tohoto čísla pokračovali v osvědče-
ném trendu trvalého zlepšování kvality. 

A ta poklidná atmosféra? Ta je tuze vzácným 
zbožím, které vám nemůžu zajistit a vlastně ani se-
riózně slíbit. Ale popřát ano. Takže – ať ve vás pře-
bývá! Ať kolem vás krouží nebo skrz vás proplouvá, 
s minimem zbytečných a nechtěných „přeškubnu-
tí“, ať vás zkrátka doprovází. A v rušnějších chví-
lích blížícího se štědrého dárkobraní ať je aspoň 
někde nablízku.    

Miloslav Král Český
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Jihočeská žabka 2022
◊ Hanka Hosnedlová / foto: ZuZana Heřmanová

O prvním červnovém čtvrtku se v audiosále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějo-
vicích předávaly ceny vítězům oblíbené literární soutěže Jihočeská žabka. 

Příjemným zjištěním byla skutečnost, 
že tentokrát doprovázeli novopečené 

laureáty jejich spolužáci a přátelé, v ně-
kterých případech i pyšní rodiče. Všichni 
pozorně vyslechli jak shrnující hodnoce-
ní, tak vybrané úryvky z vítězných prací, 
které četli členové JčKOS. Tentokrát se 
slavnostní akt však odehrál bez hudeb-
ních vstupů.  

Hlavní cenou za první místo v literárním 
klání na téma Odvaha a zbabělost byla ke-
ramická žabka z dílny jihočeského výtvar-
níka Jana Štarka. S vítězi na prvních třech 
místech, přičemž druhé místo bylo uděleno 
dvěma autorům, i s držiteli čestných uznání 
jste se jmenovitě seznámili ve vydání Dení-
ku. Jejich jména naleznete také v dolní části 
tohoto článku. Praktické věcné ceny věnoval 

Jihočeský kraj, který je společně s Jihočes-
kým klubem Obce spisovatelů organizá-
torem této zaběhnuté soutěže. Syndikát 
jihočeských novinářů poskytl knihy rozho-
vorů s kulturními osobnostmi a klub při-
pravil vkusné diplomy pro oceněné mladé 
literáty. Většina z nich uvažuje o zapojení do 
této soutěže i v příštím ročníku, který bude 
vyhlášen hned v prvním dnu příštího roku.

JIHOČESKÁ ŽABKA 2022

1. místo 
MICHAELA JANUTKOVÁ
Gymnázium Jírovcova České Budějovice

2. místo
 ZUZANA BLAHOUTOVÁ
Střední škola TRIVIS Vodňany

2. místo  
ANNA POLÁKOVÁ
Gymnázium Trhové Sviny

3. místo
 NIKOLA ZEMANOVÁ
SOŠ veterinární, mechanizační a zahrad-
nická České Budějovice

Čestné uznání  
KLÁRA ANNA KECLÍKOVÁ
Gymnázium Jírovcova České Budějovice

MIROSLAVA JŮSKOVÁ
SOŠ veterinární, mechanizační a zahrad-
nická České Budějovice

ANETA KLEMOVÁ - Gymnázium Vlašim
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Zeyerovy Vodňany v novém kabátě
◊ Hanka Hosnedlová / foto: karel Burda

V první červnové dekádě proběhla populární, literárně motivovaná akce s názvem Zeyerovy 
Vodňany již počtyřiadvacáté. 

Nebýt covidové pauzy, která zasáhla 
téměř do veškerého kulturního dění, 

byl by počet dosud uskutečněných roční-
ků těchto literárních setkání samosebou 
vyšší. Bohužel v letošním roce se termín 
konání kryl s několikadenním pražským 
knižním festivalem Svět knihy, takže 
mnozí, jindy účastní autoři byli nuceni se 
omluvit. 

Nicméně už tento rok došlo k radi-
kálním změnám v koncepci a programu 
akce, zaštiťované městskou Knihovnou 
Gelasta Vodňanského a městem Vodňany. 
Neformální dopolední setkání účastníků 
s přivítáním místostarosty Tomáše Bed-
naříka     se odehrávalo v kavárně U Lípy, 
odkud se pak jednotliví spisovatelé, je-
jichž sestava se oproti předchozím letům 
změnila a omladila, rozešli do škol a dal-
ších městských zařízení. Mně osobně se 
dostalo možnosti setkání s Klubem aktiv-
ních seniorů a musím podotknout, že to 
byla skutečně jedna z nejpozornějších 
a nejaktivnějších skupin besedujících. 

Po dobrém obědě přepravil najatý 
autobus přítomné literáty do Kestřan-
ské tvrze, která byla pro většinu oprav-
dovým překvapením. A to jak rozlohou 
a starobylostí, tak nadšením současných 
majitelů postupně uvést značně poniče-
né interiéry i venkovní vzhled budov do 
původního stavu. Ovšem zlatým bodem 
programu byla návštěva vinných sklepů 
a skutečně fundovaná a nadmíru zajíma-
vá  přednáška majitele tvrze o vínu, jeho 
odrůdách a kvalitách, spojená s mnoha-
četnou ochutnávkou. 

V tomto prostředí také byl naposledy 
předáván Pohár Jana Bauera, udělova-
ný obvykle mimoregionálním autorům. 
Tentokrát byly vlastně udělovány poháry 
dva – jeden za loňský neuskutečněný roč-
ník a jeden za ten letošní. Malou změnou 
byl ovšem i fakt, že si jedno z těchto oce-
nění mimořádně odnesl jihočeský autor 
- Ondřej Fibich. Druhý keramický pohár 

putoval do rukou Lukáše Csicselyho, 
sice původem Jihočecha, ale nyní žijícího 
v Praze. 

Na pozvánce na tuto kulturní udá-
lost figurovala mimo jiné vernisáž výsta-
vy Neznámý Zrzavý, na dvorcích domů 
v centru města konaná beseda a také au-
torské čtení s hudebním doprovodem. Ve-
černí program, situovaný do přírodního 
amfiteátru ve vodňanských parkánech, 
zahájilo promítání filmečků pořízených 
dětmi a s dětskými herci a následně pak 
ocenění těch nejzdařilejších. Proto bylo 
mezi návštěvníky tolik malých chlapců 
a holčiček. Mezi jednotlivými body při-
pravovaného pořadu vystupovalo příjem-
né duo Pompadour s kytarou, houslemi 
a znělými hlasy. Mezi oficiálními pro-
slovy byl dán prostor i nejvýkonnějšímu 
českému spisovateli, Janu Bauerovi, kte-
rý je jedním ze zakladatelů Zeyerových 
Vodňan. 

Změny doznala i samotná cena pro 
vybrané autory v podobě podstavce s ko-
vovým trojlístkem – proto se také od le-

tošního roku bude toto ocenění jmenovat 
Zeyerův trojlístek. V první etapě byly 
ceny předány tvůrcům dětské literatu-
ry – Hiromi Janštové, Haně Lehečkové 
a Michalu Vlkovi. Z autorů píšících lite-
raturu pro dospělé si ocenění odnášeli: 
Jan Měšťan a Antonín Sekyrka, Rosťa 
Bakula, který zaujal vodňanským komik-
sem, a Martina Havlínová za vzpomínky 
na Jana Zrzavého. Tentokrát si také i au-
torské čtení připravili právě tvůrci oce-
něných knižních titulů. Ale s prázdnýma 
rukama neodešli ani ostatní přítomní 
literáti, kteří obdrželi dárkové tašky 
s drobnými vodňanskými suvenýry, při-
pomínajícími toto literární setkání. Bo-
hužel výpadek elektřiny zavinil víc než 
hodinu a půl trvající pauzu, ale vytrvalci 
se plánovaného hudebního vystoupení 
pak přece jen dočkali. 

Příští rok se Zeyerovy Vodňany do-
čkají svého pětadvacátého ročníku, který 
by měl být podle plánů ředitelky městské 
knihovny Kateřiny Mašlové ještě pestřej-
ší, obsažnější a snad i překvapivější...
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Křest na jedničku s hvězdičkou
◊ Hanka Hosnedlová / foto: olga Janošíková

První červnové úterý si vybrala pro křest své básnické prvotiny Lenka Bittová, mimo jiné 
členka Jihočeského klubu Obce spisovatelů.

Prezentaci své první sbírky, kterou vy-
dalo pražské nakladatelství Galén, 

umístila do českobudějovické Horké vany, 
kde v minulosti proběhla řada podobných 
událostí. Už od prvních okamžiků tohoto 
večera bylo všem jasné, že autorka věno-
vala přípravě programu, jímž sama pro-
vázela, hodně času, přemýšlení a vlastně 
i sil. Dobrým tahem v programu večera se 
ukázaly příjemné hudební předěly, o které 
se postaralo trio mladých folkařů zatím 
bez názvu a nadaná pianistka. A to ne-
mluvím o jedinečném rautu, jímž autorka 
odměnila své věrné publikum. Mou osobu 
poctila autorka funkcí kmotry, která kro-
mě povinnosti vyprovodit sbírku na cestu 
za čtenáři sklenkou šampaňského, měla 
možnost sdělit i něco málo o Lence jako 
člověku i básnířce.

Lenka sama představila svou prvotinu 
a svým způsobem ve skromnosti trochu 
i sama sebe. O jejích životních osudech 
jsme se vlastně dozvěděli více až z před-
mluvy v její knížce, kterou pojednala tak 
trochu jako předčasný dárek k blížícímu se 
životnímu jubileu. Věděli jsme sice, že vy-
studovala biochemii a že odešla za dalším 
prohloubením studia do Spojených států. 
Ovšem překvapením pro nás bylo zjištění, 
že tam setrvala celých dvacet roků a domů 
se vracela nejen se zkušenostmi, ale i se 
třemi krásnými dětmi. Jejím současným 
působištěm je Biologické centrum AV 
a kromě toho učí chemii na gymnáziu.

V Jihočeském klubu Obce spisovate-
lů, kam ji přivedla a doporučila dlouho-
letá členka Stáňa Bumbová, je poměrně 
krátce, ale už hned v čekací lhůtě byly její 
verše publikovány a příznivě přijaty v Li-
terárním fóru. Jak otevřeně přiznala, po-
ezii jako takovou objevila de facto teprve 
před zhruba čtyřmi roky. Zaujala ji právě 
tato dostupná a jedinečná možnost sebe-
vyjádření a shledala, že jí sdělení zakletá 
ve slovech a osobitých neotřelých meta-
forách pomáhají vyjádřit a vypsat nejen 

myšlenky a pocity, ale i zhuštěné životní 
příběhy. Její talent je nesporný a oceňuji 
i pokoru, s níž přijala určitá doporučení 
a rady, které nezpochybnitelně posunuly 
její tvorbu dál na stupnici kvality.

O tom přesvědčila už dva roky po sobě 
i porotu populární nezávislé celostát-
ní literární soutěže Trapsavec, založené 

trampskými psavci v době nesvobody již 
před více než osmačtyřiceti lety. Za dva 
roky dokázala za svou poezii získat hned 
tři ocenění a postoupit do kategorie old-
psavců. A já věřím, že v tomto gardu bude 
se svými básněmi pokračovat i nadále, 
protože nakročeno má opravdu víc než 
skvěle...
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Zaniklé objekty kolem staré Vltavy 
opět ožily
◊ Jaroslava Pixová / foto: arcHiv autorkY

Jak vypadala stará Vltava a život kolem ní hlavně v části zatopené Orlickou přehradou je už 
historická kapitola, která bude asi stále vzbuzovat zájem lidí.

Řeka s kvapně proudící vodou, s jezy 
a propustmi skýtajícími dobrodruž-

ství pro vodáky a rozkoše pro plavce, 
navíc romanticky usazená v hlubokém 
údolí mezi skalami a lesy, přitahuje ať už 
pro její krásu a poetiku, zdroj zábavy či 
obživy. Už je to 62 let, co všechny samo-
ty, přívozy, mlýny, hospůdky a osady ko-
lem řeky pohltily hluboké vody přehrady. 
Ale ještě pořád existují pamětníci, kteří 
na život v těchto místech nezapomněli 
a dovedou o něm poutavě vyprávět. 

To bylo také záměrem při vydání 
publikace s názvem Když Vltava zpívala. 
Informace z archivních dokumentů oživi-
ly vzpomínky pamětníků a dotvořily tak 
obraz života kolem staré řeky. Z celkové-
ho úseku 68 zatopených kilometrů Vltavy 
jsem se dostala zhruba do poloviny – od 
Týna nad Vltavou, kam vody přehrady 
doběhly, po Zvíkov. Přesto jsem musela 
knihu rozdělit do dvou dílů pro četnost 
informací doplněných dobovými fotogra-
fiemi: Od Týna po Rejsíkov a Od Lipov-
ska po Zvíkov. 

Vydání knih bylo poznamenáno i obtí-
žemi s nedostatkem papíru. Přestože jsem 
požadovaný formát i druh papíru avizo-
vala v tiskárně už začátkem roku, neby-
lo to nic platné. Už to vypadalo, že budu 
muset slevit z kvality. Nakonec se křído-
vý papír sehnal, ale musela jsem zmenšit 
formát. Zapříčinilo to však trochu zdrže-
ní, takže abych představila knihy všem 
lidem od vody do začátku prázdnin, než 
se rozprchnou na dovolené, musela jsem 
započít téměř maratón v představení 
knih v obcích kolem řeky a za 14 dnů ab-
solvovat devět akcí spojených s besedou 
a promítáním obrázků. Putování jsem 
započala 17. června v Albrechticích nad 
Vltavou, kde jsme knihu pokřtili za účasti 
starosty, místostarostky, ale i pamětníků: 

třiadevadesátiletého Antonína Fähnri-
cha, potomka mlynářů z Horního Lipo-
vska, Anny Husové – sestry posledního 
plavce Václava Husy, Václava Mlezivy, 
syna plavce a vrátného z Hostecké Hladné 
a dalších. Následovaly Jetětice, Týn nad 
Vltavou, Dražíč, Neznašov, Slabčice, Zví-
kovské Podhradí, Podolí I a závěr se konal 
1. července v Chřešťovicích.

Setkání s lidmi bylo někdy až dojem-
né, vyprávěli mi, z které chalupy pocháze-
li nebo jejich rodiče, čímž jsem zjišťovala 
kolik dalších pamětníků jsem ještě mohla 
obejít. Navzájem si v knížkách ukazova-
li fotky, na kterých byli vyfoceni buď oni 
samotní nebo jejich příbuzní. Většinou 
se znali navzájem a v mnohých případech 
se znovu sešli po delším čase, takže měli 
možnost spolu pobesedovat. Byla to tako-
vá milá a přátelská setkání. Mnozí z nich 
mi poskytli do knihy fotografie a cenné 
vzpomínky. Na besedy jsem přijížděla 
zpravidla o půl hodiny dříve, a to už tam 
lidé přicházeli. Přednášková místnost 
byla vždycky zaplněná v průměru pade-
sátkou návštěvníků. Na každou besedu 
jsem se musela předem připravit, protože 
jsme probírali vždy ten úsek řeky, který se 
nacházel v bezprostřední blízkosti kon-
krétní obce. 

A do toho mi ještě přišlo pozvání 
do živého vysílání v Českém rozhlasu 
v Českých Budějovicích. Nebudu tajit, 
že to bylo na základě toho, že jsem do 
rozhlasu zaslala informaci o nové knize 
s nadějí, že se ve vysílání třeba objeví 
pozvánka na některé z jejich plánova-
ných představení. Pracovníci rozhlasu 
mne překvapili rychlou reakcí. Zřej-
mě Vltava zapůsobila jako silné téma, 
jelikož na knihy o mlýnech málokdy 
reagovali. A přišlo rovnou pozvání do 
vysílání, které se neodmítá, takže jsem 

musela stihnout v jednom dni dojet do 
krajského města a absolvovat vysílání 
a odpoledne sbalit knihy a vyjet do Týna 
nad Vltavou na jejich představení. Ačko-
liv jsem s pracovníky rozhlasu natáčela 
již mnohokrát, nikdy to nebylo přímé vy-
sílání jako nyní, kdy případné přebrepty 
a motance už nejdou vystřihnout. Ale 
myslím, že to celkem dobře dopadlo, 
s Evou Kadlčákovou, která rozhovor 
vedla, se znám z doby, kdy ještě působila 
v Písku. Hned druhý den mne v tom sa-
mém pořadu Dopolední host vystřídala 
Hanka Hosnedlová, kterou jsem si pak 
s chutí i úlevou poslechla. 

A tak mám hlavní sérii představení 
nových knih za sebou a jsem ráda, že jsem 
to stihla ještě v době, kdy čísla covidově 
postižených byla ještě nízká, a hlavně 
starší lidé neměli obavu z nakažení a na 
akce přišli. Také proto jsem chvátala 
a nechtěla jsem tuto důležitou součást 
propagace knihy odsunout až na pod-
zim. Po prázdninách mě pak čeká už jen 
několik doplňkových besed v Písku, Vod-
ňanech a Prachaticích. Doufám, že jsem 
těmito publikacemi přinesla lidem trochu 
milých vzpomínek, potěšení a pro další 
generace zanechala autentický obrázek 
života kolem staré řeky.
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Jsem Jazz
◊ redakce / foto: arcHiv autorkY

V nedělní podvečer dne 18. září se v poetickém prostředí táborské galerie U Rudolfa II. 
sešla vzácná sestava osobností, aby pokřtily knihu básní s názvem JSEM JAZZ. Tři ministři 
České pohádkové akademie, spisovatelé, vzácní hosté a nakonec i sám Rudolf.

Napadlo vás někdy, co má jazz společ-
ného s poezií? Na Wikipedii se mů-

žete dočíst, že jazz, čili džez (z angličtiny), 
je původně severoamerický hudební styl, 
který vznikl na začátku 20. století mezi 
afroamerickou komunitou na jihu USA, 
smícháním afrických a evropských hudeb-
ních stylů. Jeho africké kořeny se projevují 
hlavně v používání blue tónů, odpovídaček, 
improvizace, polyrytmů, synkop a tečko-
vaných (houpavých) skupin not. 

A přesně takové jsou i verše literátky na 
trati, pohádkové ministryně pro Múzy, au-
torky poezie, držitelky dvou bronzových Pe-
gasů a obdivovatelky Jiřího Žáčka – Lucie 
Štefanové Šafrankové. Nalezneme v nich 
synkopy, polorytmy, improvizaci i skupiny 
teček nahrazujících pomyslné noty. A stej-
ně jako u jazzové hudby i v její poezii z této 
nesourodé směsice vzniká nádherná kom-
pozice poetických slov a myšlenek… 

Akci zahájil klarinetista Rudolf Louda. 
Po jeho tónech představil knihu i autorku, 
která je také pohádkovou ministryní pro 
Múzy, František Tylšar - předseda Jihočes-

kého klubu Obce spisovatelů a pohádkový 
ministr pro hudbu a poezii. Zdůraznil, 
že ač se zdají být témata básní běžná, jako 
láska, vztah muže a ženy či dokonce smrt, 
pozorný čtenář v nich nalezne dokonalý ob-
raz Luciiny duše. A je to obraz plný bouřli-
vých emocí, tajných snů a krásy. Ale pozor, 
narazíte zde i na „Nebezpečné myšlenky“!

Po krátké ukázce, kterou přečetla 
členka Jihočeského klubu Obce spiso-
vatelů Mária Nevrlová, následoval křest 
knihy. František Tylšar společně s dru-
hým kmotrem – ministrem pohádkové 
spravedlnosti JUDr. Ivo Jahelkou popřá-
li knize vše dobré, lepší a nejlepší na její 
cestě čtenářským světem. Svá přání stvr-
dili kapkami šampaňského vína… 

A došlo i na dárky. Jako první se cho-
pil své kytary Ivo Jahelka a po krátkém 
úvodu zazpíval píseň, kterou napsal na 
text jedné z básní Lucie. Byla nádherná 
a sklidila zasloužený bouřlivý potlesk. 
Po ní autorce gratulovali i další přítomní 
a při chutném občerstvení se rozvinula 
nejen zábava, ale i literární diskuze.

Co napsat závěrem? Určitě to, že již 
nyní vznikají texty do další knihy. Ale také 
obrovské poděkování všem přítomným za 
příjemnou atmosféru i paní majitelce ga-
lerie za skvělé zajištění akce…

=FJB=

Zleva: Rudolf Louda, JUDr. Ivo Jahelka, 
Lucia Štefanová Šafranková, František Tylšar, Mária Nevrlová a Miroslav Bína
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Československé legie v písmenkách
◊ Hanka Hosnedlová / foto: arcHiv B.tomáška

Československé legie vždy vzbuzovaly zájem nejen historiků zabývajících se novodobými 
dějinami naší země, ale i širší veřejnosti. Téma našich legií se objevuje na plátnech kin a te-
levizních obrazovkách a stále v širší míře také v knihách, povětšině mladších autorů. Ani sa-
motná Československá obec legionářská, sdružující válečné a vojenské veterány, nezůstává 
v aktivním dění pozadu.

Od svého vzniku v roce 1921 prodě-
lala Československá obec legionář-

ská (ČsOL) v návaznosti na odezvy doby 
strukturální i programové změny, včetně 
nepříznivého období zákazu existence. 
Pro její prezentaci a aktuální působení 
je vyhovující nynější její rozčlenění do 
jednotlivých krajů v podobě 80 samostat-
ných českých jednot a 6 zahraničních. 
Centrální zakotvení však zůstává i na-
dále v pražském ústředí. Základem pro 
všechna tato dílčí sdružení je udržování 
původní vůdčí myšlenky, vzniklé za první 
světové války v zahraničí – na ruské, ital-
ské a francouzské frontě.

„Cílem Československé obce legio-
nářské, ve všech krajských jednotách, 
je uchovávat odkaz prvních legionářů – 
udržovat demokracii a prosazovat osobní 
čest, sdružovat válečné a vojenské vete-
rány pro smysluplnou činnost a pomáhat 
těm, kdož to potřebují. Do všeobecné 

náplně činnosti se částečně prolíná i so-
kolská myšlenka posilující nejen tělo, 
ale i ducha. Navíc se také oslovujeme 
bratře a sestro. Máme svoji vlajku, znak, 
osobní odznaky a členské legitimace 
s pořadovým číslem,“ upřesňuje detaily 
o legionářské obci Bohumír Tomášek, 
jeden z pěti terénních pracovníků v kraji, 
kteří obětavě věnují svůj čas a práci bez 
nároků na honorování uváděných prací.

Jihočeská jednota legionářská, zfor-
movaná zhruba v polovině devadesátých 
let, čítá v současnosti 174 osob. Člen-
skou základnu tvoří vedle tří veteránů 
druhoválečných veteráni novodobí a pár 
desítek aktivních sympatizantů. Široká 
paleta činnosti zahrnuje mimo jiné ori-
entaci na práci s mládeží, ať už formou 
besed, předběžnou přípravou či aktivní 
spoluúčastí na každoročních Bambiriá-
dách, určených pro děti, pořádání plesů 
až po vydávání časopisu Legionářský 

směr a odborně zaměřených publikací ve 
vlastní režii.  Zajímavým počinem bylo 
také spolupořádání výstavy Den s armá-
dou s branou tématikou a výstavou pat-
nácti banerů s chronologicky seřazenou 
tematikou legií, která putuje po školách. 
Atraktivní záležitost představuje pak 
příjezd legionářského vlaku na českobu-
dějovické nádraží, jehož vnitřní prostory 
ukrývají soubornou výstavu o historii 
Československých legií. Trvalou přitažli-
vost námětu potvrzuje i bohatá návštěv-
nost při předchozích dvou jízdách, k nimž 
by v příštím roce měla přibýt třetí. Samo-
zřejmostí je spolupráce mezi jednotlivými 
jednotami v okresech, anebo i s dalšími 
ideově spřízněnými sdruženími a Kluby 
vojenské historie.      

Jednou z nejdůležitějších forem čin-
nosti je pak Péče o válečné veterány, 
a to po všech stránkách. Od sociálních 
programů, jako jsou příspěvky na léky 

a zdravotní pomůcky či na pohřby čle-
nů až po možnost kulturního vyžití, 
průběžného vzdělávání formou besed, 
přednášek a rozprav s odborníky nebo 
pravidelného setkávání v uvažovaném 
Centru pro válečné veterány, které by 
sdružovalo 320 členů. Jako zájmový 
neziskový spolek proto usilovali o pro-
jekt z participativního programu města 
České Budějovice na úpravu a vybavení 
příslušných prostor, které si vyhlédli ve 
zrušených Žižkových kasárnách v kraj-
ském městě. Veteráni, kteří mají za se-
bou nebezpečné zahraniční mise, by 
si bezesporu zasloužili nejen naši úctu 
a obdiv, ale i nataženou pomocnou ruku 
– třeba s dotací či sponzorským darem.

Bohumír Tomášek před prezentačním 
panelem ČSOL na nám. Přemysla 

Otakara II. v Českých Budějovicích
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Již druhou knihu v tomto roce pokřtil ve 
čtvrtek 26. května v knihkupectví Elim 

v Písku velmi čilý místní autor a člen Jiho-
českého klubu Obce spisovatelů Ladislav 
Beran. Za kmotru nové detektivky s ná-
zvem Lákavá nabídka ke zločinu si ten-
tokrát vybral kolegyni Jaroslavu Pixovou 
jako oplátku za to, že před několika lety 
zase křtil její knihu o staré písecké čtvrti 
Portyč. Další případy známých krimina-
listů Macha a Studničky budou jistě láka-
vou nabídkou i pro věrné čtenáře.

Lákavá nabídka Ladislava Berana
◊ Jaroslava Pixová / foto: autorka

dění | jižní Čechy

Za ojedinělé a nezpochybnitelně origi-
nální divadelní sdružení lze bez vý-

hrad označit ŽAS – čili Ženský amatérský 
soubor, jehož sídlem jsou Nové Homole 
u Českých Budějovic. Existuje už více 
než šestnáct roků a za tuto dobu dosáhl 
celé řady výrazných úspěchů. A to nejen 
v rámci okresu, ale po celé republice.   

Hlavní hybnou silou tohoto sdružení 
je původní komediální repertoár a sku-
tečnost, že se jeho členky všech věkových 
i váhových kategorií nebojí udělat legraci 
samy ze sebe, což není u ženských hereček 
zrovna častý úkaz. Další předností soubo-
ru je původní autorský repertoár, o který 
se pravidelně stará scénáristka a režisérka 
v jedné osobě – zkušená divadelnice Sta-
nislava Kočvarová. Své zázemí našly tyto 
s Thálií laškující dámy v Hasičárně v No-
vých Homolích, kde se nejen pravidelně 
zkouší, ale kde se také odehrávají jejich 
představení, pokud zrovna nehostují ně-
kde mimo domov. A to je poměrně často. 

Úspěchu dosáhl soubor nejen u pub-
lika, které se pravidelně vrací s každou 
novou premiérou, ale i u odborníků pro 
amatérské divadlo, což ŽAS v průběhu 
let zákonitě katapultovalo do programu 

celé řady festivalů a přehlídek, odkud si 
přivezl nejedno ocenění. Jmenujme tře-
ba Trhové Sviny, Budějckou Thálii, Štít 
města Prachatic, Stříbrný vítr Písek, 
Krakonošův divadelní podzim, Dačické 
kejklování, Piknik Volyně a dokonce i vy-
hlášený Jiráskův Hronov. 

První hrou, kterou jsem v jejich podání 
viděla, byly Sextánky a byla jsem jak insce-
nací samotnou, tak specifickým humorem 
a výkony divadelnic tak nadšená, že jsem se 
na stejné představení šla podívat i podruhé 
a bavila jsem se stejně královsky jako při 
prvním zhlédnutí. Divácky stejně úspěšná 
byla parodie na Rychlé šípy – samozřejmě 
v ženském podání Rychlé šipky, svou zmín-
ku zaslouží i tituly Dokud se tančí, Ženské 
nebe, Naše Lucerna a další.

Poslední inscenací, která následova-
la po delší covidové pauze, byl titul Lock-
Downův syndrom aneb Hlavně klid, který je 

parodizující sondou do ústavního zařízení 
pro seniorky. Téměř vojenský řád, který 
v zařízení nastolila tamní ředitelka se svý-
mi přisluhovačkami ochuzuje obyvatelky 
domova o veškeré životní radosti a všedno-
denní požitky. To ovšem pouze do doby, než 
se do zařízení dostane nová klientka, tak 
trochu vyznavačka rockové muziky, motor-
kářského života a hlavně nebojácná rebel-
ka, která zavedený systém postaví doslova 
na hlavu. Díky ní si ostatní uvědomí, o co 
všechno dosud přicházely, jak mohou chut-
nat dosud přísně zakázané běžné radosti 
života, včetně uvolňující a opojné vzpoury 
proti vedení a zavedenému režimu. Alegorie 
v tomto směru je jednoznačně jasná, výkony 
ženských aktérek skvělé – a co je podstatné, 
to všechno podávané v nepřekonatelném 
humorném provedení. A protože smích je 
skutečně kořením života, neváhejte si své 
divadelní chvilky okořenit tím pravým... 

Nad ŽASem budete žasnout
◊ Hanka Hosnedlová / foto: fB divadla Žas
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V první polovině listopadu otevřel svou 
bránu nový archeoskanzen v areálu 

Památníku Jana Žižky v Trocnově, známé 
národní kulturní památky na jihu Čech. 
Jeho stavbu odstartovalo schválení pro-
jektu v roce 2020, kdy se začalo s realizací 
první části této tříetapové záležitosti v po-
době zemanského dvorce ze 14. století. 
Ten v současnosti prezentují celkem čtyři 
objekty. Dostavba poslední, třetí části, kdy 
bude dokončena výstavba  celé středověké 
vesnice,  je plánována na rok 2024.

Při výstavbě první etapy objektu byla 
pro co nejpřesnější podobu dvorce  uplat-
ňována dobová technologie, především 
při opracovávání dřeva a stavbě střech, 
takže podíl ruční práce na celkové reali-
zaci je nesporný. Nejedná se ovšem pouze 
o stavení jako taková, ale i o jejich vnitřní 
vybavení podle dobové dokumentace. Tak-
že návštěvník se názorně dozvěděl, jak se 
vlastně žilo zemanům na konci 14.století, 

jak se lidé tehdy připravovali na zimu či jak 
chutnaly běžné pokrmy té doby. Seznámil 
se s tehdejším vybavením interiérů staveb 
i s četnými předměty denní potřeby, a to 
všechno, včetně ochutnávky vybraných 
pokrmů, v rámci sedmi komentovaných 
prohlídek.

Archeoskanzen, jehož model v plném 
rozsahu plánované stavby je nyní umís-
těn v trocnovském Památníku Jana Žižky, 
není pouze názornou edukační pomůc-
kou, ale i jedinečnou kulturní nabídkou 
pro širokou veřejnost zejména v době tu-
ristické sezony. 

Archeoskanzen otevřel bránu
◊ Hanka Hosnedlová / foto: www.faceBook.com/arcHeoskanZentrocnov

dění | jižní Čechy

Malá vzpomínka na velkého člověka
◊ Hanka Hosnedlová / foto: ZuZana Heřmanová

V polovině června letošního roku by 
se dožil devadesáti roků Ludvík 

Mühlstein, dlouholetý aktivní člen Jiho-
českého klubu Obce spisovatelů a celo-
státní Obce spisovatelů.

Byl známým rozhlasovým redaktorem 
a autorem, reportérem, ale také režisé-
rem a dramaturgem. Prosadil se i jako 
spisovatel s řadou knižních titulů ze-
jména s náměty z přírody. Navíc působil 
i coby pedagog a ochotně předával své 
zkušenosti mladým zájemcům o tento 
obor. Kromě jiného vedl úspěšný dětský 
soubor a později rozhlasovou školičku. 
Byl rovněž jedním z prvních oceněných 
Číší Petra Voka za celoživotní dílo a získal 
i Cenu Českého rozhlasu za mimořádný 
přínos po toto médium. Ve své práci roz-

hlasového reportéra a redaktora se věno-
val i sportovní tématice a do pozdního 
věku také sám sportoval. 
Věnujme tudíž tomuto jedinečnému člo-
věku alespoň svou vzpomínku, i když už 
mezi námi není... 
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Udělování Ceny Obce spisovatelů ČR 
se pomalu již stává tradicí. V letoš-

ním roce bude totiž udělována již potřetí. 
Je určena pro autora nejlepšího písnič-
kového textu, přihlášeného do autorské 
soutěže festivalu Porta. 

V prvním, startovním roce bylo toto 
nově zavedené ocenění díky nástupu co-
vidu a následným opatřením udělováno 
nejprve virtuálně. Teprve po uvolnění 

byla originální keramická cena předána 
příslušnému autorovi osobně. V loňském 
roce si již tvůrce vítězného textu osobně 
odnesl keramický pohár Obce spisovate-
lů již přímo z letního festivalového jeviš-
tě v Řevnicích. 

Přihlášené autorské písničkové tex-
ty, jichž letos bylo nepatrně více než 
loni, hodnotila porota, složená stejně 
jako v předchozích letech ze členů Rady 

Obce spisovatelů. A tentokrát se kupodi-
vu bezvýhradně shodli na textu Ondřeje 
Podeszwy z kapely Meziměsto, která 
postupovala z Polabského kola. Vítězný 
text je přemýšlivý a nese název S váhami 
na křídlech. Také Ondřej si první červen-
covou neděli odnesl z portovního pódia 
keramický pohár z dílny jihočeského vý-
tvarníka Jana Štarka.

-hh-

Cena spisovatelů již potřetí
◊ redakce 

dění | za hranicemi kraje

Letní mezinárodní poetický festival „Po 
stranách Moravy“ se letos uskutečnil 

ve slovenském Holíči ve dnech 5. – 7. srp-
na. Již jedenáctého ročníku se zúčastnilo 
celkem pětadvacet poetů ze Slovenska, 
Česka, Polska a Rumunska, pro něž Vla-
dimír Petrovič, prezident slovenské sekce 
festivalu, zajistil solidní ubytování v hote-
lu SAN a zajímavý program. Účastníkům 
bylo po celou dobu k dispozici Divadlo 

rodiny Švrčkových - Beseda, partner fes-
tivalu, kde probíhala autorská čtení zpes-
třená hudebními vstupy, poetické debaty 
a diskuze. Rodina Švrčkových navíc pro 
zúčastněné zajistila i stravování.

Součástí programu byla i návštěva je-
diného celistvého kostelíka sv. Margity 
Antiochijské, který se zachoval z období 
Velkomoravské říše na území Česko – Slo-
venska. O historických poměrech v povodí 

řeky Moravy v období Velkomoravské říše 
zasvěceně pohovořil Vladimír Petrovič, kte-
rý jako regionální historik se této tématice 
věnuje. Vybraná skupina autorů se zúčast-
nila autorského čtení pro lázeňské hosty 
Přírodních léčebných lázních Smrdáky.

Díky nevšední vstřícnosti rodiny Švrč - 
kových a obětavosti Vladimíra Petroviče 
proběhl celý festival ve velmi milé, srdeč-
né a přátelské atmosféře.

Setkání poetů v Holíči
◊ Petr šulista / foto: vladimír PetroviČ
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Pod názvem Dobrovodské zrcadlení 
vstoupila do života nezvyklá literární 

soutěž, určená výhradně pro seniory. A to 
pro seniory z domovů důchodců v regionu 
jižních Čech. Stanovené téma „Přátelství 
mého života aneb S přítelem není žádná 
cesta dlouhá“ dávalo skutečně široký pro-
stor volby pro aktivní autory z řad seniorů. 
Toto literární klání inicioval Domov dů-
chodců Dobrá Voda u Českých Budějovic, 
který soutěž oficiálně vyhlásil na začátku 
léta. Potěšitelné pro její pořadatele bylo, 
že se do ní se svými pracemi přihlásili se-
nioři také z jiných zařízení tohoto typu na 
jihu Čech. Zdá se, že literatura oslovuje 
dříve narozené nejen v pasivní formě, jakou 
je čtení knih či pořádání besed o knižních 
novinkách, ale také aktivně, kdy jednotliví 

obyvatelé domovů důchodců vstupují na 
knižní scénu i jako tvůrčí autoři. 

Přihlášené práce, kterých se se-
šel vzhledem k oslovené cílové skupi-
ně poměrně slušný počet, se obracely 
svým námětem pochopitelně vesměs do 
minulosti a do sítě dávno zasunutých 
vzpomínek. Zapojení účastníci soutěže 
vzpomínali na svá dětská i mladická léta, 
na přátelství, která jim přinesl život na 
pracovišti, v místě bydliště či v rodinných 
vazbách. Jimi vylíčené příběhy se odehrá-
valy v různých prostředích i různých do-
bových kulisách od poválečných let až po 
dobu nepříliš vzdálenou.  Zdá se, že téma 
skutečného přátelství otevřelo šuplíčky 
vzpomínek, které patří k těm nejhezčím 
chvílím života.   

Porota, ve které figurovali i zástup-
ci jihočeských novinářů a spisovatelů, 
včetně mé osoby, hodnotila dodané práce 
podle pořadatelem předem stanovených 
kritérií, ale popravdě největší váhu měla 
vždy síla a děj popisovaného příběhu. 
Byla tak udělena cena roku, cena za pró-
zu a cena za poezii, o kterou se podělil 
dokonce početný kolektiv autorů jedné 
práce. 

Zájem o soutěž, ale i její ohlas je 
jedním z přesvědčujících faktorů, proč 
v soutěži, která letos zahájila svým prv-
ním ročníkem, pokračovat i v dalších 
letech. Toto odhodlání  potvrdila i ma-
nažerka nevšedního projektu Alexandra 
Čečetková a já se dnes těším na motto 
ročníku příštího s datem 2023.

Dobrovodské zrcadlení
◊ Hanka Hosnedlová

dění | jižní Čechy

Celostátní literární soutěž Mělnický 
Pegas, každoročně vyhlašovaná Li-

terárním klubem Pegas Mělník, se letos 
konala již po dvacátéosmé.

Jejím cílem je podpora a ocenění tvor-
by autorů všech kategorií: 

A – autoři do 15 let 
B – autoři do 30 let 
C – autoři nad 30 let 
D – autoři, kteří již vydali knižně svou 

básnickou sbírku.
A právě v poslední jmenované katego-

rii byla na slavnostním vyhlášení výsled-
ků soutěže, které se již tradičně konalo 
v mělnickém kulturním domě, předána 
cena za třetí místo člence Jihočeského 
klubu Obce spisovatelů a literátce na trati 
- Lucii Štefanové Šafrankové. 

Lucia vydala svoji první sbírku poe-
zie s názvem JSEM JAZZ teprve nedávno 
a již dnes mohu prozradit, že pracuje na 
další.  Gratulujeme!

Pegas přiletěl opět do jižních Čech
◊ františek tYlšar / foto: arcHiv lucie štefanové šafrankové
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umění | kabaret

Zachráněná premiéra U Váňů
◊ Hanka Hosnedlová / foto: Jana Heřmanová

Ačkoliv soubor Kabaretu U Váňů nastudoval detektivní hru s názvem Případ Eleonora již 
před více než dvěma roky, covid posunul její premiéru až na poslední květnový čtvrtek.

Vstupenky zakoupené už před dvěma 
roky byly sice stále v platnosti, ale 

někteří jejich držitelé na ně zřejmě za-
pomněli, takže poprvé jsem při premiéře 
zažila, že nebyl sálek U Váňů zaplněný do 
posledního místečka. 

I tentokrát pocházel uvedený ti-
tul z dílny Jiřího Suchého, a to v úpravě 
a režii Edy Váni, který je také autorem 
vtipných textů svižných písniček, dopro-
vázejících kabaretní taneční čísla s cho-
reografií Pavly Nýdlové. Kromě Edy Váni 
je pod hudební složkou pořadu podepsán 
také Michal Bosák a Jaroslav Peterka, 
jehož melodie nechybí v žádném z dosud 
uváděných titulů. 

Komediálně postavený děj o nenadálé 
smrti subrety Eleonory v podání Lenky 
Kozákové (alternované Ivou Šlehovro-
vou) rozehrávají v absurdních eskapá-
dách a komických situacích další postavy 
šantánových dámiček. Naivní subreta 
Francis, kterou hraje Denisa Holečková, 
ambiciózní garderobiérka Žaneta prezen-
tovaná Pavlou Šafaříkovou (v alternaci 
s Monikou Lampedecchia) a rázná impul-
sivní inspicientka, ztvárněná Pavlou Nýd-
lovou. Jejich protějškem je pak profesor 
Pierre Chimaque, z něhož se později vy-
klube policejní inspektor, jehož postavu 
ztvárnil Ondřej Stránský. V další mužské 
roli kapelníka Reného, doprovázejícího 
hudební vstupy na piáno, našel svůj pro-
stor Michal Bosák. Eda Váňa vstupuje na 
scénu až ve druhé polovině hry jako pro-
třelý podvodník Don Alfonso Notabene 
s partnerkou Stellou, a tu si s espritem 
sobě vlastním zahrála Jiřina Váňová (v al-
ternaci s Petrou Doktorovou).

I tentokrát bych v konečném hodnoce-
ní vyzvedla především Váňovu jedinečnou 
a nápaditou hru se slovy, humorné dialo-
gy a nejednou překvapivě vygradované 
pointy písniček. A mimo jiné také herecké 
nasazení herců, jejich výdrž a obětavost. 
Jak totiž uvedl kabaretiér Eda Váňa, hru, 

které před dvěma roky zatáhla oponu co-
vidová pandemie, musel soubor opět zno-
vu nastudovat, než ji mohl uvést na scénu. 

Za to, že překonali všechny překážky, jim 
patří díky publika, které zůstává věrné 
právě tomu svému kabaretu.

Michal Bosák a Pavla Šafaříková

Michal Bosák, Pavla Šafaříková, Pavla Nýdlová, Denisa Holečková, Eda a Jiřina Váňovi
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umění | divadlo

Ze sezony do sezony
◊ Hanka Hosnedlová

Po rušném divadelním jaru a neméně frekventovaném letním období v Jihočeském divadle 
odstartovala na začátku podzimu již 103. nová, regulérní sezona.

Za uplynulé měsíce před zahájením 
sezony se soubory Jihočeského di-

vadla ještě mohou pochlubit řadou vět-
ších i menších úspěchů, novinek a v praxi 
osvědčených experimentů, zejména pak 
ale trvalou přízní publika, což je pro kaž-
dé divadlo pochopitelně ta nejcennější 
deviza. 

Především tedy zmiňme významné 
ocenění, kterého se opernímu souboru 
Jihočeského divadla dostalo na celostát-
ním Festivalu hudebního divadla Opera 
2022, konaném v Praze. Jedná se o cenu 
diváků, tzv. Libušku, kterou si jihočeský 
soubor odnášel za inscenaci opery Arriga 
Boita Mefistofeles v režii Tomáše Ondřeje 
Pilaře. Opomenutelné rozhodně nejsou 
ani dvě nominace pro českobudějovické 
herce na Cenu Thálie 2022, které už samy 
o sobě jsou v podstatě uznávaným úspě-
chem. Mezi první tři uchazeče o Cenu 
Thálie za balet byl nominován Sebastiano 
Mazzia za roli Alexe ve hře Mechanický 
pomeranč a za činohru pak Tomáš Kobr 
za roli Tomáše v inscenaci Perplex. Ani to 
však ještě není konečný výčet úspěšných 
počinů za poslední období - musíme se 
totiž zmínit i o Ceně za celoživotní umě-
lecké mistrovství v oboru balet, tanec 
a pohybové divadlo, kterou získala Libu-
še Králová. Ta byla šéfkou baletního sou-
boru JD v letech 1990-1993 a 1996-2009. 
Ovšem na vyhlášení cen naší, Jihočeské 
Thálie si budeme muset ještě nějakou 
chvíli počkat. 

Za úspěch lze mimo jiné považovat 
i letošní náročnou a oblíbenou sezo-
nu před Otáčivým hledištěm v Českém 
Krumlově. O neutuchajícím zájmu ve-
řejnosti o tato výjimečná představení   
jednotlivých souborů JD v jedinečném 
prostředí vypovídá už ta skutečnost, 
že bylo prodáno 52 469 vstupenek v celko-
vém objemu téměř 44 milionů korun. Z 94 
plánovaných představení v šesti titulech, 
z toho dvou uvedených premiérově, bylo 

odehráno 91, takže vinou nepřízně poča-
sí přišli návštěvníci pouze o tři předsta-
vení. Rovněž šest titulů má pak nabídka 
programu na letní sezonu 2023, v níž nás 
čeká opět pouze jedna premiéra, předpro-
dej byl zahájen již na začátku podzimu. 

Zajímavou novinkou pak nesporně 
byla unikátní prezentace připravovaných 
premiér pro novou sezonu 2022/23 v po-
době zářijové výstavy velkoformátových 
fotografií  na českobudějovickém náměs-
tí Přemysla Otakara II. Jejich autorem je 
fotograf a vizuální umělec Luboš Kotlár, 
v rámci návrhu tvůrčího tandemu David 
Šrot a Darjan Hardi. 

Premiér v zahájené sezoně bude 
ve všech souborech divadla celá řada. 
Na tomto počtu se balet podílí třemi nový-
mi tituly, opera pěti, činohra sedmi a Malé 
divadlo čtyřmi. Bez zajímavosti rozhodně 
není ani program Ateliéru 3D, zahrnující 
interaktivní a divadelní dílny pro školy, 
workshopy k představením pro studenty 
nebo divadelní studia pro středoškoláky, 
celoroční kurzy, letní divadelní dílny, ale 
také Dramaklub 60+ či divadelní únikové 
hry v divadle, obdobně i akce pro veřej-
nost, jako je třeba populární Noc divadel. 

Určité změny doznalo rovněž před-
platné na tuto sezonu. Obchodní oddě-
lení připravilo totiž nabídku takzvaných 
balíčků, které mají zahrnovat vybrané 
inscenace podobného žánru nebo formy 
zpracování, aby se tak přiblížily zájmu 
a vkusu jednotlivých skupin návštěvníků. 
Podle předběžných informací budou ba-
líčky nasazovány v průběhu celé sezony 
a budou skládany tak, aby jejch výběr byl 
lákavý pro konkrétní zájmové skupiny. 
Samozřejmě dál se pokračuje i v kupóno-
vém předplatném, dárkových poukazech 
na představení nebo zavěšených vstupen-
kách pro sociálně slabší dětské diváky.

A pokud chcete o divadle vědět oprav-
du všechno a v aktuálním čase, je pro vás 
určen nově zavedený, chytrý divadelní e-
mailing s přiléhavým názvem Buďte v ob-
raze. Protože zrychluje nejen   frekvence 
změn, ale i nabídek novinek, je opravdu 
dobré mít po ruce fundovaného informá-
tora, jakým tato elektronická nástěnka 
pro návštěvníky bezpochyby je. 
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Od folku přes bigbít ke psaní
◊ Hanka Hosnedlová / foto: arcHiv l. HrdliČkY

Na jihočeské folkové scéně se Luboš Hrdlička pohybuje už hezkých pár desetiletí. Pamětní-
ci si jistě vzpomenou na začátky dnes již legendární skupiny Nezmaři, u jejíž kolébky Luboš 
stál nejen jako muzikant, ale i jako skladatel a textař. 

Některé z jeho písniček z této doby 
přežily do dneška. Nepřehlédnutel-

né stopy zanechal i v dalších hudebních 
uskupeních, v nichž působil anebo je 
přímo  zakládal. Jeho současná formace 
s Monikou Vodičkovou se jmenuje Náhlá 
změna a objevuje se na různých pódiích 
a při různých příležitostech. Úspěšně se 
prezentovali i letos na podzim v česko-
budějovickém studiovém sále Českého 
rozhlasu. V našem rozhovoru se pokusím 
Luboše Hrdličku představit nejen z růz-
ných, někdy i netradičních stran jeho pů-
sobení, ale i z jeho soukromí.

Když už se jedná o rozhovor pro Lite-
rární fórum, nemohli bychom se zasta-
vit rovnou u psaní?
Pokud se mám nějak víc zmínit o svém 
psaní či pokusech o ně, musím se vrátit 
daleko do minulosti. A to až do základní 
školy. Tehdy jsem, ovlivněn četbou dobro-
družných příběhů o Vinnetouovi, Rych-
lých šípech či Malém skautovi, zkoušel 
psát povídky. Vymýšlel jsem si své vlast-
ní, neuvěřitelné historky a sepisoval je do 
linkovaného sešitu velikosti A4 plnícím 
perem. 

Kdy se do tvého tvůrčího rejstříku do-
staly texty písní a písničky jako takové?
To přišlo až v době, kdy mi bylo zhruba 
patnáct let. Dostal jsem svou první kyta-
ru a sotva jsem se naučil pár základních 
akordů, přišly mé první, z dnešního úhlu 
pohledu úsměvné pokusy o texty a me-
lodie. Jedním z takových „opusů“ byla 
píseň, už nevím ani její název, v níž jsem 
zpíval teskným hlasem o těžkém údělu 
pubertálního chlapce. 

Zmínil ses o četbě knih – zůstal jsi jí 
věrný?
Pořád jsem hodně četl – co četl, já ty 
knížky doslova hltal. Ale pozor, to už ne-

byl Foglar a podobný klukovský žánr, ale 
těžší kalibr – Steinbeck, Hemingway, Poe 
a další. A to samozřejmě zákonitě ovlivni-
lo i mou slovní zásobu i literární vkus. 

To bylo už po ukončení základní školy?
Já se učil v oboru prodavač elektroprůmy-
slového zboží a někdy začátkem druhého 
ročníku jsem si začal uvědomovat, že exi-
stují i podivní tvorové jiného pohlaví. 
Ano, ano, děvčata. Ne, že bych do té doby 
nebyl do žádné zamilovaný, dokonce jsem 
se ve třetí třídě o jednu okatou holčinu bil 
se spolužákem tak urputně, že jsem mu 
vyrazil zub. Sice to bylo marné, dívenka 
měla jiné starosti, ale už tam to trochu 
ve mně začalo bublat. Ale až v tom učňá-
ku jsem najednou zjistil, že děvčata jsou 
i tajemná. 

Co myslíš tou tajemností?
Jejich úsměvy, postranní pohledy a skry-
tý smích nás kluky přiváděly k šílenství. 
Já byl plachý, v té době jsem se děvčat 
hrozně styděl, ale o to víc jsem pro ně 
pak psal zamilované písničky. Měli jsme 
s bratrem a několika kamarády ve sklepě 
našeho domu takovou klubovnu, bývalou 
kotelnu, kde jsme nejdříve sbírali bobří-
ky mlčení a strachu a já nevím čeho ješ-
tě. A později mi pak klubovna sloužila ke 
trénování akordů, melodií a hlavně psaní 
textů. Onehdy jsem objevil starý sešit 
s těmito pokusy a musel jsem sám uznat, 
že na tu dobu nebyly všechny tak úplně 
hloupé. 

Kdy přišel první pokus o kapelu?  
To mi bylo nějakých šestnáct, sedmnáct 
a přišel první zásadní zlom. Rozhodli 
jsme se s bratrem a dalšími kamarády, 
že založíme kapelu! Protože nikdo ne-
chtěl hrát na bicí a bratrův spolužák Jirka 
hrál na kytaru, usedl jsem tedy za bicí já a 
zároveň jsem taky zpíval. Jmenovali jsme 

se Helios a  tehdy už jsem složil poměrně 
dost písniček. Asi po třiceti letech mi ří-
kal kamarád, který někde sehnal nahráv-
ky z oné doby, že jeho osmnáctiletá dcera 
reagovala na nahrávku slovy: „Ty jo, tať-
ko, to jste byli dobří pankáči.“ Ale tenkrát 
nikdo o nějakých pankáčích neměl vůbec 
ani tušení. Prostě jsme předběhli dobu. 

Jak bys váš výkon hodnotil dneska ty?
Upřímně - ta naše muzika vypadala spíš, 
jako když se sype kýbl brambor po stře-
še z vlnitého plechu. Ale co – děvčata za 
námi chodila a já se i trochu zamiloval. 
To už je ale jiná historie. 

Jak dlouho jste vydrželi? 
Éra kapely Helios trvala přesně do doby, 
než starší kamarádi, kteří s námi hráli, 
narukovali na vojnu. A já najednou v ka-
pele zůstal sám. Pořád jsem měl spous-
tu písniček, ale už nebylo s kým je hrát. 
Samozřejmě jsme si s klukama slíbili, 
že hned po návratu z vojny to dáme znovu 
dohromady, ale k tomu nikdy nedošlo.

Co bylo tvým dalším přelomovým 
bodem?  
Dozvěděl jsem se, že na Malé scéně Jiho-
českého divadla vzniká amatérský sou-
bor, který hledá nové členy. Hlavně mladé. 
Nejdřív se mi tam moc nechtělo, ale na-
konec jsem se nechal umluvit. A hned po 
první návštěvě jsem byl nemilosrdně la-
pen. Úžasná parta pod ještě úžasnějším 
vedením tehdy Václava Háka, kterého po 
čase vystřídal René Přibil. Tady jsem za-
čal doslova nasávat básničky,  recitovat 
verše Jesenina, Hraběte, Seiferta a řady 
dalších. A protože jsem se tam potkal se 
Zdeňkem Svobodou, který jako já hrál na 
kytaru, zákonitě došlo k tomu, že jsme 
pro naše představení začali psát autorské 
písničky. A má fantazie dostala správný 
podnět. 
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A jak se to vyvíjelo dál?
Potom už to šlo rychle. Se Zdeňkem jsem 
najednou nabyli dojmu, který v nás utvr-
zovaly i pochvalné názory našich kamará-
dů, že by to chtělo tu naši muziku trochu 
vylepšit, pozvednout.  Zdeněk tedy při vedl 
druhého Zdeňka, tentokrát Hejkrlíka, 
který výborně hrál na kytaru a také zpí-
val. Tehdy jsem začal psát písničky a texty 
jako o život. Po čase jsme podlehli naléhá-
ní Zdeňka Hejkrlíka, že by to chtělo basu. 
Takže přivedl Pavla Zajíce, který hrál v té 
době na kontrabas. A tak v roce 
1978 vznikli Nezmaři. 

A nastalo i ono známé: škatu-
lata, hýbejte se?  
Postupně odpadli oba Zdeňko-
vé, nakonec i já. Byl jsem za-
milovaný a velice rychle jsem 
se oženil. Odstěhovali jsme se 
do Holubova, kde se nám na-
rodil syn Pavel. Od Nezmarů 
jsem odešel. V roce 1980 už 
jsme bydleli ve Velešíně, kde 
jsem já osobně zůstal dalších 
třiatřicet let. 

Ale s muzikou konec nebyl, 
ne? 
V téhle době jsem s nikým ne-
hrál, maximálně s manželkou 
Miluškou doma nebo někde 
v hospodě. Postupně ale ve 
mně sílila touha dělat muziku i 
veřejně. Začal jsem psát vlastní 
písničky, nebo jsem psal texty 
na převzaté melodie, například 
od Joan Baez nebo na americ-
ké tradicionály. V roce 1983 už 
jsme se  přihlásili, tenkrát jako 
duo M+L, na Portu. Tam jsme způsobili 
„zemětřesení“.

Nezůstalo ovšem jen u Porty, že? 
Udělal jsem několik textů na písně Paula 
Simona, a tím jsme si odstartovali rych-
lý vzestup na folkové scéně. Dělali jsme 
i společné pořady s Mirkem Kovaříkem, 
známým propagátorem hlavně veršů 
Václava Hraběte, moderátorem celostát-
ní Porty, jezdili jsme po celé republice. 
Z dua M+L rychle vznikla kapela stejné-
ho jména. Psal jsem neúnavně písničky, 
které později, možná i díky Nezmarům, 
kteří je pak hráli, téměř zlidověly. Napří-

klad z písniček: Písek (původním názvem 
Za oknem), Musíš jít dál, Blázen za komí-
nem, Cestám a stromům se staly doslova 
hity.

Jak dlouho vám ten vzestup vydržel? 
Tahle jízda trvala do roku 1989, kdy jsme 
se dostali půl roku před revolucí do Velké 
Británie, a tam jsme hráli doslova všude 
- po klubech, pro důstojníky britského 
námořnictva, dokonce i na ulici v rámci 
Street festivalu. 

Změnilo se po sametu pro tebe něco 
zásadního?
Po revoluci udělal můj život velký kotr-
melec. S Miluškou jsme se rozvedli. Hrál 
jsem s kým se dalo, psal jsem písničky, 
ale byl jsem „neukotvený“. Po třech le-
tech dost divokého života jsem se oženil 
znovu. Pořád jsem bydlel ve Velešíně, 
opět hrál kde se dalo, až po pár letech ně-
kdo přišel s nápadem hrát pro základní 
školy. Tehdy jsme jezdili s Pavlem Zají-
cem a zvukařem Františkem Kropíkem. 
S Pavlem jsme tak vytvořili folkové duo 
s názvem P+L. Začal jsem psát nové pís-
ničky a opět jsme jezdili po celé republice.

Parádní start, ale ani to asi nevydrželo 
navždy...
A potom to najednou usnulo. Pavel měl 
hodně hraní s Nezmary, já začal inkli-
novat k bigbítu. Ještě jsme někdy v roce 
2008 založili trio Náhlá změna, kde kro-
mě mě hrál kytarista Petr Sejk a zpívala 
Monika Vodičková. Ani tohle trio nemělo 
dlouhého trvání.

Měla tvá změna žánru pokračování? 
Ano, nastala má bigbítová éra s kapelou 

Lazareth, která trvala v podstatě až 
do roku 2019. To teprve byla oprav-
du jízda. Musel jsem ale odejít, už 
jsem nezvládal ty strašně dlouhé 
akce. Do toho jsem se rozvedl po-
druhé. A v době skončení činnosti 
Lazarethu už jsem byl se svou ny-
nější manželkou Dášou, která nám 
dělala manažerku. Jezdil jsem opět 
po celé republice, měl jsem za rok 
i 220 vystoupení, hlavně pro ma-
teřské školky, ale i s Lazarethem. 
Do toho jsem měl svoji práci. 
Až jsem se doslova sesypal. Skončil 
jsem v nemocnici a na dva měsíce 
přestal fungovat. Což znamena-
lo, že naše agentura skončila také. 
Dáša se vrátila do práce a já hodně 
zpomalil.

Ale nezůstal jsi stát na místě...  
V hlavě se mi zrodil nápad, možná 
na něčí popud, že bych mohl napsat 
knížku. Což o to, už jsem měl za 
sebou vydanou knížku svých textů 
a básní a jednu knížku rozhovorů 
na téma závislostí, ale tahle výzva 
mi vrtala hlavou. Až dovrtala. Za-
čal jsem psát - povídkovou knížku, 

které jsem dal pracovní název Zpověď 
optimistického průseráře. Jsou tam růz-
né momenty z mého pestrého života, ale 
pravda je, že velkou část těch historek 
jsem si přibarvil.

Tohle psaní a v současné době zno-
vu oživené, tentokrát duo Náhlá změna 
s Monikou Vodičkovou tvoří hlavní ná-
plň mého tvůrčího úsilí. Mám spoustu 
starších i novějších písniček, rozepsanou 
knížku, organizuji koncerty v Doubra-
vici a spoustu dalších aktivit. Snad mi 
příroda nadělí ještě hodně let života 
a hlavně sil, abych všechny své plány 
naplnil.
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Můj dialog se světem
◊ Hanka Hosnedlová / foto: arcHiv rodinY dvořákovýcH

Můj dialog se světem byl název jedné z nejzajímavějších letních výstav v Českých Budějovicích.

Byla věnována nedožitým devadesáti-
nám významného a naprosto nedo-

ceněného fotografa Františka Dvořáka, 
jehož jméno je nedílně spojeno právě s ji-
hočeskou metropolí. O tuto nádhernou 
vzpomínku pro veřejnost se postarala 
již poněkolikáté kurátorka českobudě-
jovické Fotogalerie Nahoře – Bohuslava 
Maříková. 

Ačkoliv se František Dvořák živil jako 
grafik, především v podniku Koh-i-noor 
a později na vedoucím místě v propagaci 
Domácích potřeb, prioritní formou jeho 
uměleckého vyjádření se stala  fotografie. 

Především černobílá a později i teple hně-
dě tónovaná. Snažil se svým fotoapará-
tem zachytit nejen krásy okolního světa, 
ale i jeho protiklady či zjevné i ukrývané 
temnější stránky. Věnoval se rovněž do-
kumentární fotografii zejména ze života 
města České Budějovice, oblíbená byla 
i jeho zajímavá nápaditá nevšední zátiší. 
Jeho tvorba našla uplatnění i v několika 
knihách ze 70. a 80.let. Za samostatnou 
zmínku pak stojí publikace ze 60.let s ná-
zvem České Budějovice zblízka, která 
byla jeho výhradním autorským počinem. 
Dvořákovy kvality oceňovali kolegové 

fotografové i příznivé výsledky soutěží, 
jichž se účastnil, ovšem širšího ocenění 
se mu v době jeho života nedostalo.   

Citlivý výběr černobílých snímků 
pro expozici, převážně ze šedesátých let, 
připomíná rozporuplná témata tehdejší 
doby i odraz složité výtvarníkovy duše. 
Jako by přes hru světla a stínu vypovídal 
o tom, co vidí, zažívá a cítí... včetně po-
chybností, rozporů a uměleckých úniků 
přes dvířka fantazie. A navzdory rokům, 
které od vzniku snímků uplynuly, je jejich 
výpověď živá a aktuální, stále hodná naší 
pozornosti...
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Sochař ve městě i ve světě
◊ miloslav král Český

Příjmení: Trpák / Křestní jméno: Michal / Krycí jméno: nemá / Pohlaví: muž / Titul: MgA., 
ArtD. / Narozen: 1982 / Povolání: experimentující tvůrce v oborech sochař, malíř, architekt 
/ Rodné číslo: píp – píp / Generální partnerka: Lenka / Počet synů: dva...

Nevěřit ničemu? Brrr! S takovou dia-
gnózou musí být život krušný. Tak 

raději   věřit všemu? To by bylo ještě hor-
ší. Jde o neobhajitelný hazard. A co tedy 
zbývá? Naštěstí je tu moudré optimum 
zkušené kmotřičky Empirie: Nevěřit úpl-
ně všemu.      

Že je Míchal Trpák v příbuzenském 
vztahu s Clintem Eastwoodem, tím fil-
movým pistolníkem, to například vůbec 
není pravda. I kdyby to tvrdilo 51 % lid-
stva, pořád by šlo pouze o jejich dojem. 
Vysvětlení spočívá v Eastwoodově vroze-
ném daru hereckého napodobování. Jeho 
přesvědčivost v rolích odhodlaných mužů 
je totiž zjevně založena na cílevědomě 
soustředěném výrazu, pečlivě odpozoro-
vaném od MT.       

MT – Jihočech světoběžný  
Sama podstata odhodlanosti je ale ne-
přenosná; každý z obou pánů má pořád 
tu svou. Třeba takový kolt v ruce, kůň 
pod zadkem a srdce plné staroromantic-
kých návratů do dávna – to jsou rekvizi-
ty, které Michal Trpák v rejstříku svých 
výtvarných inspirací nemá. Jeho tvorba 
má příslovečné pupeční napojení někde 
v blízkosti bodu, u kterého začíná opačná, 
dosud ne tolik ohmataná časová poloosa.

Interskriptum: Taky by mohl vymo-
delovat jezdeckou sochu nějakého střelce
-hrdiny. Co by mu to udělalo? Jistěže nic. 
Ale nedošlo k tomu. Vymlouval se, že to 
nejde, že zrovna nemá čas…  a že ani poz-
ději… No, viditelně se mu nechtělo. Bylo na 
něm poznat, že myslí na bůhvíco jiného. 
Je pravda, že starý zlozvyk střílení člově-
ka na člověka je pro solidní sochařinu už 
tématem vetchým a okoralým. Ještě jsem 
se pokoušel mu to nějak ulehčit; nadhodil 
jsem mu variantu bojovníka s chladnou 
zbraní. Je koneckonců Jihočechem – proč 
nevybavit hrdinu stylově? Třeba cepem? 
Z toho se přece nestřílí. Trpák odmítal i to. 

Taky mu to mohlo připadat moc pracné. 
Slevil jsem tedy až na jednoduchý palcát. 
Že tato cestička je už dávno vyšlapaná? 
A co? O to by to mohlo být jednodušší. 
On ale pořád že ne a ne…                                                

To neznamená, že by jeho preference 
byly programově „jednostrunné“. Přitom 
všechno nasvědčuje tomu, že počet strun 
pro něho není tak důležitý, jako autorská 
věrohodnost jejich naladění. Proto se 
někdy může stát, že naslouchání archai-
ckých koňských rad považuje za ztrátu 
času. To je nesporně jedním z mnoha dů-
vodů, proč jeho „věci“ (a často i on sám) 
bývají k vidění až kdesi na vzdálených 
souřadnicích mimočeských.                              

Rizika versus obnovitelná vůle       
Ví někdo, jak vypadá imunita uměleckého 
díla proti zavržení určitou částí veřejnos-
ti? – Nikdo se nehlásí? – Mám na mysli 
zavržení jak pasivní, tak i aktivní. – Pořád 
nikdo? No proto! On to nikdo ani vědět 
nemůže. Protože žááádná taková imunita 
přece neexistuje! Ani v umění obecně, ani 
u Trpákových soch.    

Když je socha na volně přístupném 
místě, může se setkat s tím aktivním 
(až hlučně fyzickým) projevem zavržení 
snadněji než v interiéru. A bránit se ne-
může. Co s tím?                        

Poškození! Zničení! Pocit marnosti… 
Marnost? Co je vlastně marnost? Každý ji 
zná v jiných souvislostech. V daném pří-
padě nejsprávnější odpověď zní: Marnost 
je, když někdo naivně očekává, že se Mi-
chal Trpák nechá něčím takovým odradit 
od další tvorby. Od nápaditých instalací, 
alegorií, originálních prvotvarů nebo 
asociací přeložených do jazyka tvarů.

Až jednou někdo bude sestavovat 
oficiální přehled všech počinů v oblasti 
nonverbální poezie, mohlo by v něm být 
sochařské dílo MT zařazeno do kapitoly 
„Poetická řeč hmoty“.     

Prvokatvůrce           
Relativně mladou odnoží práce s hmo-
tou je technologie 3D tisku, ohledávající 
perspektivy tištění staveb. Ta zaujala re-
lativně mladého MT natolik, že s jejím po-
užitím vytvořil v relativně krátkém čase 
první obytnou sochu. Zatím ve velikosti, 
která umožňuje její přemísťování. Dosta-
la název Prvok.          

A tak se zdá, že už nic nebrání tomu, 
aby on sám byl slavnostně jmenován do-
nedávna chybějícím třetím pilířem ima-
ginárního architektonického trojkolegia 
„Termiti – Gaudí – Trpák“, které svými 
činy vzdává poctu nejen hmotě, ale i prin-
cipu funkční vertikality a jejím arcidů-
myslným detailům.      

Magistr synergetikus             
Michal Trpák není pouze sochařský ino-
vátor a experimentátor. Ve vazbě na pra-
videlné exteriérové výstavy Umění ve 
městě je činný taky jako iniciátor, kurá-
tor, propagátor a veřejnoprostorový kul-
tivátor. Na zúčastněné kolegy působí jako 
koordinátor, vizionářský organizátor 
a komunikátor, a nepřímo i jako stimulá-
tor a výkonný katalyzátor. To všechno má 
přirozenou odezvu i v širším okolí, kte-
rým je vnímán jako neúnavný inspirátor 
a – světe, nediv se – jako vysoce účinný 
protifádnostní respirátor...           

Faktograficky přesné detaily o člově-
ku jsou sice krásná věc, ovšem niternou 
výpověď, jakousi nositelku názoru, si za 
ně koupit nelze. A tak se ptám…

Jaký spánek má sochař, když nechal své 
„dítě“ poprvé přes noc venku?
Když to bylo úplně poprvé, tak to bylo 
vzrušující, jelikož jsem poprvé ukázal své 
dílo světu, davu, všem. Po první špatné 
zkušenosti s veřejností, tedy podruhé, 
kdy jsem svou sochu dal všanc s vědo-
mím, že může přijít o „život“, jsem už měl 
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trochu pocity obav a marnosti. Ale nako-
nec zvítězila chuť stále do veřejného pro-
storu vstupovat, jen už více myslím na to, 
aby díla byla „blbuvzdorná“.

Budoucnost nám údajně klade otázky. 
Vám už nějakou konkrétní položila?
Mnoho a nespočet. Nejčastěji na mě vy-
skakuje: Co vše mohu stihnout a co vše 
chci dělat, jak široké pole tvořivosti mohu 
zvládnout a na které výzvy neodpovídat.

Technický cit… Zní to jako protimluv. 
Nebo to protimluv je?
Každá emoce, vyjádřená ve formě/hmotě, 
se stává sochou.

Taky v pojmu „moderní umění“ občas 
cítíte skrytý ortel krátké životnosti kon-
krétního artefaktu?
Životnost si každý artefakt musí obhájit 
sám. Jak dlouho uspěje, je jen o tom, jak 
dlouho dovede oslovovat lidi a generace.

Kamery ve veřejném prostoru: a) – Bu-
dou vždycky nezbytné. b) – Přijde doba, 
kdy nezbytné nebudou. Na kterou vari-
antu byste vsadil?
Vsadil bych na život bez špízování a šmíro-
vání. A na přijetí odpovědnosti za sebe i své 
činy. Ale asi jsem pořád naivní snílek…

Můžu dokonalou a jednoznačnou sro-
zumitelnost výtvarného díla považovat 
za jakousi ubranou hodnotu?
V umění neexistuje pravda nebo objek-
tivita, ani jednoznačná hodnota. Je jen 
subjektivní vnímání, které různé sku-
piny mají různé, a ještě k tomu se v čase 
proměňují. 

Právě kolem vás proběhly dvě sestry 
– Logika a Intuice. Obě docela svěží. 
Neptám se, za kterou z nich se rozběh-
nete; tuším, že nemáte čas. Ale co kdyby 
náhodou…?
Šel bych si zaběhat s oběma…

Kdybyste měl navíc živnost na služby 
prorocké, jaké zásadní (notářsky zape-
četěné) sdělení byste rád zanechal pro 
budoucí sochaře?
Obávám se budoucnosti, kdy sochaře zce-
la nahradí algoritmy a skripty, které bu-
dou modelovat jedničky a nuly v objekty, 
které následně zhmotní roboti. Sdělení 
tedy zní: Naučte se modelovat a formovat 
i analogovou hmotu analogově.

Kompromis… Cizí slovo, a přesto blízké 
nám všem. Taky se někdy drze pokouší 
vést vám ruku?   
Kompromis uzemňuje – a někdy je to i dů-
ležité a potřebné.

A teď – pokuste se o rychlý odhad: Kolik 
karátů má vaše osobní štěstí?
Více než všechny drahé šperky světa.
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Fotografie děl Michala Trpáka tvoří obrazový doprovod tohoto vydání
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Michal Trpák - Gemma



22  www.epika.cz   Fórum/II/2022

literatura | jižní Čechy

Úspěch, talent a pokora
◊ františek niedl / foto: arcHiv kniHovnY v litomYšli

Jsem ze staré školy, kdy mi rodiče říkali, že sebechvála smrdí. Takže se do doby, kdy se vy-
strkuje vše do popředí, a když někdy není co, tak aspoň holý zadek, ani moc nehodím.

Asi to bude i tím, že se snažím chránit 
si své soukromí. To mi bylo připome-

nuto i začátkem června v Litomyšli, kam 
jsem byl pozván na literární akci Krimi-
nacht, kam jsou zváni každoročně vybraní 
autoři detektivek. Tam mi paní ředitelka 
v dobrém připomněla, jak bylo obtížné na 
mě sehnat kontakt. A nakonec jsem jí byl 
opravdu vděčný, že ho sehnala, protože 
ta akce byla naprosto fantastická. Četlo 
se od večera po různých kavárnách až do 
půlnoci za účasti fantastického publika.

Čtyři autoři, každý vydal svoji prvoti-
nu v jiné dekádě, prakticky začínali v dia-
metrálně odlišných podmínkách, dalo by 
se říct, že je nic nespojuje, snad až na to, 
že jejich prvotiny byly přijaty napoprvé, 
bez obíhání různých nakladatelství. Fran-
tišek Niedl, člověk mnoha profesí, zhruba 
35 vydaných knih, Michal Sýkora, vyso-
koškolský učitel, jehož romány se z velké 
části staly předlohou pro televizní scénáře, 
Jitka Ludvíková, právnička, která vydala 
17 knih, a benjamínek - Kristýna Trpková, 
která má ve svých pětadvaceti letech tři 
vydané romány a k tomu je matkou tří dětí. 
K akceleraci, podle jejích slov, přispěl i ko-
ronavirus, kdy jí psaní pomáhalo při odlou-
čení od lidí a přerušení sociálních vazeb.

Proč o tom všem píší? Na posledních 
schůzích JčKOS se rozvinula debata 
o možnostech vydávání, podmínkách a si-
tuaci na knižním trhu. A jak dostat svoji 
tvorbu na trh? Na to není snadná odpo-
věď a neexistuje na to univerzální vzorec. 
Existují však veličiny, které je možné do 
takového vzorce dosadit. Především, po-
kud chce budoucí literát začít, musí dis-
ponovat alespoň nějakým talentem. Ale 
pokud možno větším. A také znalostmi 
o tom, o čem chce psát. Protože bez nich 
bude výsledek jen slátaninou. Pak to vy-
žaduje poměrně velkou píli a touhu něco 
sdělit. A hlavně nežít v přesvědčení, že já 
jsem ten, na koho literární svět čekal, a že 
se bez mé geniality zhroutí. Ne, mohu vás 
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ujistit, že nezhroutí a zneuznaný autor zů-
stane kdesi stranou v zapomnění. Takže je 
na místě i jistá dávka pokory, nikoliv však 
na úkor zdravé sebedůvěry. A nesmím za-
pomenout na to hlavní! ŠTĚSTÍ! Bez jisté 
dávky štěstí by to vše stejně asi nefungo-
valo. A v neposlední řadě není k zahození 
ani nějaký ten postrkovatel. Já, když jsem 
po desetileté pauze, způsobené podniká-
ním, začal znovu psát, psal jsem si jen tak 
pro radost a bylo mi vskutku téměř jedno, 
zdali můj román později vyjde nebo ne. 
U nás v klubu byl takovým mým postr-
kovatelem Honza Bauer, který se na to 
už nemohl dívat. A musím přiznat, že i já 
jsem se stal takovým postrkovatem tam, 
kde jsem vycítil talent, a že to v některých 
případech i vyšlo.

O týden později jsem se zúčastnil ve-
letrhu Svět knihy v Praze. V pátek jsem 
obdržel literární cenu M. Ivanova za 
historický román Pach krve. Což mě tak 
překvapilo – musím podotknout, že mile 
– že jsem se předtím téměř dopustil faux 
pas, když jsem na důvěrné telefonické 
oznámení Hanky Hosnedlové prohlásil, 
že takovou knížku jsem nikdy nenapsal. 

Nakonec se vše vysvětlilo a já nedo padl 
jako Anton Špelec ostrostřelec a cenu 
jsem uchvátil.

V sobotu jsem měl prezentaci na Au-
diotéce, kdy jsem si znovu uvědomil, jak 
silně se tento literárně dramatický směr 
rozvíjí. Představa, kterou jsem měl ještě 
před pár lety, že cílovou skupinou budou 
nejspíš jen nevidomí a těžce nemocní, 
už dávno padla. Audioknihy si kupují ka-
mioňáci, manažeři, trávící dlouhé hodi-
ny za volantem, ale i další. Byla zmíněna 
situace, kdy obchodní cestující dorazil ve 
svém autě už dávno před dům, ale nevystu-
poval. Jeho manželka se domnívala, že si 
telefonuje s milenkou, připlížila se k autu 
a svého muže odhalila: Chtěl si v klidu do-
poslouchat kapitolu z audioknihy.

Setkal jsem se tam i s velmi zajíma-
vou ženou, Helenou Rytířovou, která má 
nahrávací studio a která mě kontaktovala 
už předtím, že se jim s hercem Jakubem 
Saicem nahrávání mé minisérie s inspek-
torem Prévitem poněkud protáhlo. Ně-
které pasáže museli dát i třikrát, protože 
se interpret neudržel smíchy. Zato jsem 
se omluvil, ale zároveň mě to sdělení po-

těšilo, protože to značilo, že by se mohli 
zasmát i posluchači, což byl můj záměr. 
Takže, pokud budete osloveni, nebraňte 
se audioknihám, tomuto nepříliš staré-
mu fenoménu. Je to pouze další možnost, 
jak dostat literární tvorbu tentokrát ne ke 
čtenářům, ale k posluchačům.

Svět knihy je možnost jak se setkat ne-
jen se svými čtenáři, kdy mne odpoledne 
na stánku nakladatelství MOBA překva-
pil jeden z nich, který si v ruksaku přinesl 
k podpisu dvacet knih, ale i k setkání s vy-
davateli, přáteli a kolegy. Při té příležitos-
ti bych chtěl říct, že jihočeská literatura 
se rozhodně neztratila a dávno jsou pryč 
ty doby, kdy jsme se před víc jak dvaceti 
lety pokoušeli obnovit literární povědomí 
na jihu Čech. Za ty, se kterými jsem se 
z Jihočechů na veletrhu setkal, bych chtěl 
jmenovat Jana Bauera, Hynka Klimka, Ji-
řího Sivoka a Jana Stiftera.           

Na závěr bych snad jen chtěl podotk-
nout, že mě znovu a znovu překvapují ty 
tisíce zájemců, kteří na tuto čtyřdenní 
literární akci každoročně dorazí. Z čehož 
vyplývá, že zatím máme stále pro koho 
psát. A to je potěšitelné.
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Čecho-Slováci
◊ františek tYlšar / foto: mirka danková

Když se na počátku roku 2020 sešla delegace slovenských kulturních osobností se zástupci 
Jihočeského klubu Obce spisovatelů, nic nenasvědčovalo tomu, že právě dochází ke zrodu 
významné a dlouhodobé spolupráce na literárním poli.

Při pohoštění, které v rámci tradič-
ních Dnů česko-slovenské kultury 

v Českých Budějovicích připravili ku-
chaři hotelu Budwais, se diskutovalo 
o mnoha problémech, které trápí kultur-
ní dění. Mezi nimi zazněl i nápad Han-
ky Hosnedlové, vydat společnou knihu. 
A protože součástí slovenské delegace 
byl mimo jiné knižní odborník „na slovo 
vzatý“ Pavol Tomašovič, ředitel Knihov-
ny Juraja Fándlyho v Trnavě, nezůstalo 
jen u slov.

Ani covidové nesnáze nezastavily 
přípravy. Bylo dohodnuto, že česká i slo-
venská strana vybere do knihy po sedmi 
povídkách bez tematického omezení. 
A také, že sazbu a vydání zajistí JčKOS ve 
své režii. Těchto úkolů se za českou stra-
nu ujal předseda JčKOS František Tylšar.

Netrvalo dlouho a v počítači před-
sedy jihočeských spisovatelů se zača-
ly scházet první texty. Z nich nakonec 
komise vybrala sedm vítězných. Stejné 
množství poslali i přátelé za východní 
hranicí. A tak vznikla kniha 7+7 , kterou 
jsme pokřtili v červenci 2021 na zahra-
dě trnavské knihovny společně s dalším 
česko-slovenským projektem – knihou 
Záchranná brzda alebo Veselé príbehy 
zo železnice. Českou verzi napsal Fran-
tišek Tylšar ve spolupráci s trnavskou 
výtvarnicí Michaelou Mondekovou. Slo-
venský překlad provedla Beata Vargová 
Kuracinová, která žije také v Trnavě. 

***
Krátce poté jsme se společně pustili 

do další knihy. Podmínky zůstaly stej-
né, jen vydání proběhlo v režii trnavské 

knihovny. Sazbu opět zajistil František 
Tylšar, české korektury Hanka Hosned-
lová a obálku další člen našeho klubu Jiří 
Hovorka. Opět bylo vybráno sedm čes-
kých a sedm slovenských děl, tentokráte 
v opačném pořadí. Za trnavskou stranu se 
v knize objevily povídky autorů  Miroslav 
Danaj, Štefan Kuzma, Zlata Matláková, 
Peter Mišák, Benjamín Škreko, Pavol To-
mašovič a Igor Válek. Jihočechy v knize 
reprezentují Ladislav Beran, Stanislava 
Bumbová, Jana Dohnalová, Hanka Hos-
nedlová, Jiří Hovorka, Nina Roubíková 
a František Tylšar. Výslednou podobu 
knize s nadčasovým názvem Ponad čas 
vtiskly šikovné ruce dalšího člena našeho 
klubu - nakladatele Jana Medka a jindři-
chohradeckých knihařů, kteří knihy tvoří 
osvědčeným způsobem ruční šité vazby. 

Představení knihy 7 + 7 v Trnavě roku 2021
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***
Již od rána dne 25. srpna 2022 se ko-

naly v trnavské knihovně Juraja Fándlyho 
přípravy na odpolední akci. Pavol Toma-
šovič provedl českou delegaci ve složení 
Lucia Štefanová Šafranková, Mária Ne-
vrlová, Jan Medek a František Tylšar pře-
krásnými prostorami historické budovy 
místního knižního stánku. Poté přišla na 
řadu podnětná diskuse. U dobré kávy za-
znělo mnoho myšlenek. Hovořilo se ne-
jen o potížích, které dnešní doba na poli 
literárním přináší, ale také jak tyto pře-
kážky překonat. O tom, že i v době, kdy je 
nejsnadnější cestou psaní na přání trhu, 
je těžké psát a vydávat kvalitní literaturu. 

Tato se často ocitá nejen na kusé koleji, 
ale i zarostlá trávou a křovím. 

Samotná akce začala v 17 hodin 
a jak už je mezi námi nepsaným zvykem, 
představeny byly opět dvě publikace. 
Knihu Ponad čas doplnila sbírka básní 
Jsem jAZZ. Tu napsala a vytvořila člen-
ka JčKOS se slovenskými kořeny Lucia 
Štefanová Šafranková. Na pódiu besedy, 
kterou moderoval Pavol Tomašovič, o kni-
hách hovořili František Tylšar a Lucia 
Štefanová Šafranková za českou stranu. 
Místní zastupoval Štefan Kuzma. Slovo 
dostali i Jan Medek a Michaela Mondeko-
vá. Hudební doprovod byl tentokráte v re-
žii kytaristy Ľubomíra Konečného. 

Každý účastník besedy hovořil o kni-
hách ze svého úhlu pohledu. Co však 
bylo všem společné, je skutečnost, že ne-
zaznělo jediné kritické slovo. Naopak 
zazněly ukázky, které recitovala Mária 
Nevrlová a které sklidily silný potlesk. 
Jako zlatá nit se všemi vystoupeními 
táhla myšlenka, že spolupráce mezi naši-
mi národy má smysl. A jak řekl v závěru 
František Tylšar: „Ať jsme Češi nebo Slo-
váci, jedno máme společné. Každý zde 
na pódiu se narodil jako Čechoslovák. 
A těmi se také cítíme být!“

***
A co dál? Bude třetí kniha? Nechte se 

překvapit. Do roka a do dne se ukáže…

Na snímku (zleva): Pavol Tomašovič, 
Lucia Štefanová Šafranková, Fanda Tylšar, Štefan Kuzma a Jan Medek. 
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Jičínské návraty
◊ františek tYšar / foto: kniHovna václava Čtvrtka

Již od ranních hodin zněly zahradou knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně písničky hudebně-
divadelní formace Řehečské kvarteto. Co se tady děje?

Jako každý rok se i letos koná Knihov-
nický jarmark – akce, která přiláká 

houfy návštěvníků z blízkého i vzdále-
ného okolí. Pravidelní i občasní čtenáři 
si na ní mohou za symbolickou cenu pěti 
až deseti korun zakoupit nejednu z mno-
ha set vyřazených knih. A že je z čeho 
vybírat! Počínaje dětskou literaturou, 
přes kuchařky, romány, detektivky až po 
obsáhlé obrazové encyklopedie. Často 
zde narazíte i na knižní skvost, který již 
jinde neseženete. Mě osobně nejvíc po-
těšila kniha od Jana Bauera. Našel jsem 
jen jedinou. Snad je to tím, že se často 
nevyřazují nebo jsou rozebrány mezi 
prvními. Ale určitě to není proto, že by 
jich náš jihočeský klasik napsal málo. 

Současně probíhá v zahradě knihov-
ny jarmark se stánky. Nejčastěji se 
prodávají hračky pro děti a dobroty. 
Hezké jsou rovněž expozice SONS 
(Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR), která vydává knihy 
v úpravě pro nevidomé nebo organizace 
Bílá pastelka. 

***
Na pódiu probíhá kulturní program. 

Pokud bychom se začetli do jeho tištěné 
verze, neunikne naší pozornosti položka 
Řehečské návraty - Literární spolek Ře-
hečská slepice. 

Václav Franc člen Střediska východo-
českých spisovatelů v jeho rámci vyhlásil 
nový ročník Literární soutěže humoru 
a srandy Řehečská slepice, ale také před-
stavil nový sborník povídek s názvem Ná-
vraty. A sám o něm říká: Jako její editor 
jsem oslovil autory k napsání povídky 
dle motta básně Františka Halase: „Já se 
tam vrátím!“ Přišlo sedmnáct osobitých 
výpovědí, neboť každý se vrací někam 
jinam, do rodné krajiny, do dětství, do 
pohádek, do historie, do školních lavic či 
srazů abiturientů. Kniha je podle mého 
názoru zajímavou sondou do současné 
české povídky, nakonec má v záhlaví na-
psáno „česká povídka 21. století“.

Svůj literární debut si v ní odbyla 
dvojice autorek, a to Marcela Bezrouko-
vá z Brna a Lucie Martínková z Pševse 

u Kopidlna. Řada autorů se zúčastnila 
předchozí společné knížky „Jablko nepa-
dá daleko od stromu“. Přibyli i další jako 
Miroslav Rezek ze Starých Splavů, Eliška 
Koppová z Prahy či dvojice zkušených 
pardubických beletristů Iva Tajovská 
a Lubomír Macháček.

Celkem jedenáct jich potom zavítalo 
na akci do Jičína, aby se společně před-
stavili divákům krátkou ukázkou. Po-
stupně na pódium vystoupili František 
Tylšar, Jan Lipšanský, Jan Řehounek, Jiří 
Šandera, Pavel Velešovský, Ilona Pluha-
řová, Václav Kňourek, Eliška Koppová, 
Lubomír Macháček, Iva Tajovská a ten, 
kdo knihu provázel od prvního nápadu, 
až po moderování tohoto programu, Vác-
lav Franc. 

O hudební předěly se postarali muzi-
kanti z Řehečského kvarteta. 

Na závěr zazněl i slib: „Budu rád, když 
se nám podaří zorganizovat další společ-
nou povídkovou knížku. Tentokrát bychom 
si chtěli pohrát s tajemnem a pracovní pod-
titul je „Tajemství třináctých komnat“. 

Společné foto přítomných autorů
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Martinská poetická jeseň 2022
◊ Petr šulista

Ve dnech 9. – 11. září proběhl na Slovensku již 18. ročník setkání literárních klubů a au-
torů ze Slovenska, Česka a Polska – Martinská poetická jeseň 2022, pořádaná Turčanskou 
knihovnou v Martině a Literárním klubem Duria za finanční pomoci Fondu na podporu 
umění.

Předem chci podotknout, že jsem na 
tuto akci jel s nemalou zvědavostí, ne-

boť jsem o ní slyšel pochvalná vyjádření. 
Musím přiznat, že víkend, prožitý ve spo-
lečnosti více jak třiceti nadšených a pro 
literaturu zapálených autorů, předčil mé 
očekávání. V pátek odpoledne se kona-
la v Turčanské knihovně v Martině pre-
zentace tvorby autorů Almanachu MPJ 
2022 doplněná působivým vystoupením 
folklórního souboru Hrádek z Bystřič-
ky, poté se účastníci přesunuli do Vrú-
tek, kde byli ubytováni v penzionu Burra 
a kde pokračoval další program setkání. 
Sobotní dopoledne vyplnil svými velice 
zajímavými a fundovanými přednáškami  

Mgr. Peter Cabadaj, který zúčastněné jed-
nak seznámil s odkazem štúrovců dalším 
generacím, jednak přiblížil osobnost Ju-
raje Jánošíka, jeho skutečný život a vznik-
lou legendu v kontextu štúrovské literární 
tvorby, která našla svou odezvu v mnoha 
zemích světa. Odpoledne následovala po-
učná prohlídka železničního muzea na 
nedalekém nákladovém nádraží, kde dob-
rovolní nadšenci renovují staré lokomo-
tivy a díky odbornému výkladu pana ing. 
Petra Nagyho se všichni dozvěděli mno-
ho zajímavých informací a měli možnost 
nahlédnout i do útrob některých mašin. 
Před večeří následovalo autorské čtení, 
které opět zpestřilo folklórní vystoupe-

ní, tentokrát souboru Hradisko z  Vrútek. 
Večer se ještě četlo a pak dlouho společně 
zpívalo za kytarového doprovodu pana 
Oldřicha Svobody. Nádherná atmosféra 
plná souznění a krásného pohlazení pro 
duši.

A komu za to dík? Milé, usměvavé 
a nesmírně vstřícné metodičce Turčanské 
knihovny, paní Taťaně Sivové (na fotogra-
fii Aničky Vojtěchové v červeném), která 
pro nás zorganizovala program, po celý 
čas se nám svědomitě věnovala, všude 
nás doprovázela a v sobotu večer si s námi 
s chutí zazpívala. Nemalý dík patří i pen-
zionu Burra za solidní ubytování, ochotu 
a velmi chutná jídla.

Foto: Anna Vojtěchová
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Příběhy a poezie mezi čarami grafikonu
◊ františek tYlšar / foto: miroslav lédl

Dne 20. října 2022 ujel na pražském Hlavním nádraží rychlík do Klatov jedné cestující, 
kterou přilákala hudba znějící z prvního nástupiště. U sousoší Nikolase Wintona na prvním 
nástupišti tu totiž vyhrávala kapela ČZS FISAIC JEDETO! Již za hodinu zde začne slavnostní 
akce „Křest a autogramiáda knih Literáti na trati“.

Setkání ve vládním salonku, který 
„přeplnilo“ téměř devadesát osob, 

mimořádně zahájil a moderoval zástup-
ce vedoucího literární skupiny Českého 
zemského svazu pro kulturu a volný čas 
železničářů FISAIC Josef Schrötter. 

V úvodu přivítal přítomné a poděko-
val všem, kteří se na přípravě knih po-
díleli a pomohli jejich vzniku. Zejména 
železničním společnostem, které činnost 
FISAICu podporují, Odborovému sdru-
žení železničářů, které jeho činnost orga-
nizuje, železničnímu tisku za propagaci, 
speciálně mediálnímu oddělení ČD za 
zajištění prostor salonku, literárním or-
ganizacím, hudebníkům, autorům, všem 
přítomným i nepřítomným, které zde ne-
lze všechny vyjmenovat…

Za dobu činnosti Literátů na trati bylo 
vydáno celkem čtrnáct knih. První čtyři 
byly společné pro prózu i poezii, každý 
následující rok byla vydána samostatná 
kniha příběhů a kniha poezie. Ani letos 
tomu není jinak. Za devět roků v knihách 
publikovalo 817 autorů. Někteří projekt 
opustili, jiní se přidali, ale jsou i tací, je-
jichž dílo nalezneme ve všech čtrnácti 
knihách. 

Po představení letošních publikují-
cích krátce pohovořila o FISAICu a jeho 
činnosti výkonná tajemnice ČZS FISAIC 
Jarmila Šmerhová. Na ni navázali něko-
lika slovy tři kmotři knihy: Štěpán Lev 
– místopředseda OSŽ, Ladislav Vokoun – 
předseda FISAIC a Pavel Koren – přední 
akordeonista Izraele, který dnes doplnil 

skupinu JEDETO. Jmenované při křtu 
doplnil František Tylšar – vedoucí literár-
ní skupiny a jeho pravá ruka (dnes i hlas) 
Josef Schrötter.

Kniha byla pokřtěna šumivým mo-
kem, proběhlo společné fotografování 
přítomných autorů a jejich přátel.

Nakonec se rozproudila volná zábava. 
Autoři podepisovali knihy, navazovala se 
nová přátelství, lidé si povídali, diskuto-
vali… O tu správnou atmosféru se opět 
postarali kluci z JEDETO, společně s ob-
čerstvením, které i letos zajistilo Odboro-
vé sdružení železničářů. 

A protože byl vyhlášen již desátý – ju-
bilejní ročník Literátů na trati, neváhej-
te a připojte se k nám! Za rok se tu opět 
setkáme!

Knihy společně pokřtili (zleva) Jarmila Šmerhová, Štěpán Lev, Ladislav Vokoun, Pavel Koren, Josef Schrötter a František Tylšar
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Literáti na trati X 
aneb Příběhy (Poezie) železné dráhy 
motto: „Železná dráha je plná příběhů (poezie)…“

Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje 
desátý ročník železniční knižní antologie 
Literáti na trati, která je příležitostí pro 
všechny autory, jejichž námětem, múzou 
či inspirací je prostředí kolejí, vlaků a ces-
tování. A stejně jako vloni, tak i letos bu-
dou knihy dvě: „Příběhy železné dráhy“ 
a „Poezie železné dráhy“.

Vaším úkolem je dodání textu, který 
se dotýká železnice a odkoupení alespoň 
dvou výtisků knihy. Uvítáme ukázky 
z knih, poezii i prózu, povídky, fejetony, 

cestopisy, články, pohádky… Přidat se 
může každý! Jedinou podmínkou je na-
plnění názvu knihy – jsme „Literáti na 
trati“. Ať už profesí či láskou k železnici. 

Je jedno, zda jste ostřílený autor nebo si 
píšete jen tak pro radost. Podělte se o svoje 
dílo s ostatními. Staňte se součástí dnes již 
více než stočlenné party a vytvořme společ-
ně další díl antologie známých i neznámých 
autorů, které spojuje souprava dobře roz-
jetého mezinárodního vlaku! Seberte tedy 
odvahu a pojďme do toho! „Stojí to za to!“ 

Další informace o podmínkách pro-
jektu získáte:  
 na webu: 

http://obecspisovatelu.blogspot.com/,  
  na e-mailové adrese: 

frantisek.tylsar@seznam.cz 
  nebo na telefonním čísle 

+420 776 58 2331.

Fanda :-) Tylšar
vedoucí literární skupiny ČZS FISAIC  
a tvůrce knihy

Společné foto autorů a přátel Literátů na trati

Plný sál Vládního salonkuHudební skupina ČZS FISAIC JEDETO (foto MY)
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Moje cesta do klubu
◊ otakar Pánek / foto: františek tYlšar

Bůh nám co chvilku něco bere. Něco, o čem si myslíme, že je už navěky naše, aby nám mohl 
vzápětí nabídnout něco jiného.

Tak například: Věděli jste, že slav-
ný španělský spisovatel Miguel de 

Cervantes nejprve přišel o ruku, než se 
stal tím opravdovým literátem? No, abych 
byl přesnější, on neztratil ruku jako tako-
vou, ale po zranění v námořní bitvě proti 
Turkům jeho ruka a celá paže ochrnula 
a stala se nepohyblivou, takže jako by ji 
ani neměl .

Se mnou to bylo tak trochu podobné. 
Ne, nepřišel jsem o celou ruku, jenom 
o jeden prst, ani to nebylo ve válečné vřa-
vě, ale jen v bitvě o chléb vezdejší, tedy 
pouze v zaměstnání. Prostě jsem si uhob-
loval malíček v truhlárně na hoblovce – 
srovnávačce. Jistě si představíte, že tekla 
spousta krve, té kupodivu neukápla ani 
kapka, ani to nebolelo, tedy zpočátku. 
Pamatuji si, že se ptala lékařka, zda mne 
to nebolí, a já odpověděl: „Pouze ta část, 
která je už nenávratně pryč.“

„To jsou takzvané fantomové bolesti,“ 
řekla mi tenkrát.

„Já vím,“ opáčil jsem tehdy odevzda - 
ně.

Vzpomínám si, že když jsem později 
seděl s hlavou v dlaních a čekal na převaz 
v písecké nemocnici a vyčítal jsem si, jaký 
že jsem to hlupák. Jen co jsem zvedl hla-
vu, všiml jsem si, že vedle mne sedí mla-
dík, tak pětadvacet, víc mu určitě nebylo, 
a ten nemá prsty na obou rukách, jenom 
oba palce měl zdravé. 

„Kams je to strkal?  ...asi do nějakých 
obřích nůžek. No to jsi měl ale štěstí, 
že máš alespoň palce zdravé!“  Pomyslel 
jsem si v duchu.

„Ne, to tys měl štěstí, pitomče!“ Usly-
šel jsem svůj vlastní vnitřní hlas .

V tu chvíli jsem se zastyděl a odvrátil 
hlavu na druhou stranu a tam ale seděla 
paní, tak padesátiletá, na kolečkovém 
křesle, a ta neměla obě nohy. Tentokrát 
jsem si konečně uvědomil, že na tom ni-
kdy nejsme až tak špatně, abychom ne-
mohli dopadnout ještě hůř.

Hojení ran po amputacích končetin 
a i prstů bývá poměrně zdlouhavé, a tak 
má pak člověk spoustu času chodit na 
procházky a hlavně přemýšlet. Brzy jsem 
si uvědomil, že chybějící malíček budu asi 
postrádat především při činnostech, kte-
ré jsem se naučil ještě před úrazem. Při 
dovednostech, které jsem si osvojil až po 
něm, už mozek bral tu ztrátu na vědomí 
a s chybějícím prstem už vůbec nepočítal. 
Snad proto jsem tenkrát změnil zaměst-
nání a také se přestěhoval a vůbec jsem 
měl tenkrát pocit, že jsem se ocitl na jaké-
si křižovatce a budu muset vykročit jiným 
směrem. 

V té době jsem v Písku často zacházel 
do domu U slona, tehdy tam bylo ještě 
knihkupectví a antikvariát. Na vchodo-
vých dveřích tam bývaly papírky s inze-
ráty, vzkazy a výzvami. Jednou tam byl 
také malý lísteček se stručným oznáme-
ním, že se bude konat víkendový kurz 
Reiki za velmi výhodnou cenu. Přihlásil 
jsem se snad proto, že jsem neměl nic lep-
šího na práci. Kurz proběhl tak, jak měl, 
to nic, ale co se dělo potom. Představte si, 
že jsem začal psát zničehožnic básničky. 
Jak už jsem se zmínil, pracoval jsem teh-

dy v jedné písecké firmě, která se zabý-
vala zpola výrobou nábytku a z té druhé 
poloviny soustružením dřeva pro jednu 
hračkářskou firmu. Já jsem tenkrát ob-
sluhoval CNC soustruh, na kterém jsme 
vyráběli hlavičky, tělíčka, kloboučky či 
ouška pro panáčky nebo zvířátka. Takový 
numericky řízený soustruh, když je dobře 
promazaný, seřízený a nástroje jsou skvě-
le naostřené, to má člověk pocit, jako by 
se stal součástí toho stroje a i lidské po-
hyby jsou plně automatické, to  jsou ruce 
plně zaměstnané, ale mysl je zcela svo-
bodná.  To vás pak začnou napadat různé 
myšlenky a někdy i poezie. Potom musíte 
čas od času vypnout soustruh a zapsat 
si text, který vás právě napadl. Pokud 
řeknu, že musíte, tak je to tak skutečně 
doopravdy a doslova. Zpočátku jsem to 
chápal jen jako pouhopouhé hraní si se 
slovíčky.   Když potom vyrobíte za směnu 
botičky pro dva a půl tisíce panáčků a na-
píšete při tom dvě nebo tři básničky, jako 
by měl váš život nějaký hlubší smysl. Ještě 
bych měl připomenout, že jsem měl při 
tom všem jakýsi divný pocit, že za mnou 
někdo stojí a kouká mi přes rameno. Ten 
pocit většinou zesiloval s příchodem tmy, 
tedy hlavně vpodvečer a v noci, to jest na 
odpolední a noční směně. Marně jsem se 
ohlížel, nikdo za mnou nestál, tedy vět-
šinou. Všechno jsem pochopil až s od-
stupem času. Téměř každý den ke mně 
přicházela Múza, až jednoho dne přišly 
hned tři a rozhodly se, že budou soupeřit 
o mou přízeň. Začaly se překřikovat jed-
na přes druhou jako tři obyčejné hašteři-
vé ženské. Jen taktak jsem stačil pochytat 
a zapsat nápovědu od dvou z nich, a ta tře-
tí se urazila a už nikdy nepřišla. Po tomto 
zážitku jsem si vyhledal v dostupné litera-
tuře něco o Múzách. Podle toho, co jsem 
si našel, by mělo být devět bohyní vědy 
a umění, z nichž hned tři by se měly zaobí-
rat poezií. Jedna z nich se měla jmenovat 
Erató a byla to Múza milostného básnic-
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tví, další byla Kaliopé, ochránkyně ze-
jména básnictví epického, jakož i rétoriky 
a filozofie, a poslední z nich byla Kleió, 
Múza epického básnictví a dějepisectví. 
Tak takové jsou někdy básnické začátky 
adeptů literatury. 

Po těchto zážitcích jsem se pokoušel 
psát jen takzvaně „do šuplíku“ a trvalo mi 
několik let, než jsem se odvážil uveřejnit 
své literární pokusy na internetu. Až jed-
noho dne, patrně zásahem vyšší moci, 
jsem se potkal s  Richardem Uhrem a ač-
koli jsme se znali už spoustu let, o litera-
tuře jsme spolu nikdy nemluvili. Tenkrát 
se však ke mně Richard  přitočil a povídal 
mi polohlasem, aby nikdo neslyšel: „Sly-
šel jsem, že také píšeš. Přines mi něco, 
rád bych si cokoli od tebe přečetl.“

Inu proč vlastně ne, jen málokdo se 
dnes zajímá o poezii, pomyslel jsem si. 
Donesl jsem mu tenkrát dva svazky po-
ezie a jeden svazek aforismů. Se zájmem 
si má dílka prolistoval, zaklepal na tvrdé 
desky kloubem ukazováčku a povídal: 
„To jsou opravdu kvalitní věci, to bych 
do tebe nikdy neřekl! Půjčím si to domů 
a ještě to důkladně prostuduju.“ Jak tedy 
řekl, tak udělal.

Příště přinesl knížky zpátky a po-
vídá: „Víš, já jsem členem Jihočeského 
klubu Obce spisovatelů a my se scházíme 
každou třetí středu v restauraci U Rytíře 
v Českých Budějovicích. Nechtěl bys tam 
příště dojet se mnou, já bych tě tam rád 
představil! To by mě ale zajímalo, kam na 
to chodíš?“

No a já neměl to srdce říct, že ty nejlep-
ší věci přicházejí odněkud shůry a že se tam 
snad někdy všichni sejdeme. A od té doby 
mě zval na každou ze svých akcí, ať už sou-
kromou nebo společensko - literární, patr-
ně přišel na to, že jsem použitelný nejen na 
stavbě jako pomocník, ale snad i jinak. Měl 
jsem tenkrát spoustu jiných starostí, takže 
jsem neřekl ani ano ani ne. Nakonec se náš 
první výlet do Českých Budějovic uskutečnil 
až po prázdninách, v září. Provedl mně tehdy 
po městě jako žáčka školáčka, zašli jsme do 
vinárny U Sosáka, poté do bufetu U Nováka 
na dršťkovou polévku a teprve pak na schůzi 
literátů, však to byl Richardův obvyklý ritu-
ál, který se nikdy neměnil. Snad to tak bylo 
dobře, když už se člověk ocitne mezi spous-
tou skvělých lidí, tak to tak nějak mělo být.

Co rozhodl sám čas, byť i jakkoliv ne-
spravedlivě, to nelze vrátit k žádné-

mu přezkoumání.
Uprostřed letošního až nezvykle let-

ního léta se uzavřela životní cesta socha-
ře, malíře, keramika „kompromis kauza“, 
zvěstovatele nových anatomií a kurátora 
Miroslava Párala (*1955). Byla to cesta 
s mnoha odbočkami, výhybkami, zastáv-
kami (například ve Václavských sklepech) 
a křižovatkami, a navíc s jedním zásadním 
přestupem.       

(Je to jen několik roků, co po skoro 
celoživotním srůstání s Českým Krumlo-
vem opustil svůj kouzelný ateliér na břehu 
Vltavy. Cílovým místem jeho kvazidobro-
volného přesunu se stal nedaleký Kájov. 
V novém sídle, příznačně stylizovaném do 
tvaru kufru na nádraží, se jeho zbytkový 
pocit hořkosti brixenského typu jen zvol-
na rozpouštěl v pocitu nabyté větší osobní 
volnosti.) 

Tvorba MP se odehrávala v krocích, 
v různých motivačních oblastech a s růz-
nou robustností výpovědi. Nositelem in-
spiračního zárodku mohl být jak předmět 
nebo figura, tak pouhá reflexe současnosti, 
nějaký symbol, vzpomínka na relativní ne-
dávno, ale i ztišená ozvěna z hlubin časů, 
kdy letopočet ještě nebyl 
náš. 

Výrazně osobitým 
způsobem vtiskl autor 
do hmoty svůj pohled na 
chaotičnost ustáleného 
vnímání mytologických 
metapravd o křížencích 
člověka s bytostmi původu 
nelidského. A jestli v jeho 
figurách náhodou nepře-
vládá ponuré memento 

nad prvoplánově konejšivou přitažlivos-
tí? Ano – převládá. Ale náhoda to není.  

Přesto musím aspoň zmínit i excelent-
ní podobenství o vyšším stupni polidště-
ní takového duálního živočicha. Jedná se 
o  plastiku „Býk v noční košili“, zpraco-
vanou s použitím  „odlehčené špachtle“. 
Je docela možné, že pod (keramickou) kůži 
na býčí hlavě autor implantoval nějaký 
šém trvale sálající pozitivní energie, která 
je přenášena na živé lidi v blízkém okolí. 
Samozřejmě nemám jistotu, že by mi Mi-
roslav Páral takovou hypotézu distribuce 
energie potvrdil, ale v mém případě to fun-
guje spolehlivě. 

Dveře se zavírají. Příští stanice – už 
žádná nebude.

Opouštění
◊ miloslav král Český
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L a d i s l a v  B e r a n
L á k a v á  n a b í d k a  k e  z l o č i n u
M O B A ,  2 0 2 2

Nejsou žádní krasavci, ani přitažliví 
svalovci, dokonce jsou lehce obtloust-

lí, kouří, mají rádi dobré jídlo, pivo i nějaký 

ten tvrdší povzbuzovák, muziku Acker Bil-
ka – zkrátka takoví průměrní čeští chlapi 
ve středním věku. Přesto jsou čtenáři, díky 
dalším a dalším historkám z pera píseckého 
autora Ladislava Berana, stále sympatič-
tější. I tentokrát své vyšetřovatele písecké 
kriminálky – Macha a Studničku – obsadil 
autor do všech osmnácti povídek téměř tří-
setstránkové knihy s poněkud nevšedním 
názvem Lákavá nabídka ke zločinu. Asi 
není ani třeba dodávat, že i v tomto případě 
vycházel Beran ze skutečných událostí ode-
hrávajících se na ploše současného zločinu, 
pochopitelně převážně v píseckém katastru.

Hned v první kapitole se symbolic-
kým titulkem Dračí smyčka se oba naši 
vyšetřovatelé pouští po stopě mladistvého 
delikventa s přezdívkou Šmolda. Při jeho 
stručném vyprávění, co dosud v rodině i na 
své soukromé šikmé ploše zažil v necelých 
patnácti letech, bude čtenáře mrazit v zá-
dech. A přes veškerou surovost a necitelnost 
ho překvapí složitost rodinných vztahů i na 

dráze zločinu, včetně vraždy a jejího neče-
kaného rozuzlení. 

Stejně tak i v dalších příbězích, u kte-
rých mne stejně jako v minulých Bera-
nových krimisbornících vždycky zaujme 
a svým způsobem i nadchne už jedinečný 
cit pro nápadité a přitažlivé titulky, které 
spolehlivě přilákají a nastartují čtenářovu 
pozornost. 

V Beranových historkách sice zákonitě 
dojde k objasnění sledovaného a vyšetřova-
ného trestného činu, ale ne vždycky je konec 
opravdu dobrý – takový už je prostě život 
i ve světě zločinu a trestu. Nicméně jeho po-
stavy z této odvrácené problémové strany 
nejsou vysloveně natřené jen na černo, autor 
jim ponechává určitý lidský rozměr, snaží se 
spravedlivě a logicky vyvodit z daných pod-
mínek i důvody, které ke zločinu vedly či jej 
podmínily. Snad právě pro tuto objektivitu 
a laskavý nadhled jsou jeho krimipříběhy 
tak čtenářsky oblíbené. A ani Lákavá nabíd-
ka ke zločinu není výjimkou.

L e n k a  B i t t o v á
N á v ra t y
G a l é n ,  2 0 2 2

Sbírka Návraty je autorskou prvotinou 
českobudějovické básnířky Lenky Bi-

ttové a nutno dodat, že vcelku zdařilou.
Autorka si zjevně neklade za cíl smě-

řování či konkrétní tematický záměr 
sbírky. Jedná se o reflexi každodenního 
života, kdy je na prosté skutečnosti na-
hlíženo s poetikou a imaginací, kdy jsou 
obyčejné momenty skládány do život tvo-
řících podstat. Sbírka nenásilně odráží 
dualitu života, a to nápaditou formou 
kontrastů, které jsou nedílnou součástí, 
případně podstatou vyznění jednotlivých 
básní. V tématech básní se setkáváme se 

vzdorem a smířením, častý je sarkasmus 
a tepání společenských nešvarů se zají-
mavým kontrastem přijetí tíhy vlastního 
kříže. Jsou nastoleny rozdíly mezi sny 
a každodenní realitou. Objevuje se hle-
dání velkého i malého v lidském životě. 
Vydobytá vítězství střídají pády. Stěžej-
ním vztahem jsou pak útěky a návraty od 
lidí a k lidem. Pravděpodobně zde mů-
žeme hledat i základní myšlenku sbírky 
a v podstatě odtud bychom mohli vysle-
dovat i její název. Autorka se ve své tvůrčí 
myšlenkové rovině snaží postihnout ná-
vrat k sobě samé. Katarzi tohoto zámě-

ru hledá v únicích do přírody, v mystice 
zobrazující základní křesťanské ozvuky 
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F r a n t i š e k  Ni e d l
P l a v b a  d o  n e n á v ra t n a
M O B A ,  2 0 2 2

Michael Dabert je poněkud unaven 
životním stereotypem, do kterého 

se dostal ve společném životě s holly-
woodskou hvězdou Joan Hartingovou. 
Joan ho miluje a on nemá důvod na ni 
i za její nepřítomnosti v někdy dlouhých 
časových intervalech natáčení žárlit, 
protože téměř všechen zbý vající volný 
čas věnuje jemu. Ale možná právě pro-
to. Do doby, než se s Joan poznali, žil 
nebezpečným životem příslušníka Cizi-
necké legie, nájemného žoldáka, ale i ži-
votem osobního strážce. V pětačtyřiceti 
letech se tím vším unavený rozhodl pro 
důchod, protože je finančně zajištěn až 
do smrti. Jeho neklidná povaha se mu 
však staví do cesty na dráze spokojené-
ho penzisty. Navíc soužití s Joan je nej-
delší z těch, které kdy s jakou ženou měl. 
A tak se rozhodne pročistit si hlavu na 
čerstvém vzduchu.

Středně velký zaoceánský výlet-
ní parník Star of the East jen vzdáleně 
připomíná ta neosobní gigantická plo-
voucí města. Svojí velikostí se spíše řadí 
k těm, které brázdily oceány v první po-
lovině 20. století. Vyplouvá z řeckého 
Pirea a po zastávce v egyptské Alexan-
drii pluje Suezem do Rudého moře, přes 
Adenský záliv do Arabského moře a In-

dického oceánu. Další zastávka má být 
v Kolombu na Srí Lance, pak v indické 
Bombaji, aby nakonec loď doplula do 
Abú Dhabí ve Spojených arabských emi-
rátech, odkud se mají turisté dostat le-
tecky do svých domovů.

Ale Star of the East do Kolomba ni-
kdy nedopluje. Ztratí se ze satelitních 
zaměřovačů, aniž by vyslala jediný nou-
zový signál – neexistuje. Teroristické 
komando sebere cestujícím veškerou 
elektroniku, aby se nikdo nedokázal 
přes ni spojit s okolním světem. Podpa-
lubí v přídi je napěchováno výbušninou 
a loď má být v sebevražedném útoku 
obětována i s cestujícími a posádkou. 
Což nikdo z unesených neví a někteří 
z nich se pokouší vykoupit nabízením 
svých kont, šperků, ale i čehokoliv jiné-
ho. Někteří by nabídli i své ženy a dcery, 
ale ty si teroristé berou bez ptaní i tak. 
Ti nejservilnější zakládají pořádkové vý-
bory a snaží se s únosci spolupracovat. 
Udávají své spolucestující, přestože ně-
které z udaných stojí  takovéto iniciativy 
život. Rovněž má být proveden pogrom 
na turisty židovského původy.

Loď bloudí po moři jako Ahasver 
a čeká na svůj cíl, pokud možno ten 
největší, aby to otřáslo světem. Nejlépe 

americkou letadlovou loď. Ale únosci 
zřejmě nevzali v úvahu, že takové plavi-
dlo je obklopeno celou flotilou, chráněno 
letadly, ale i vlastními obrannými systé-
my. Jako náhradním cílem jsou však te-
roristé ochotni spokojit se i nějakou obří 
výletní lodí s tisíci cestujícími.

Na lodi je kromě dvaceti čtyř po zuby 
ozbrojených sebevražedných teroristů i 
neozbrojený Michael Dabert a záhadná 
dívka, se kterou se ještě v době poklid-
né plavby spřátelil. On neví nic o ní, ona 
o něm. Nebo to není tak úplně pravda? 
Protože zaměstnanci Institutu (Mosad) 
v ulici Krále Saula bý vají většinou dobře 
informovaní. Teď je otázkou, zdali i tihle 
dva zmizí s ostatními výletníky, posád-
kou a teroristy v hlubinách Arabského 
moře. 

=MOBA=

– nepřehlédnutelná je v tomto smyslu 
paralela mezi obětujícím se mateřstvím 
Mariiným a vlastní rolí „obyčejné“ matky, 
která neváhá podívat se na sebe se zřej-
mou sebeironií, na druhé straně je však 
intimně vyznívající a zcela nezpochybni-
telný vztah k vlastním dětem. V pozadí 
neustále zaznívá přírodní téma pozdní-
ho léta a podzimu jako jasný obraz stáří 
a stárnutí, který se někdy dotýká až stra-
chu ze smrtelnosti. Nikoliv však smrti. 
Toto téma je předznamenáno smířením, 
snad soucitem. Soucit je nicméně zcela 
zřejmý při vykreslení charakterů lidí. Au-

torka pracuje s charaktery sobě známých 
osob, vyzdvihuje typický charakterový 
atribut a zobecňuje ve výstižné poetické 
zkratce. Dokazuje nejen v této oblasti 
zajímavé obrazové vidění světa. Autorka 
se v Návratech jasně hlásí ke svým lite-
rárním vzorům (Hrabě, Kainar) a nevá-
há se s nimi vypořádat s odzbrojujícím 
sarkasmem. Zcela zřejmá je i inspirace 
hudbou. Ocenit lze beze sporu výraznou 
schopnost imaginace, tedy obrazového 
vidění světa, tolik nezbytnou pro každého 
skutečného básníka, zvládnutá je práce 
s volným i vázaným veršem, pozornost si 

zaslouží kompozice textů s promyšlenou 
výstavbou a vůbec je zvládnutá formální 
práce s textem.

Domnívám se, že Lenka Bittová bri-
lantně vystihla podstatu poeticky pojaté 
každodennosti, z počáteční snahy o opti-
mismus následuje nevyhnutelné vystříz-
livění, uvědomění si pomíjivosti života 
i neopakovatelnost pouhého okamžiku, 
kdy návratem k sobě rozechvívá intimní 
smutky, niterní rozměry vztahů a to vše 
je nenásilně předloženo čtenáři jako zralá 
konzistentní poezie. 

Stanislava Bumbová
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J a n  B a u e r
C í s a ř s k é  s p i k n u t í
M O B A ,  2 0 2 2

Spisovatelský rekordman, jihočeský 
autor Jan Bauer, se ve svých knihách 

nejčastěji zaměřuje na období středo-
věku – doby plné mocenských pletich 
a bojů o bohatství, trůny a území. Císař-
ské spiknutí však není úplně novou knižní 

novinkou z Bauerova pera, jedná se totiž 
o upravenou verzi románu vydaného již 
před deseti roky. Nicméně popisova-
ný příběh, který autor nazval románem 
o vášni, lásce, věrnosti a zradě, neztrácí 
nic z obvyklé porce napětí, čtivosti a fun-
dované výpovědi o tehdejší situaci a vzta-
zích nejen ve vládnoucích kruzích.

Ačkoliv se i tentokrát hlavní osa děje 
točí okolo královského trůnu a osoby cí-
saře Zikmunda Lucemburského, nechal 
autor vstupovat do smyček příběhu další 
historické postavy, nečekaně zasahují-
cí do dějinných změn i osobních osudů 
hlavních hrdinů. Období Zikmundova 
panování na českém trůně není právě sta-
bilní a sám císař si neodvratnost blížícího 
konce dobře uvědomuje. Jen málokdo ze 
čtenářů ale tuší, že jeho reálným opo-
nentem je sama Zikmundova manželka. 
Pro svou krásu a ženskou přitažlivost 
obdivovaná Barbora Celská. Ta se však 
nespokojuje s místem po císařově boku, 
sama totiž touží převzít otěže vlády nejen 
v Čechách, ale i v Uhrách. V těchto sna-
hách jí vydatně napomáhá jak její milenec 

Michal Országh, tak šlechtic Hynce Ptá-
ček z Pirkštejna, přiklánějící se mimo jiné 
k myšlenkám husitství. 

Do rozehrané partie mezi plány Bar-
bory Celské a záměry císaře Zikmunda, 
který prosazuje jako svého zástupce Al-
brechta Habsburského, však neplánova-
ně, ale nečekaně silně vstupuje poprava 
Jana Roháče z Dubé. Ta má pak za násle-
dek radikální vzedmutí vlny odporu proti 
samotnému Zikmundovi a dosavadnímu 
vládnímu směru. 

Bauerovou předností v historických 
románech, kterých už vydal celé desítky, 
je jako obvykle nejen důsledné a mnohdy 
i na základech doložených faktů vyfa-
bulované nečekané propojení dějových 
historických událostí s příběhy vystupu-
jících postav, ale i mistrovské vylíčení 
souvztažností s politickou a ekonomic-
kou situací v celé Evropě. Takže čtenář 
přijímá knihu jednak  jako zdroj napí-
navého líčení v historických kulisách, 
ale i jako nenásilnou a zábavnou formu 
poučení o tom, jak se tehdy profilovaly 
dějiny v širším měřítku. 

J i ř í  S i v o k
L í p  u ž  b y l o
G o l d e n  D o g ,  2 0 2 2

Příhodný název nové knihy Líp už bylo 
z pera českobudějovického autora Ji-

řího Sivoka sice evokuje odkaz na napja-
tou současnou světovou situaci, ale míří 
ještě dál – do mnohem černější a bezna-
dějnější budoucnosti. V tomto případě 
vyfabulované – ovšem s veškerou razan-
cí síly slova a přesvědčivě vykreslených 
obrazů.

Jiří Sivok není na literárním poli žád-
ným nováčkem. Je dlouholetým členem 
Jihočeského klubu Obce spisovatelů, 

pod jehož zastřešením založil HSF Club, 
zaměřený vysloveně na žánry hororu, sci
-fi a fantasy. Publikoval řadu zdařilých 
povídek v kolektivních sbornících a v na-
kladatelství Golden Dog je nyní aktuálně 
avizovaná jeho novela Líp už bylo, v po-
řadí třetí sólová knížka po titulech Smrt 
bývá nehezká a Pár zbytků pro krysy. Ne-
zvyklým doplněním prezentace zmiňova-
né Sivokovy knižní novinky je mimo jiné 
i dobře natočený filmový trailer, který je 
volně k dispozici na internetu.
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O n d ř e j  F i b i c h
C e s t y  k  Š u m a v ě
Na k l a d a t e l s t v í  F i b i c h  O n d ř e j ,  2 0 2 2

Autorem této nevšední publikace 
s názvem Cesty k Šumavě je jiho-

český autor Ondřej Fibich, vášniv ý v y-
znavač šumavských krás, básník, sv ým 
způsobem mystik a mimo jiné také ne-

sobecký příznivec spisovatelů z jihu 
Čech.                  

Jeho nynější nakladatelství se vrací 
ke star ým šumavským autorům, jako 
byl třeba Karel Klostermann, ale také 
rozsáhlá Fibichova autorská tvorba 
je z velké části věnována Šumavě. Ani 
bibliografie tohoto spisovatele a básní-
ka není bez zajímavosti - je víc než ob-
sáhlá a zároveň i pestrá jak po stránce 
žánrové, tak obsahové. Kromě jiného 
se věnuje i hudebním textům, které 
našly uplatnění v populární hudbě tře-
ba u Marty Kubišové, ve folku u Petra 
Lutky či nečekaně v písničkách pro 
děti. Některé jeho práce lze dokon-
ce označit v daném oboru za vědecké. 
Bez zajímavosti není ani osobní živo-
topis tohoto šumavského barda, kter ý 
by s přehledem v ydal na samostatný 
napínav ý román. Fibichov y názor y 
a poznání formovala kromě životních 
peripetií i osobní setkání s Jaroslavem 
Seifertem, Vladimírem Holanem, Jiřím 
Trnkou a řadou dalších osobností české 

kultur y. V posledním období zakotvil 
jako editor, v ydavatel, spisovatel, knih-
kupec a antikvář. Což umožňuje i jeho 
potřebu sdílení se širokou čtenářskou 
a literární obcí.   

V nákladné publikaci Cesty k Šu-
mavě s ilustracemi Petra Štěpána  a fo-
tografiemi Ivany Řandové se prolínají 
silně emotivní verše a drobné kapitolky 
o tradicích, minulosti a přítomnosti Šu-
mavy s pasážemi o věštcích, léčitelích, 
víře, znameních a zázracích či o bytos-
tech hor a plání s tímto územím spoje-
ných. Rozmanitost námětů, specifika 
zpracování a hloubka dílčích textů klade 
na čtenáře poněkud vyšší nároky s před-
pokladem určitého splynutí s tématem 
či se způsobem myšlení autora. Ale je 
naprosto jisté, že tato kniha vás spoleh-
livě odnese do nevšedního světa, v němž 
se mísí emoce s realitou i věky ověřeným 
odkazem předků.

  

Děj knihy Líp už bylo je zasazen do 
bezútěšného údobí, které nastolila celá 
řada tragických katastrof, ve stručnosti 
vyjmenovaných v oficiální anotaci kni-
hy: dvanáct let po atomové sprše, osm 
let po všudypřítomné temnotě jaderné 
zimy, šest roků od doby, kdy lidé zjisti-
li, že z nitra planety Země uniká plyn, 
hubící plody v tělech matek. Dostatečně 
hrůzné, hororové prostředí pro poutavé 
líčení nebezpečné a problematické cesty 
hlavní postavy Cappyho za jeho cílem. 
Dějovou scenérii  hned v první kapitole 
rozšiřuje setkání s trojicí dalších pout-
níků – otcem Sněžínem, teenagerem 
Vláďou a traumatizovanou smutnou 
Lindou. Jejich společným nepřítelem je 
nejen neutěšená situace, vzniklá po Vel-
ké chybě, hlad, zdevastovaná krajina, 
zdivočelá zvířata, ale i další jedinci lid-

ského druhu - vojáci či násilnická banda 
Harkonnenů. A svým způsobem i po-
divné praktiky do příběhu zapojených 
Spojenců. 

Autorovou předností je jedinečné líče-
ní dramatického dění, kdy ze slov dokáže 
vystavět plastické barevné obrazy, neo-
třelými osobitými metaforami přiblížit 
jako pod mikroskop čtenářovy fantazie 
dílčí scény vymodelované mnohdy až do 
hrůzných podrobností. Na druhé straně 
ale i drsně chlapsky, bez zbytečného sen-
timentu, odhaluje také pocity jeho postav, 
odkrývá jejich niterné stavy, formované 
minulostí i katastrofickou přítomností. 
A přestože tyto okamžiky nerozpitvává 
a nerozmělňuje v toku slov, i v této zúžené 
formě představují nesporně stejně silné 
momenty popisovaných událostí jako lí-
čení drastických drsných obrazů. S nad-

hledem zachycuje i aktuální politické 
a sociální vztahy ovlivňující dobu, kruté 
územní boje a mocenské šarvátky. Snaží 
se zachytit i postup naprostého odlidštění 
páchaného zla, nezadržitelný proces zne-
užívání daných možností džungle, růst 
sobectví ve stínu snahy o přežití, pohnut-
ky přetavující rezignaci v nepředpokláda-
né činy.   

Jednou z dalších zajímavostí Sivokovy 
knihy je fakt, že svůj příběh pevně ukotvil 
v jihočeské krajině, podrobně popisují-
cí a určující jednotlivé body jako města, 
vesnice, řeky a další detaily prostředí, 
včetně například krajinný popis Týna nad 
Vltavou, zoologická zahrada v Hluboké 
či centrum krajské metropole České Bu-
dějovice, kam směřují naděje jeho cesty. 
Otázkou pro čtenáře ale zůstává, co sku-
tečně najde na jejím konci...
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F r a n t i š e k  Ty l š a r  a  s p o l .
L i t e r á t i  n a  t ra t i  I X  a n e b  P ř í b ě h y  ( Po e z i e )  v l a k o v ý c h  c e s t
E p i k a ,  2 0 2 2

Již podeváté se čtenářská veřejnost se-
tkává s knižním projektem Literáti na 

trati, který je dílem jihočeského autora 
a předsedy Jihočeského klubu Obce spiso-
vatelů Františka Tylšara. Také tentokrát 
byly vydány dvě knihy, jedna pro prózu 
s podtitulem Příběhy grafikonu a jedna 
určená výslovně pro básníky, nadepsa-
ná jako Poezie grafikonu. Kniha prózy 
má obálku zelenou a poetický díl barvu 

modrou, v obou případech však s barev-
nou fotografií na téma vlaky. Společným 
jmenovatelem obou výtisků, vydaných 
v nakladatelství Epika, stejně jako celé 
předchozí řady těchto publikací, je vztah 
k železnici anebo vzpomínky a zážitky 
s tímto jedinečným fenoménem spojené. 

Nevšednost zmíněného knižního 
projektu, který nyní vstupuje již do de-
sátého ročníku, spočívá v tom, že dává 

prostor i těm, kteří vstupují na plochu 
literární tvorby úplně poprvé anebo se 
v tomto směru každoročně  realizují vý-
hradně v těchto nevšedních publikacích 
s otevřenou náručí. Ale Literátům na trati 
zůstávají věrní i renomovaní spisovatelé, 
které navozené téma se vztahem k želez-
nici oslovuje. Obsah se  tudíž zákonitě 
pohybuje v různých žánrových rovinách, 
jakož i v rozdílně kvalitě, vždy však ne-
sporně s dobrým úmyslem. V prozaickém 
sborníku je zapojeno 66 autorů, svými 
verši se pak zapojilo 63 psavců. Nicméně 
pro mnohé je to první krok ke knižnímu 
publikování. Jednotlivé prozaické útvary 
či verše jsou doplněny autorskými me-
dailonky s fotografií, čímž se nejen jejich 
tvorba, ale i osoba dostávají do všeobec-
ného povědomí. Ilustrace pak tvoří ba-
revné fotografie námětově spojené s vlaky 
a železnicí vůbec.  

Uváděné knihy vyšly již před několi-
ka měsíci, ale v okamžiku, kdy se ocitly 
v rukou čtenářů, se  na stole vydavatele 
Františka Tylšara už začaly scházet prv-
ní příspěvky do dalšího ročníku. A chce-
te-li příští rok patřit mezi autory i vy, je 
právě čas se zamyslet nad tím, co by vás 
mohlo zařadit  do této příjemné literární 
společnosti. 

L a d i s l a v  B e r a n
A  z a b i j  h o  p o t i c h u !
M O B A ,  2 0 2 2

Témata knih pilného píseckého spiso-
vatele Ladislava Berana mají jedno 

společné, a to jedinečně pojímaný krimi 
žánr. Autor ovšem pravidelně střídá dobu 
prvorepublikovou s píseckou četnickou 
pátračkou v hlavní roli a novodobější kri-
minální povídky z následné etapy po zvo-
nění klíčů až po současnost. 

Tentokrát svůj sborník krimi historek 
se zvědavost vzbuzujícím názvem A zabij 
ho potichu! zasadil právě do oné první 
skupiny, přesněji už do konce třicátých 
let. Nicméně i zde se na scéně objevuje 
štábní kapitán Votruba se strážmistrem 
Hřebejkem, praporčíkem Čípem a jejich 
dalšími kolegy.

Už několikrát jsem Ladislava Berana 
nazvala mistrem trefných a přitažlivých 
titulků a výjimku nemohu udělat ani 
u tohoto svazku sedmnácti povídek s kri-
minální zápletkou. Hned první historka 
z neměnného zápasu spravedlnosti a zlo-
činu nese název, který připomene oblíbe-
ný televizní pořad Poklad z půdy. V tomto 
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J a r o m í r  K r o č á k
A ž  d o  ú p l n é h o  k o n c e 
S t u d i o  G a b r e t a ,  2 0 2 2

Na novou knihu z pera známého čes-
kobudějovického architekta Jaromí-

ra Kročáka čekala čtenářská veřejnost po 
jeho předchozím knižním úspěchu s na-
pínavým románem Ateliér Konus, který 
vzbudil na jihu Čech pozornost, s napě-
tím a netrpělivostí. O tom svědčila i bo-
hatě navštívená srpnová autogramiáda 
v knihkupectví Kanzelsberger a křest této 
publikace s názvem Až do úplného konce. 
A jsem přesvědčená, že všichni byli, stej-
ně jako já, opravdu překvapeni.  

Zatímco první publikace byla odvážnou 
kritickou sondou do českého stavebnictví 
a světa architektury, jakož i do zázemí ko-
munální politiky, se žánrovým zařazením 
nejblíže thrilleru, letošní Kročákova au-
torská novinka se zaměřuje především na 
oblast nejužších rodinných vztahů a jejich 
křehkost vůči osudovým změnám.  

Ačkoliv už prolog naznačuje určité 
drama v této rovině, děj zpočátku plyne ví-

ceméně v poklidné rovině s běžnými a cel-
kem nevzrušivými zádrhely v rodinách 
jednotlivých hlavních aktérů, které tvoří 
otec s matkou a rodiny jejich dvou dcer. 
Prostor dostává i poetické, citlivé líčení 
jak osobních nálad včetně příslušných, 
lehce erotických momentů, tak i přírody, 
s neokázalým, ale upřímným vyznáním 
popisované krajině. Díky autorově schop-
nosti vystavět ze slov plastické obrazy i si-
tuace, se čtenář rozhodně nenudí.

Postupem času se ale napříč všemi 
těmito styčnými body stále víc vyhrocuje 
tísnivá situace kolem otce a postoji obou 
dcer k tomuto problému. Konfrontace 
generačních názorů, citů i osobního pří-
stupu k tísnivým změnám skvěle a bez 
zbytečných nadsázek vykresluje křeh-
kost vzájemných vztahů, morální stránky 
jednání, ale i překvapivé odkrývání ne-
tušených stránek minulosti. Zvlášť dra-
maticky a naléhavě vyznívají pak pasáže 

věnované vyhrocené problematice stár-
nutí, otázce morálních i osobních obětí či 
chování okolí k tomuto nezadržitelnému, 
svým způsobem devastačnímu procesu. 

Líčením jednání obou sester a matky, 
nejvíc zatížené měnící se situací, vykre-
sluje i jejich povahové rysy, aniž je od-
suzuje či vychvaluje. Prostě konstatuje 
– plastický obrázek si automaticky vytvá-
ří už čtenář sám. A o to šlo i autorovi...

případě ale nejde o poklad nabízený, 
ale naopak ukradený. Z půdy paní Andrš-
tové, vdovy po vrchním radovi, totiž zmi-

zelo pět cenných obrazů od uznávaných 
akademických malířů. A jak asi tušíte, 
i tentokrát si po náročném vyšetřování 
palmu vítězství odnáší strážmistr Hře-
bejk – zajímavé ovšem je, jakými cestami 
se k tomuto úspěšnému konci dobral. A to 
je právě postavené na Beranově nezpo-
chybnitelném vypravěčském umění. 

Stejně jako v dalších příbězích – jako 
třeba Útěk z lapáku, kdy se osud útěkáře 
poněkud nečekaně zkomplikuje, či v ka-
pitolce nazvané Nebožtík, který neměl 
jméno, jejíž konec bude pro čtenáře ne-
očekávaným překvapením. Název další 
povídky Černý den galerky už sám o sobě 
napovídá, kudy se bude ubírat její děj, ob-
dobně jako u historky nazvané Haupttre-
fa štábního strážmistra Hřebejka, kde už 
vstupuje do hry i vyhrocující se situace 
s hitlerovským Německem. Osudová pi-
tomost v titulku nás pro změnu zavede do 
písecké školy a pod nadpisem Objednejte 
si pohřeb, pane štábní, jde nejen o ano-

nymní výhružky, ale i následné pátrání po 
jejich pisateli.

Podobně bychom se s Beranovými 
vyšetřovateli v dalších povídkách dostali 
k vyloupenému trezoru, k vraždě, leh-
konohým paničkám a kuplířství, tajem-
nému zmizení básníka, k vyřešenému 
případu díky daktyloskopickým stopám, 
komplikovanému případu černé vdovy, 
kasařské sérii se spodním prádlem, k pří-
padu s trempy zataženými do vloupaček, 
nepovedené kasařské premiéře a dobrém 
srdci strážmistra Hřebejka, ke smrti zná-
mého flamendra, pohřešování či nepove-
dené premiéře kasaře. 

Hlavní punc všem těmto případům 
ale dává Beranův jadrný a čtenáři blízký 
způsob psaní včetně dobové hantýrky, 
mimo jiné i neotřelé drsně květnaté me-
tafory, laskavý nadhled s pochopením, 
ale především perfektní znalost prostře-
dí, pátracích metod či zvyklostí tehdejší 
galerky.
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J a n a  D o h n a l o v á
L o k á l k a  Š t ě p á n k a
E p i k a ,  2 0 2 2

Lokálka Štěpánka je roztomilá knížka 
z pera jihočeské autorky Jany Do-

hnalové, která sice žije v Londýně, ale 
pravidelně se vrací do svých milovaných 
Černovic na Táborsku. Tentokrát se jí po-
dařilo propojit realitu v podobě tamější 
lokální železnice a první lokomotivy na 
této trati, které dala jméno Štěpánka, 
s pohádkovou fantazií dětského světa. 

Personifikace lokomotiv či železniční-
ho mostu poskytla autorce podstatně širší 
pole pro jednotlivé příběhové kapitolky, 
které na sebe chronologicky navazují a 
provádí tak netradiční formou dětského 
čtenáře celou historií trati včetně paralel-
ně se odvíjejících světových událostí. Děti 
se cílenou nenásilnou formou seznámí s 
počátky výstavby tamější železniční trati, 
s válečnými roky, s přechodem z parního 

pohonu na motorový a dalšími změnami 
na trati, v okolní krajině i v životě jejích 
obyvatel. 

Navíc jsou popisované příběhy vy-
šperkované pohádkovými možnostmi, 
které sice korespondují s běžným každo-
denním děním, ale dávají popisovaným 
příhodám křídla dětské obrazotvornosti. 
Takže kluci a děvčátka se nejen pobaví 
vtipnými  a pro děti naprosto srozumitel-
nými příhodami, které nepostrádají ani 
určitá ponaučení, ale zároveň si tak malí 
čtenáři osvojí i jisté znalosti z historie, 
zakomponovaných do pohádkově nadsáz-
kových příběhů. Navíc je publikace dopl-
něna řadou veselých barevných obrázků 
Niny Roubíkové, skvěle doplňujících dě-
jovou paralelu celého zábavného i pouč-
ného vyprávění. 

J a r o s l a v a  P i x o v á
K d y ž  V l t a v a  z p í v a l a
B l a n i c e ,  2 0 2 2

Podzim je obdobím, kdy obvykle bilan-
cujeme úrodu nových knih, vydaných 

během předcházejícího jara a léta. Mezi 
ně naprosto jistě patří dvoudílný knižní 
projekt nesmírně aktivní jihočeské au-
torky Jaroslavy Pixové, vydané nakla-
datelstvím Blanice. Knihy spojuje nejen 
společný název „Když Vltava zpívala“, ale 
i téma jejich obsahu, jímž je pochopitelně 
jedna z našich nejopěvovanějších řek, jak 
již název napovídá. Nejde však jen o řeku 
samotnou a její zajímavosti, ale přede-
vším o život lidí a běh historie na jejích 
březích. 

Tyto dvě nádherné publikace se 
spoustou zejména dokumentárních sním-
ků, nákresů, plánků a mapek se odlišují 
kromě barevných snímků na obálkách 
také svými podtituly. První díl  s podti-
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tulem Od Týna po Rejsíkov jednoznačně 
vytyčuje úsek toku Vltavy, kterému se Ja-
roslava Pixová v tomto svazku podrobně 
věnuje. Všímá si přírodních krás oblasti 
a místopisu krajiny, ale i historických 
faktů vážících se k vltavskému údolí v da-
ném rozsahu, s nejedním odskokem do 
pravěku a následných údobí, ve spojitosti 
s archeologickými nálezy a dochovanými 
stavbami. Podrobně popisuje městečka, 
vesnice, osady i osamělá stavení na bře-
zích Vltavy, včetně historických staveb, 
zabývá se osudy těch, kteří s tímto úze-
mím a jeho osidlováním spojili své životní 
osudy, nezapomíná ale ani na stavby no-
vověku, jako jsou přehrady, mosty, apod. 
Svá vyprávění začíná v Týně nad Vltavou, 
v jeho romantických zákoutích psaných 
dějinami, ale i v domech tamějších ře-
meslníků, kteří k provozu svých řemesel 
potřebovali vodu – jako koželuhové, jir-
cháři, soukeníci, barvíři a v neposlední 
řadě také mlynáři, jimž je vyhrazen po-

měrně velký prostor, nebo říční šlechta 
- voraři. V dílčích kapitolách se zabývá 
rodopisy rodinných klanů, zejména pak 
mlynářských rodů, ale i někdejším spo-
lečenským životem a činností spolků, 
sakrálními stavbami, obchodními pod-
mínkami, nástupem průmyslu či moder-
ní výstavby. Podrobně popisuje zajímavé 
a nevšední okamžiky včetně přírodních 
katastrof, mimo jiné také postup pokroku 
v kraji. Samostatnou kapitolu tvoří lodní 
doprava a přínos známého podnikate-
le Vojtěcha Lanny a jeho následovníků, 
na stránkách najdete i jména hostů slav-
ných jmen, kteří do tohoto kraje zavítali. 

Druhý, ještě objemnější díl nese pod-
titul Od Lipovska po Zvíkov. I zde by-
chom mohli podrobněji hovořit o obsahu 
v podobném duchu, s neopomenutelnou 
dominantou hradu Zvíkov a jeho historií, 
Podolským mostem či přemístěním po-
věstného řetězového mostu, který později 
našel využití u Stádlce. Autorka fundova-

ně popisuje i další změny v rázu krajiny 
a osídlení, dává širší prostor životopis-
ným statím o tamějších rodinách, také 
změnám, které se krajiny kolem Vltavy 
vzhledově i existenčně dotýkaly. V obou 
případech jsou knihy doplněny i slož-
kou barevných fotografií ze současnosti, 
vztahujících se k popisovaným lokalitám. 

Je úžasné, kolik autorské práce oba 
zmiňované svazky obsahují. Nejde jen 
o zkoumání v archivech, muzeích a rodo-
vých kronikách dotčených osob, ale i o to, 
že každý kousek z popisovaných končin 
autorka osobně prochodila, aby její řád-
ky byly zasvěcené a ověřené realitou. 
Myslím, že právě tento dvojdílný, velice 
podrobný projekt je zatím vrcholem tvor-
by Jaroslavy Pixové a že zaujme nejen ty, 
kteří zde najdou zmínky o svých předcích 
nebo místech, která dobře znají, ale i řadu 
dalších čtenářů, milujících historii a seri-
ózní popisy faktů z dob dávno i nedávno 
minulých.

Literární klub Pegas Mělník, který 
sdružuje 45 milovníků poezie z celé 

České republiky, letos slaví 35 let od své-
ho založení. Součástí oslav je vydání bás-
nického sborníku Kvítka z Pegasu (vydala 
Věra Kopecká 2022, ilustrovala a edito-
vala Lenka Hejdová).

Do výročního almanachu přispěli: 
Martin Burda, Zdeňka Čechová, Oldřich 
Damborský, Marie Dolistová, Marta Fran-
cová, Hanka Hosnedlová, Jaroslava Já-
něová, Tomáš Jirgl, Věra Kopecká, Alena 
Krtilová, Věra Kulišová, Aida Legnerová, 
Zdenka Líbalová, Jindra Lírová, Pavel Ma-

lák, Svatava Mášová, Libuše Matysíková, 
Magdalena Pokorná, Jaroslav Schnerch, 
Luboš Skopec, Vratislava Šálková, Petr Šu-
lista, Božena Tilňáková, Irena Topinková, 
Věra Vaďurová a Jan Zeman. 

Almanach byl představen v rámci 
slavnostního vyhlášení celostátní poetic-
ké soutěže Mělnický Pegas 2022, které se 
uskutečnilo v sobotu 15. 10. 2022 v Měl-
níku,  v Masarykově kulturním domě. 

Tam bylo možné si tuto knížku pro-
hlédnout i koupit.  

=Pegas= 

K o l e k t i v  a u t o r ů
K v í t k a  z  Pe g a s u
Vě r a  K o p e c k á ,  2 0 2 2
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Písmenka jsou někdy neposedná. 
Nebaví je odpočívat v knížkách na 

regálech veřejných knihoven a domá-
cích knihovniček a moc závidí domácím 
mazlíčkům, že můžou šmejdit po bytě 
a chodit na procházku s páníčkem.

Zvlášt’ velký pecivál bylo jedno „b“.  
Ale jednou se přece jen odvázalo a při 
Noci knihoven vyklouzlo ze své knížky 
během veřejného čtení v bý valé kavárně 
Perla. Kavárna Perla sídlila až nahoře 
v nejvyšším patře oblakodrapu Koldům 
a patřila před několika desítkami let 
k oblíbeným budějovickým kavárnám.

Ale jako každá neposlušnost je po 
zásluze potrestána, tak bylo i neposed-
né písmenko. Před těmi mnoha léty totiž 

z koktejlu „Bílá paní“ vyklouzla i Bílá 
paní a bloudila od té doby v opuštěné 
kavárně.

Vzpomínka na časy feudalismu a re-
likt minulosti Bílá paní potkala stále 
„in“ a svěží písmenko Bé. A byla z toho 
velká láska a od té doby straší nahoře 
v Perle společně.  Společně, ne spolu. 
Slovo „spolu“ dostalo po minulých vol-
bách skoro až hanlivý přídech a nehodí 
se užívat v takovém hezkém kontextu!

Don B a seňorita Blanca, dva kou-
síčky dřeva, dvě krůpěje ještě netvoří-
cí déšt’. Z kavárny je nádherný výhled. 
Kochají se jím. Až do příští akce, kdy se 
rozhodly společně do nějaké nové kníž-
ky zalézt...

Neposedné písmenko  
v kavárně Perla 21. 9. 2022
◊ Jiří sláma

F r a n t i š e k  Ni e d l
D o t e k  z l a
M O B A ,  2 0 2 2

Život už zavál Michaela Daberta, bý-
valého příslušníka francouzské Ci-

zinecké legie, ale také elitního žoldáka, 
do mnoha koutů světa, po dlouhé době i 
do jeho rodné země, odkud utekl ještě za 
minulého režimu. Nyní si chce užít toho, 
čeho každý „zasloužilý důchodce“ – od-
počinku, cestování a společnosti své krás-
né přítelkyně, herečky Joan Hartingové. 
Ale nebyl by to Dabert, aby ho po nějaké 
době nezačalo pálit dobré bydlo… A tak 
jako na zavolanou přichází nabídka na 
ochranu soudce, rodinného přítele Joan, 
který je původně pozval jen na návštěvu k 
Velkým kanadským jezerům. Zdá se však, 
že soudci nejde pouze o ochranu vlastní 
osoby… Události nabírají rychlý spád, 
když někdo začne systematicky likvidovat 
obyvatele blízkého města.  = MOBA=

A jak knihu hodnotí čtenáři? 
Kniha je naprosto fantastická. Co nej-

více oceňuji jsou propracované spojitosti. 
Jelikož dochází k vraždách a Michael Da-
bert se je snaží rozuzlit, líbí se mi styl, ja-
kým přemýšlí nad možnými i nemožnými 
pachateli. 

Například je odstavec, kdy vede rozho-
vor s mužem na vozíku, má k němu určité 
otázky a na jeho otázky odpovídá nevybí-
ravě, a když už se muž na vozíku naštve, tak 
mu Dabert říká něco ve smyslu: „Vstanete 
a nakopete mi pr...?“ 

Pan Niedl tuto knihu napsal dokonale, 
skvěle se četla, byla napínavá až do konce, 
nechyběl zde humor ani historie. Já se u této 
knihy náramně bavila a věřím, že vy budete 
taky! 

= daramegan=

literatura | nové knihy - připravuje Hanka Hosnedlová, minifejetonek
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Nedopalek cigarety si razil cestu ne-
dobytnou tkaninou. Po chvíli přece 

jen dosáhl svého záměru a v už tak špi-
navých kalhotách se objevila šmouha 
a nepatrná trhlina. Když ji muž zpozo-
roval, pouze líně uhasil špačka o stehno 
a smetl ho spolu s hromádkou popela na 
podlahu za zbytkem z tabatěrky. Tíživou 
atmosféru chvilkami narušovalo pou-
ze škrtání sirek, které následně svištěly 
vzduchem do krbu a zanikaly v nekoneč-
ném ohni. Světlo z mužova soukromého 
ohniště se odráželo v jeho krví podlitých 
očích. Poslední sirka se odevzdaně pod-
dala náruči plamenů a muž s povzde-
chem složil hlavu do dlaní. Pokusil se 
prolomit tranz rytmickým poplácáním se 
po tvářích, načež železnou lopatkou pro-
hrábl doutnající hromádku v útrobách 
krbu. Mezi zbytky popela vykukovaly již 
dobře známé, stříbrné přezky. Muž se 
zlostně zamračil jejich směrem. Na táhl 
se na krbovou římsu pro zbytek křídy 
a do oprýskané zdi vyryl třiatřicátou bí-
lou čáru. 

Když se před několika týdny do-
davatel elektřiny rozhodl vyškrtnout 
mužův skromný příbytek ze seznamu 
svých zákazníků, reagoval na to majitel 
domu více než stoicky. Z toho mála, jež 
si řezbářstvím vydělal, už si dávno ne-
mohl myslet na žádný luxus. Naštěstí 
se mu nová výzva zamlouvala a přijal ji 
se zapálením mladého skauta. Ležérní, 
bezstarostný život muži bohužel nevy-
držel dlouho, po několika dnech se ozval 
nový problém. Staromódní lednice svého 
pána přivítala nevábně zapáchajícím 
obsahem. Plíseň se statečně držela všech 
koutů dříve bělostných polic, nezbyla 
tedy jiná možnost, než uchovávat veške-
ré potraviny mimo ně. Z větších odřez-
ků, které zbyly po opracování nízkého 
bukového stolku, vyrobil řezbář několik 
beden, kam pokrmy pohodlně uložil. Si-
tuace se tak zdála být plně pod kontrolou 
a muž si plnými doušky užíval nově naby-
tého životního stylu. Tedy až do té doby, 
než se v různých částech domku začaly 
zjevovat kousky tolik vzácného jídla. 

Mužova nejhorší podezření se naplni-
la. Jednoho večera si u krbu vychutnával 
poslední plechovku mexických fazolí, na 
kterou se celý den náramně těšil. Přepadl 
ho hlad, a tak hltal až nezdravě svižným 
tempem. Několikrát se zakašlal tolik, 
až rudé fazole létaly na všechny světo-
vé strany. Když si po sobě jal nepořádek 
uklidit, koutkem oka postřehl vedle za-
bahněného bagančete pohyb. Zdálo se 
mu, že se jedna zakutálená fazole nesmě-
le sune kupředu. Odložil prázdnou ple-
chovku a několikrát nevěřícně zamrkal, 
ve snaze zahnat nesmyslný blud. Z výjevu 
ovšem nemohl spustit oči, luštěnina sebou 
opravdu mrskala po podlaze! Znenadání 
fazolce narostly nožičky a vzápětí i ocas. 
Chtěl se natáhnout pro noviny a mexické-
ho zběha potrestat, ale už se nezmohl ani 
na krok. Z těla se mu vylila všechna krev, 
opustila cévní systém, obkroužila míst-
nost a do útrob traumatizovaného muže se 
vrátila v podobě fazolově červené jinovat-
ky. Z obličeje se mu vytratil výraz a muž 
se bezvládně složil přímo na konferenční 
bukový stůl s jeho iniciály vypálenými na 
spodní hraně.

Po nějaké době se mužův mozek dal 
opět do práce a zbídačeného chudáka 
přivedl k životu. Ležel na studených par-
ketách a rozhlížel se kolem sebe, když ho 
přepadla úzkost. Musel urychleně jednat, 
jeho svět narušil nezvaný host a on to ne-
hodlal nechat bez povšimnutí. Vedle něj se 
na zemi povalovalo několik drobných hně-
dých zrníček. Vysmívá se mi, pomyslel si 
rozhněvaný muž. Napřímil se, neohraba-
ně se dopotácel ke kredenci a až nečekaně 
chvatně si do pusy nasypal celou hrst bí-
lých tablet. Snažil se při tom zahnat husí 
kůži, jež se mu stěhovala po těle a střídavě 
s sebou přinášela návaly horka a studené-
ho potu. Z jídelního pultu sebral středně 
velké dláto a zamířil do své dílny. Cestou 
nevědomky šlápl do červené loužičky, 
ve které se ještě před nedávnem povalovaly 
rozsypané mexické fazole.

Ostré třísky odletující od dláta se 
muži zabodávaly do oblečení, do vousů 
i pod nehty. V zuřivém deliriu emocí však 

odsunul bolest na druhou kolej. Prastarý 
vlak, který na stejné koleji čekal už několik 
let, se po čase opět dočkal nových pasažé-
rů. Vyčerpání, nervozitě i agresi, které se 
všechny tísnily v maličké loži, oponovalo 
prostorné soukromé kupé strachu. I ono 
dnes plně otevřelo brány čerstvě přícho-
zím – strachu cestujícím po vlastní ose, 
zamilovanému páru postaršího strachu 
i několikačlenné vystrašené rodince. Muž 
neplánoval dát svým pocitům volný prů-
běh, neměl to ve zvyku. Vratká stolička, 
která ho udržovala dál od teritoria jeho 
nepřítele, se pod ním nejistě zakymácela 
a on musel jednat. Rozhodl se pro bezpeč-
ný úkryt na pracovní desce. Dílo bylo té-
měř dokončeno. Když připevnil ke čtyřicá-
té dřevěné destičce železné packy, shrábl 
obsah na stole, seskočil na zem a utíkal 
do jídelny. S námahou se vyškrábal na jí-
delní linku a setřel si rukávem pot, který 
ho štípal do očí. Jak tak seděl a čekal na 
zásah shůry, přemýšlel nad absurditou 
své situace. Celý život byl příliš hrdý na to, 
aby si připouštěl své slabé stránky. Přesto 
se najednou nedokázal ubránit ozvěnám 
svědomí. Pohled mu padl na ohlodané 
zbytky papriky na podlaze a on neudržel 
obsah svého žaludku uvnitř. Vyzvracel 
se do dřezu, přitom se nervózně drbal po 
celém těle. Zhruba po hodině přemluvil 
strnulý aparát k pohybu a začal po domě 
rozmisťovat čtyřicet, podomácku vyrobe-
ných, pastiček na myši. Alespoň jednou 
v životě se přestaň chovat jako zbabělec 
a zatni zuby, napomenul se přísně. Vy-
razil kupředu a při procházení obývacím 
pokojem opsal dokonalou kružnici kolem 
hrstky titěrného myšího trusu. 

Týdny uplynuly, jako kdyby je odnesla 
velká voda. Nad utrápeným stavením se 
stahovala mračna a muž za 30 dní do-
kázal zestárnout o 30 let. Ze začátku své 
válečné strategie plánoval velice pečlivě – 
kusy jídla svědomitě potíral nejdražšími 
rodenticidy a servíroval je hlodavci něko-
likrát denně. Veškeré snažení ale přichá-
zelo vniveč, myš mužovy intriky snadno 
prohlédla. Pokaždé, když si z pastičky 
odnesla kousek sýra, cítil, jak spolu s ním 

Nezvaný host
◊ micHaela Janutková
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odnáší i kousek jeho vůle. Probděl několik 
nocí, ale nikdy se mu nepodařilo ji zahléd-
nout. Nenalhával si, že by byl v takovém 
případě schopen jakkoliv zareagovat, ale 
chtěl alespoň vědět, s kým má tu čest. Jed-
nou myš pochybila a nestihla se z pastič-
ky včas vymanit. Ráno poté muž našel na 
zemi kus ocasu s krvavými stopami okolo, 
po narušiteli nebylo ovšem ani stopy. A tak 
i ta jediná, alespoň zčásti úspěšná pastič-
ka skončila za doprovodu obrovské rány 
v ohni. Každým dnem nenáviděl muž svůj 
domov čím dál víc, nedokázal ho ubránit. 
Díval se z okna a pozoroval smutné nebe, 
jak se inspiruje jeho vnitřním naladěním. 
Byl bezbranný a neschopný. Prohrával. 

Byly i dny, kdy musel mazaného hlo-
davce obdivovat i přes všechen odpor, kte-
rý k němu choval. Myš se poctivě vydávala 
do boje každý den, nasazujíc vlastní život 
za kus okoralé kůrky chleba. Úspěšně pře-
konala každou zkoušku, kterou na ni muž 
přichystal. Jak je možné, že se v tak ma-
lém těle skrývá tolik odvahy? Muž se cítil 
její statečností zahanben a nesnášel ji o to 
víc. Zahnala ho do bezvýchodné situace, 
obnažila veškeré jeho slabiny a v rukávu 
mu nezbylo žádné eso. Jediná zajímavá 
věc na jeho rukávech byly smutně se roz-
růstající díry, protože si myš chodila vybít 
zlost i na oblečení, botách či lůžkovinách. 
Prázdné pasti se v krbu kupily, jídla ubý-
valo a vrásky na mužově čele se viditelně 
prohlubovaly. 

V podvečer, kdy muž obvykle sedával 
v křesle u ohně s nohama těsně nad zemí 
a přemýšlel, jestli si svého soka pouze nevy-
myslel, zaznamenala jedna z jeho nástrah 
pohyb. Muž zbystřil smysly a nechal ciga-
retu volně viset z pootevřených úst. Vtom 
ji zahlédl. Jako by se z tabákového kouře 
zhmotnila, stála před ním malinká šedavá 
myška. Pozorovala ho korálkovýma očima 
a nahlížela přímo do jeho bázlivého nitra. 
Provokovala ho. Byla si jistá, že stejně jako 
za poslední měsíc nebude schopen nijak za-
sáhnout. Stáhne ocas mezi nohy. Přesně to, 
co statečná myš v onen den, kdy obětovala 
ten svůj, neudělala. Zírali na sebe. Dva 
opačné póly. Ryzí odvaha a zbabělost spo-
lečně dýchaly stejný vzduch a přece si nebyly 
vůbec podobné. Když z úst paralyzovaného 
muže vypadla téměř dohořená cigareta, 
dala se myš na útěk. V šokovaném muži se 
vzedmula veškerá síla. Intenzivní zážitek 
jej zvedl z lenošky a odhodlání, což byl na-
prosto neznámý pocit, posouvalo jeho nohy 
kupředu. Sledoval hbitou myš kličkující po 
pokoji, jak stočila směr k poslední zbývají-
cí pastičce s kouskem sýra. Chamtivá myš 
nedokázala ovládnout své zvířecí pudy a ne-
ohroženě po návnadě skočila. Ve stejnou 
chvíli vystartoval i muž. Lehce nemotorným 
skokem se ve vteřině teleportoval k hlodavci 
a máchnutím ruky jej natlačil na hladové 
kovové špičáky. Past tentokrát zafungova-
la ihned a malému sivákovi uvěznila zadní 
packu. Muž, z nějž tekly proudy potu, se na-

přímil na podlaze a zadíval se do zrcadel 
protivníkovy duše. 

Jejich dech se po chvíli synchronizo-
val a zdálo se, že veškerá panika opustila 
místnost. Myš odevzdaně čekala v okovech 
a muž se s vojenskou botou v ruce nakláněl 
nad ní. Nedokázal pochopit, proč se pro 
něj pohyb najednou stal nemožným. Na-
skytla se mu jedinečná příležitost doslova 
proměnit svůj strach v prach. Utišit ten bo-
jácný hlas v hlavě. Dlouhé minuty se ztrá-
cely v nekonečnu. Obsedantní otázky muži 
hučely v hlavě. S dalším nádechem napřáhl 
ruku a rychlým pohybem ruky uhodil botou. 
Přes veškerý rozpor uvnitř sebe rozbil ko-
vovou konstrukci na podlaze. Myš vmžiku 
vyklouzla a málem už dala nohy na rame-
na, když se náhle sebejistě otočila, do pusy 
uchopila kousíček sýra a ztratila se v domě. 
Muž rozrazil vchodové dveře a vyběhl ven do 
trávy. Máchal kolem sebe rukama v zoufalé 
agonii, jež pohlcovala jeho tělo. Usadil se 
do porostu a uslzenýma očima sledoval svůj 
chátrající příbytek. Když se k němu po chvíli 
blížil, upoutala jeho pozornost rozvodová 
skříň na zdi domu. Směrem k němu výhruž-
ně trčel překousaný tlustý kabel vedoucí 
elektřinu do celé domácnosti. Plíce se mu 
nadouvaly pod vlnami hořkého smíchu a on 
již téměř ze zvyku nakreslil na zeď svislou 
bílou čáru.

Vítězná práce 
soutěže o Jihočeskou žabku 2022

Lily byla jen obyčejná nenápadná dív-
ka. Šedá myška. Tichá, introvertní, 

milá a laskavá. Přesto ji potkal takový 
osud. Čím si to ale zasloužila? Proč se za-
měřili zrovna na ni? Proč zrovna ona trpě-
la šikanou a nedokázala se bránit?

 Jako každý den se vydala do školy. 
Hlavu měla skloněnou a vlasy spadané do 
očí tvořily s okolním světem nepropustnou 
zástěnu. Ale že ona neviděla je,  ještě ne-
znamenalo, že ostatní nevidí ji. Opět se 
vydávala do školy s velkou nechutí a stra-

chem. Strachem z toho, co ji bude opět 
čekat. Zkusila vše. Od přemlouvání rodi-
čů, předstírání nemocí až po záškoláctví. 
Nic nepomáhalo. Do školy stejně musela. 
Kdyby to řekla rodičům, určitě by se něco 
změnilo. Určitě by s tím kluci ze školy 
přestali a ona by byla v bezpečí. Ale bála 
se. Bála se promluvit a vyzpovídat. Mís-
to toho tiše trpěla v rukou těch zbabělců, 
kteří si mysleli, jak jsou IN, když v poměru 
čtyři na jednoho útočí na slabou holku, 
které se nikdo nezastane. Celá její třída 

věděla o  tom, co se jí děje, ale všichni na 
to jen s tichostí a soucitem v očích pohlíže-
li. Nikdo nepromluvil. Nikdo nic neudělal. 
A ona trpěla a nechávala si to líbit. 

 Vešla do školy. Nikdo si nevšímal 
jí, nikoho si nevšímala ona a byla s tím 
spokojená. Toužila alespoň po jednom 
klidném dni, přímo se v duchu modlila, 
aby byla pro všechny neviditelná. Tak šla 
vstříc vyučování. Psali dva testy, na které 
nebyla dostatečně připravená a musela si 
vymyslet, proč zapomněla sešit z chemie. 

Odvaha a zbabělost
◊ miroslava Jůsková, 16 let
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Když se na svátek svaté Anny, v osma-
třicátém, ozval štábnímu strážmist-

ru Hřebejkovi z písecké četnické pátračky 
v půl šesté ráno ředitel písecké Kožešárny 
inženýr Půlkrábek, aby k němu okamžitě 
přijela pátračka, že má vykradený trezor 
a z něho mu zmizelo přes tři sta tisíc, po-
stavil si právě štábní strážmistr Hřebejk 
konvici s vodou na vařič, že si bude dě-
lat kafe. Na to kafe samozřejmě nedošlo 
a štábní strážmistr, který právě končil 
službu, to ihned zavolal domů veliteli pát-
račky štábnímu kapitánu Votrubovi.

„No, tak to nám ten svátek svatý Anny 
pěkně začíná, Hřebejk. Není to dávno, 
co  jsme spolu probírali, co všechno už nám 
v Písku kasaři vykradli, to jsme tím snad 
přivolali. No, dejte dohromady výjezd pát-

račky a  stavte se pro mne doma. Moc těch 
našich kasařů zrovna doma nemáme, snad 
si nějakýho, co tu zbyl a nesedí zrovna na 
Borech nebo na Pankráci, nakonec vybe-
rem‘,“ položil velitel pátračky Hřebejkovi 
telefon, a ani ne během hodiny už auto čet-
nické pátračky vjíždělo do dvora Kožešár-
ny za nádražím, jejíž trezor, na rozdíl od 
jiných píseckých firem a bankovních úřa-
dů, nebyl dosud nikdy napadený. Na dvoře 
už na četníky čekal sám ředitel podniku, 
a když se ho štábní kapitán Votruba ze-
ptal, jestli má v podniku v noci hlídače, 
inženýr Půlkrábek jen mávl rukou.

„Samozřejmě, že mám, ale starej 
Horák by nesměl bejt takovej ochlasta, 
že když se zavře brána, tak si i dvakrát za 
večer skočí přes koleje pro bandasku piva 

do nádražní putyky. Před chvílí jsem mu 
dal padáka. Pojďte se mnou nahoru, roz-
páral ten trezor pořádně, všechny prachy 
sebral a co mě, pane štábní, překvapilo, 
pistole, co tam mám, tý si vůbec nevšim‘, 
přitom ji musel mít v ruce,“ vedl ředitel 
četníky do druhého patra budovy. Tam už 
se pustil do práce technik pátračky pra-
porčík Číp, kterého nejdřív na zemi zauja-
ly dvě trasologické stopy po obuvi a začal 
nad nimi kroutit hlavou.

„Tak tahle stopa je dvaačtyřicítka, 
ale tahle malá, to vypadá snad na ženskou 
nohu, pane štábní,“ začal Číp hned pře-
měřovat stopy a na druhém otisku obuvi 
naměřil třicet osm.

„To je pětka noha, pane štábní. Tu ve-
likost má moje žena,“ pustil se technik do 

Stáří není pro sraby, páni četníci!
◊ ladislav Beran

Ten samozřejmě nezapomněla. Kluci jí ho 
vzali, roztrhali a vyhodili z okna. Bude si 
muset někde sehnat zápisky. Celý den se 
hrozně táhl. Byla lehce paranoidní a ne-
ustále se ohlížela za sebe, co když za ní 
někdo číhá… Při hodinách se nedokázala 
soustředit, o přestávkách měla ruce slože-
né na lavici a v nich zabořenou hlavu. Jak 
moc už chtěla domů.

 Školu nějak protrpěla v relativním 
klidu. Nikdo na ni z rohu nevyskočil, ni-
kdo jí nepodkosil nohu, nikdo se jí nevy-
smíval, ani jí nenadával. Ale na konci dne 
si přestala dávat pozor, a to se jí vymstilo. 
Na jedné z chodeb se přímo před ní záhy ob-
jevil Milan s tím svým úšklebkem. Hned se 
otočila a chtěla utéct, ale za ní stála ta jeho 
parta, bez které se nehnul na krok. Zjisti-
la, že na klidný den může zapomenout. Jak 
byla bláhová, když si myslela, že jí dají as-
poň na jeden den pokoj.

„Ale, ale. Lily, dlouho jsme se nevidě-
li,“ usmál se na ní úlisně a zbytek kluků 
se uchechtl. Obestoupili jí kolem dokola. 
„Dneska ses nám vyhýbala, co?“ popa-
dl ji za ramena a hrubě strčil k Lukášovi. 
Takhle si jí přehazovali, až díky vratkým 
nohám spadla na zem. Bavili se tím. Přišlo 
jim to náramně vtipné. Při  strkání jí na-

dávali těmi nejodpornějšími výrazy. Chtělo 
se jí brečet. Chtěla se schoulit do klubíčka. 
Chtěla už klid!

  Patrik, nejmenší a nejslabší ze všech, jí 
na Milanův pokyn vytrhnul tašku. Obsah vy-
sypal na zem a sebral její peněženku, kterou 
mu poté podal. Ten si vzal všechny peníze, 
které tam měla, prý za ten promrhaný čas, 
co s ní strávili, ať z toho aspoň něco mají, 
a všechno učení z vysypané tašky rozkopal 
a batoh vyhodil oknem ven. Nevěděla, co jí 
to popadlo. Nezvládla racionálně uvažovat. 
Zvedla se na roztřesené nohy a co největ-
ší silou Milanovi vrazila facku. Čas jako by 
se zastavil. Všichni oněměle stáli, ale Lily 
se začala třást strachem. V Milanových 
očích zaplál hněv, a aniž by kdokoli stihnul 
mrknout, uhodil ji. Se zaduněním spadla 
na zem. Ztuhlá, šokovaná, vyděšená. Dal 
jí ránu. Poprvé. Nikdy jí fyzicky neublížili, 
pouze ji zesměšňovali, škodili jí, shazovali 
na zem, ale teď… Bála se na něj pohlédnout. 
Funěl jako rozzuřený býk, co se připravuje na 
další útok. Rukama si skryla hlavu. Milan se 
začal napřahovat a pak najednou…

„Nechte ji být!“ zakřičel někdo roz-
třeseně. Podívala se tím směrem. Byl tam 
nějaký kluk v ošuntělém oblečení a nakřá-
plými brýlemi. Třásl se strachy, přesto 

se odhodlaně díval jejich směrem. Taky 
byl terčem téhle party. Už ho párkrát za-
hlédla, a nemohla uvěřit, že se jí zastává. 
I když to pro něj znamená vidinu perných 
časů. Kluci se na sebe skepticky podíva-
li a v očích jako by jim probleskla otázka: 
”Jako vážně? Co chce asi dělat?“ Jen nad 
tím pokrčili rameny a se smíchem odešli, 
ale nezapomněli do toho kluka cestou strčit 
a shodit ho na zem. 

  Několik dlouhých minut ležela na tom 
samém místě a dívala se do prázdné chodby 
vylidněné školy. Přehrávala si celou tu scé-
nu znovu a znovu v hlavě, když sbírala své 
rozházené a poničené učení. Přemýšlela 
nad vším, co se stalo, a hladila si rudnoucí 
a natékající ránu na tváři. Přemýšlela nad 
klukem, který trpí stejně jako ona, a přesto 
získal odvahu se jí zastat. A ona tu odva-
hu musela získat taky. Rozhodla se. Roz-
hodla se promluvit, vyzpovídat se, svěřit 
se. Říct své rodině, co se jí děje. Co se děje 
i ostatním. Rozhodla se upozornit na ty, 
kteří ubližují slabým pro zábavu. A jen díky 
tomu klukovi. Díky tomu klukovi, co dostal 
odvahu a postavil se zbabělým tyranům.

Povídka získala čestné uznání  
v soutěži o Jihočeskou žabku 2022
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fotodokumentace rozpáraného trezoru 
„po pelky“ a jen co to skončil, začal hledat 
nějaké daktylky. Na trezoru žádné nenašel, 
ale pak si ředitel Půlkrábek všiml, že mu 
chybí na stole jedno ze skleněných těžítek.

„Zkuste, pane praporčíku, ty těžítka. 
Jsou úplně jinde, než jsem je měl, a jedno, 
co v něm sněží, je pryč,“ upozornil ředitel 
technika, a tam se praporčík Číp s dak-
tylkami chytil. Hned je olepil černou fólií 
a opět zakroutil hlavou.

„Buď tady byla, pane štábní, podle 
těch palečků s kasařem ženská, nebo ně-
jakej jó mlaďoch. No, to už je starost tady 
Hřebejka, aby k těm palečkům našel ty 
správný ruce,“ uklidil si technik své ná-
dobíčko zpátky do kufru a začal si dělat 
poznámky pro ohledání místa činu. To 
už štábní kapitán Votruba pozval ředite-
le Půlkrábka na pátračku k sepsání pro-
tokolu a četníci tady skončili. Cestou na 
pátračku se výjezd zastavil v hospodě na 
nádraží, kde zastihli číšníka Švába, jak 
uklízí plac, a když se ho štábní strážmistr 
Hřebejk zeptal, zda byl v hospodě hlídač  
z Kožešárny, tak kývl hlavou.

„Byl tady včera. Bral si do bandasky 
tři piva, na cestu si dal jedno a u výče-
pu dostal od jedný starší ženský, kterou 
jsem tu nikdy neviděl, dva panáky rumu. 
To bylo až skoro kolem jedenáctý, když 
jsem zavíral hospodu. Má nějakej malér, 
pane štábní?“

„Jak se to vezme, Igore. Měl hlídat 
a neuhlídal, takže dostal od ředitele na 
hodinu padáka.“

„Hm. Tak to je blbý. I když, jako bejva-
lej ajznbon je pod penzí, co mu chybí, ten 
si prachy na to svý pivo vždycky sežene.“

„Igore, nevšiml sis, že by tu byl včera 
večer nějakej vyloženě cizí host se žen-
skou, kterýho neznáš ?“

„Abych vám řek‘ pravdu, pane štábní, 
včera večer tu chcíp‘ pes. Bylo tu pár lidí, 
co jezdí do Putimi, jinak nic moc. Stalo se 
něco v Kožešárně, o čem bych měl vědět?“

„Jo, přes noc tam udělal jeden frajer 
řediteli trezor a starej Horák ho nějak, jak 
je vidět, prospal.“

„A hergot! No, po čtyrech pivech 
a dvou panákách rumu to spal celou noc 
jak dudek. Mezi náma, pane štábní, já se 
divím, že Horáka s tou jeho jednou nohou 
tu ještě něco nepřejelo, když ho vidím, jak 
skáče mezi těma šínama ke Kožešárně. 
Lidi, co ho neznají, mu tady občas strčí 

ze soucitu ruma, protože jim vypráví, že to 
má z války, přitom o nohu přišel na tomhle 
nádraží při posunu. Jo, Horák, to je pěknej 
vypravěč, pane štábní,“ došel si číšník na-
točit do kýblu vodu a pustil se do vytírání 
podlahy. Hřebejk už ho nezdržoval a odešel 
z hospody do auta, kde se ho velitel pátračky 
hned zeptal, jestli Horák v hospodě byl.

„Byl, pane štábní. Ani se nedivím, 
že celou noc spal. S tím, co ten večer vypil, 
tak kdyby ukradli Kožešárnu i s ním, tak 
to nevěděl. V bandasce si odnesl na Ko-
žešárnu tři piva, jedno si tam dal od cesty 
a navíc mu nějaká ženská zaplatila u vý-
čepu dva velký rumy. Jinak s těma kasa-
řema, co jsou doma, pane štábní, budeme 
brzo hotový. Jsou to jen dva. Francek Ba-
lák z Kocínky, ten leží na smrtelný posteli, 
a Jindřich Hubáček z Hradiště. Ten je rád, 
že je rád, sotva chodí, má těžkou záduchu 
a toho jsem neviděl už dobře dva roky ven-
ku. Já bych to spíš šacoval, pane štábní, 
na nějakýho kasaře od pryč. Škoda, že to 
není nějakej domácí. Z těch peněz, co na-
šel v tom trezoru, by se mu musela pořád-
ně zatočit hlava. Takovou ránu, co jsem 
na pátračce, já nepamatuju. Tři sta tisíc 
a všechno v pětitisícovkách, do smrti už 
žádnou popelku ten kasař udělat nemusí.“

„V tom s vámi, Hřebejk, souhlasím 
i když si myslím, že to toho kasaře dost 
zaskočilo. Nebude na škodu oběhnout 
ve městě všechny krámy a banky a dát to 
taky na vědomí všem četnickým stanicím, 
kdyby někdo měnil takovou bankovku, 
aby nám dali vědět. Každopádně ta Ko-
žešárna, to byl pro toho kasaře zatrace-
ně dobrej tip, že šel rovnou na tu malou 
popelku, a přitom vynechal u ředitele ten 
velkej trezor, kde bylo těch prachů ještě 
o něco víc. Dost mě tam, Hřebejk, matou 
ty dvoje stopy po obuvi, a že tam ten kasař 
po sobě nezanechal žádnej fetiš. To vypa-
dá, Hřebejk, že ten kasař šel na tu malou 
popelku vyloženě najisto. No, je to vaše, 
Hřebejk, budete se mít čím bavit,“ ukon-
čil štábní kapitána Votruba debatu kolem 
Kožešárny, protože to už auto s výjezdem 
četníků vjíždělo na dvůr pátračky.

 Výslech ředitele Kožešárny inženýra 
Půlkrábka nepřinesl po četníky nic nové-
ho, až na to, že peníze v trezoru byly ne-
celý týden, a to proto, že účetní Březina 
byl marod a ředitel si tak nechal peníze od 
výběru z písecké Živnobanky u sebe. Když 
se Hřebejk zeptal Půlkrábka, zda si nepa-

matuje, kdo byl při výběru peněz v Živno-
bance, ten jen pokrčil rameny.

„Pro mě je to, pánové, záhada. Nikdo 
z podniku o tom nevěděl, že jsem ty pra-
chy vybral. Já tu řediteluju skoro dvacet 
let a za celou tu dobu nic takovýho nepa-
matuju, tedy kromě několika ukradených 
kožichů, ale to jste tenkrát bleskurychle, 
ku spokojenosti firmy, vyřešili. Nejde mi, 
pánové, do hlavy, že si ten kasař vybral 
právě ten malej trezor u mě v kanceláři, 
u toho snad musel klečet. No, tak my se 
hravě vejdeme do pojistky, protože jsme 
pojištěný na dva milióny, ale stejně je to 
nepříjemnost, za kterou může hlavně ten 
noční hlídač Horák, pacholek jeden,“ ule-
vil si Půlkrábek a hned navázal. 

„Jo, kdyby měl službu Kohout, za toho 
by se to určitě nestalo. Ten každou hodi-
nu poctivě prochází celej barák. To má 
člověk z toho, že chce postiženým lidem 
v týhle těžký době trochu pomoct, a oni 
se mu takhle odmění,“ konstatoval ředitel 
Kožešárny a tím taky na pátračce skončil. 
Štábní strážmistr Hřebejk měl na jazyku 
se Půlkrábka při odchodu z pátračky ze-
ptat, jestli ví, jak Horák o tu levou nohu 
vlastně přišel, ale nakonec to spolkl. To, že 
přišel Horák o nohu při posunu na nádra-
ží a ne ve válce, to určitě za ta léta ředite-
lování Půlkrábek moc dobře věděl.

 Až když ředitel Půlkrábek z pátračky 
odešel, sedli všichni z výjezdu v kanceláři 
štábního kapitána Votruby ke stolu a za-
čali postupně vyhodnocovat zajištěné sto-
py z místa činu. Od štábního strážmistra 
Hřebejka tam padla docela kardinální 
otázka, kdo všechno z Kožešárny mohl 
vědět, že má  ředitel Půlkrábek ve své kan-
celáři kromě velkého trezoru vedle psacího 
stolu ten příruční malý trezor.

„No? Podle mýho, Hřebejk, tam asi 
moc lidí z dílny nepřijde. Navíc jsou tam 
v Kožešárně převážně samý ženský? Mož-
ná nějakej ten vedoucí provozu, mistr na 
dílně,“ reagoval okamžitě štábní kapitán 
Votruba.

„Na někoho jste, pane štábní, zapo-
mněl, a to je uklizečka,“ doplnil velitele 
pátračky pohotově technik praporčík Číp 
a Hřebejk mu dal hned za pravdu. 

„Takže tu uklizečku si tam, Hřebejk, 
do plánu vyšetřování připište a hned se jí 
vezmou otisky, jestli si náhodou to skle-
něný těžítko nevzala ona. To nakonec ne-
musí mít s tou vykradenou popelkou vůbec 
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souvislost. Jinak si tam, Hřebejk, napište 
všechny, co k řediteli do kanceláře chodí. 
Nevynechal bych ani ty bazary, protože 
takový těžítko se dá dobře prodat.“

„Ale pane štábní, já sice ty frcy obe-
jdu, ale vy, kdybyste měl tři sta tisíc, tak 
byste šel prodávat do bazaru nějaký těžít-
ko, za který byste dostal upocenejch pade-
sát korun, a to kdoví jestli?“ zapochyboval 
Hřebejk, ale nakonec si ty bazary do plánu 
vyšetřování dopsal.

„No, moc jsme toho, pánové, nevymy-
sleli. To, že si, Hřebejk, prověříte galerku 
od věže, to vám ani připomínat nebudu, 
zrovna tak se mrkněte do bordelu Na Pě-
ník, co si říká „Dům laskavé neřesti“, 
jestli si tam někdo neudělal s těma han-
bářkama bene, a sofort dejte ten případ 
z Kožešárny do Věstníku pátrání,“ šel 
štábní kapitán do viržinka a jen co si ho 
zapálil, tak pokračoval.

„Teď mě, pánové, napadla taková bl-
bost. Když budeme brát v úvahu, Čípe, 
že podle vás tam mohla bejt s tím kasařem 
třeba i ženská a že si hlídač Horák po těch 
pivech a dvou rumech pěkně schrupnul, 
nemohla to bejt ona, co do Horáka v ná-
dražní putyce narvala ty dva rumy, a tím 
ho poslala pěkně do hajan?“

„Ale, pane štábní! Tak možný je na-
konec všechno, ale to už silně zavání jó 
odvážnou verzí, a lezete tak do zelí dokto-
ru Cafourkovi,“ ozval se okamžitě štábní 
strážmistr Hřebejk.

„No? Já bych se, pánové, tý odvážný 
verze, jak jí říkáte, nijak nevzdával,“ stál 
si na svém Votruba a nakonec i tento bod 
si štábní strážmistr Hřebejk do plánu vy-
šetřování přece jen připsal s poznámkou  
„pokusit se ustanovit „rumovou uspávač-
ku“ z nádražky!“

 Faktem je, že už druhý den ráno na-
šlápl štábní strážmistr Hřebejk na dvoře 
pátračky „bedára“ a vyrazil do Kožešárny 
na šetření. Ředitel Půlkrábek mu potvrdil 
to, co tušili, že kromě účetního Březiny, 
vedoucího provozu Roučka a dvou mistro-
vých Vrbové a Dovínové mu do kanceláře 
nikdo nepřijde, a pokud jde o uklizečku 
Průšovou, tak tu uklízí už dobře deset let 
a nikdy se mu neztratilo z kanceláře to nej-
menší, navíc je to jedna z nájemnic z jeho 
domu. Cestou na pátračku se Hřebejk 
stavěl za číšníkem Švábem v nádražní re-
stauraci a snažil se z něho vydolovat popis 
ženy, která poručila Horákovi rumy.   

„Jéžíšmarjá, pane štábní, to chcete 
na mně moc. Já jsem si ji moc neprohlí-
žel. Ale žádná dáma to nebyla. Kopla 
do sebe ty dva panáky s Horákem, ani se 
nezakřenila. Byla dost vysoká, řek‘ bych, 
že dokonce o hlavu větší než Horák. Jinak 
ženská kyrysar, pane štábní, ale opravdu 
se vším, co k ní patří,“ naznačil číšník ne-
jen horní partie, ale i boky.

„Řek‘ bych, že takovej typ, jako je Kor-
dula Křížů, tu určitě, pane štábní, dobře 
znáte. Dělá v Tabačce, je z Putimi a kouří 
takový ty silný hnědý cigára.“

„A vlasy, Igore? Jaký měla vlasy?“ ne-
dal Hřebejk číšníkovi pokoj.

„No, tím si nejsem moc jistej. Určitě je 
měla kratší, řek‘ bych že bloncka, ale spíš 
mi to tam mírně hází do zrzava.“

„A věk? Kolik bys jí, Igore, šacoval?“
„No, mládí už měla, pane štábní, těž-

ce za sebou, já bych jí tipoval tak něco přes 
padesát, ale zachovalá to ještě byla,“ roz-
točil číšník pět piv a pikolík Pepíno už na 
ně netrpělivě čekal, protože se do hospody 
nahrnuli lidi od vlaku. 

„Jo, a byla vdaná, pane štábní, a nej-
sem si jistej, ale myslím, že Horákovi ty-
kala, když ho pozvala na ten rum. Podle  
oblečení bych řek‘, že je venkovská. Po-
moh‘ jsem vám, pane štábní?“ začal číš-
ník pod pípu přidávat další půllitry.

„No, kromě Putimandy Korduly Křížů 
tam jinou ženskou, kterou bych znal, Igo-
re, nevidím, ale i tak dobrý, budu holt hle-
dat,“ vzal si Hřebejk zpod pípy jedno na-
točené pivo a jen co ho dopil, tak zaplatil 
a vrátil se na pátračku, a na to, co zjistil, 
hned napsal úřední záznam, který předlo-
žil veliteli pátračky. Ten když si to přečetl, 
tak ho vrátil Hřebejkovi.

„No, nechci předbíhat, Hřebejk, ale co 
jsem si přečet‘, to vypadá, že to skleněný 
těžítko bude asi souviset s tou vykradenou 
popelkou. Přesto tu uklizečku Průšovou 
pozvěte na pátračku, aby jí Číp vzal ty 
její palečky, ale ta v tom těžítku nepojede, 
byla by blbá, kdyby něco takovýho udělala. 
Jinak ta venkovská kyrysarka, co do sebe 
obrátí dva panáky rumu, ani se nezakře-
ní, ta mě začíná jó zajímat. Začínám věřit 
mý odvážný verzi, že ta se v tý nádražní 
hospodě neocitla, Hřebejk, náhodou. My-
slete si o tom, Hřebejk, co chcete, uvidíte, 
že jsem měl pravdu,“ trval na svém štábní 
kapitán Votruba a Hřebejk mu na to ne-
řekl půl slova. Vrátil se do své kanceláře 

a strážmistr Kovařík  hned vyzvídal, co na 
to řekl velitel pátračky.

„Je to starej zarputilec. Pořád se drží 
toho, že ta ženská, co napojila Horáka, 
má nějakou souvislost s tou Kožešárnou.“

„A ty o tom, Hřebejku, pochybuješ.“
„Já nevím, člověče. Faktem je, že kdy-

bych věděl od Horáka to, co lidem vykládá, 
jak přišel ve válce o nohu, tak jak se znám, 
tak bych mu ty rumy zaplatil taky. Já jsem 
totiž starej cíťa, a když vidím někde stát 
žebráka, tak mu do čepice vždycky něco 
hodím. Mně je těch lidí prostě líto.“

„Za to tě, Hřebejku, chválím, já dělám 
to samý, i když nás četníky nemají lidi moc 
rádi. Přitom, když jim je zle, tak hned vo-
lají pátračku.“

„Tohle já už jsem za ty léta vydejchal, 
i když mě to někdy ještě pořádně dostane, 
ale s tím holt musí četník počítat, že ne-
vděk vládne světem,“ konstatoval štábní 
strážmistr a sáhl do stolu pro láhev rumu 
a pozval kolegu z kanceláře na panáka.

 Pravdou je, že štábní strážmistr Hře-
bejk v hospodě U Šímů, kde  se scházela 
galerka od věže, nijak nepochodil. Samo-
zřejmě, že už se tady vědělo, že byla udě-
laná Kožešárna za nádražím, že si tam 
kasař jó nahrabal, ale všichni byli toho 
názoru, že to je nějakej kasař od pryč. Stej-
ně tak dopadl Hřebejk v bordelu u Marty 
Šestákové Na Pěníku, v „Domě laskavé ne-
řesti“. Na obou místech se štábní strážmi-
str poptával i po ženě z nádražní hospody, 
ale když ji vypodobnil, všichni se shodli na 
tom, že by se mohlo jednat o Kordulu Kří-
žovou, ovšem ta byla samozřejmě mimo. 
Štábní kapitán Votruba přidělil v té době 
Hřebejkovi případy vloupání do krámů ve 
Volyni, v  Bavorově a ve Vlachově Březí, 
takže se měl  štábní strážmistr se stráž-
mistrem Kovaříkem čím bavit.  Měsíc od 
vloupání v Kožešárně utekl jako voda a ni-
kde se žádný kloudný poznatek, který by se 
vztahoval k vykradenému trezoru u ředite-
le Půlkrábka, neobjevil. K tomu se dostal 
štábní strážmistr Hřebejk až třetí čtvrtek 
v měsíci září, když na pátračku štábnímu 
kapitánu Votrubovi zavolal primář písecké 
chirurgie, doktor Rychlík, že mu přivezla 
sanitka malého kluka, jistého Petra Kriš-
tofa, kterého v Chlapecké škole na Pražské 
shodil někdo ze schodů a má potlučenou 
hlavu, zlomená dvě žebra a ruku.

Ukázka z připravované knihy 
Ukradený důkaz



Fórum/II/2022   https://jckos.blogspot.com/
47

umění | ilustrační doprovod čísla

Michal Trpák - Prvok (2)

Michal Trpák - Prvok (1)



48  www.epika.cz   Fórum/II/2022

autorská tvorba | ukázka z knihy

Krčma U Bláznivé kobyly byla jedním 
z těch lokálů, jejichž majitelé chtěli vy-

užít skutečnosti, že Praha byla po dlouhých 
letech opět sídlem císaře, a tím pádem při-
tahovala osoby bohaté a mocné, stejně tak 
jako chudé a bez jakéhokoliv vlivu. Vždyť 
kdo by nezatoužil se alespoň chvíli hřát 
v oslnivé záři císařského dvora?! A všichni 
ti páni a panáčci samozřejmě potřebovali 
někde jíst a pít a mít přitom střechu nad 
hlavou. Není proto divu, že v městech praž-
ských vyrůstaly krčmy a hostince jako houby 
po vydatném a teplém letním dešti. Občas 
ani nebyly nijak honosné, na jejich vybavení 
stačil dlouhý stůl a z obou delších stran jed-
noduché lavice bez opěradel. Když si někdo 
přihnul příliš, snadno z takové lavice spadl 
na podlahu. Leckdy nebylo pivo valné a víno 
bývalo ředěné vodou. Přesto se našli zákaz-
níci, a bylo jich dost, kteří se zde rádi napili 
a najedli a měli přitom jistotu, že jim nebu-
de pršet do korbele nebo do talíře. 

Písař zemského soudu Lukáš Trobl 
z Květnice se občas nestačil divit, že se 
podobné lokály objevovaly i ve zcela za-
padlých koutech císařského města, kam 
noha cizince nezabloudila a ani našinec 
křtěný Vltavou o nich neměl valné ponětí. 
Ale Lukáš sem v rámci vyšetřování musel 
občas zajít a tak se stalo, že ho pátrání 
po zloději bohoslužebného náčiní z koste-
la svatého Jana na prádle přivedlo až do 
krčmy U Bláznivé kobyly nedaleko Újezd-
ské brány. Popravdě řečeno Lukášovi se 
do tohoto případu příliš nechtělo. Svému 
strýci dvornímu radovi zemského soudu 
Maxmiliánu Troblovi z Květnice sice ve-
hementně vysvětloval, že takovou krádež 
by měl vyšetřovat rychtář Menšího Měs-
ta pražského Zikmund Kraft, ale marně. 
Strýc se totiž z dřívějška znal s důstojným 
otcem Matějem Hladíkem, farářem od 
svatého Jana na prádle, kdoví, co ti dva 
spolu kdysi měli, a trval na tom, že zloděje 
bohoslužebného náčiní chytí jeho synovec. 

„Pro tebe je to snadná záležitost. 
Vypátráš zloděje, beztak to bude nějaký 
místní pobuda, předáš ho pak Kraftovi 
a já budu mít od nářků faráře Hladíka 
klid. Alespoň nebudeš muset stále jen vy-

sedávat u mne v kanceláři a přepisovat 
soudní dokumenty.“

„Ale co když dojde k nějaké vraždě?“ 
namítl Lukáš. „Kdo se o takový případ po-
stará?“

„Víš snad o nějakém mordu? Nevíš!“ 
odbyl dvorní rada svého synovce.

„Každou chvíli někoho mrtvého tahají 
z Vltavy,“ připomněl soudní písař.

„Ale naštěstí žádného významného 
potentáta,“ ušklíbl se Maxmilián Trobl. 
„Na ty chudáky a opilce, co vyplavou 
z řeky s rozbitou hlavou nebo s nožem 
v zádech, stačí rychtář Kraft se svými bi-
řici. Tak už se nevymlouvej a pospíchej za 
farářem Hladíkem!“

Důstojného otce Matěje Hladíka spo-
jovalo s dvorním radou zemského soudu 
Maxmilánem Troblem z Květnice nejen 
přátelství, ale také podoba. Oba byli pěk-
ně baňatí, jak se na důstojné osoby sluší, 
zjevně jim chutnalo, a především jejich ob-
ličeje, byť se detailech lišily, prozrazovaly 
muže spíše tradičních názorů, nemilující 
změny a hluboce zahleděné do vlastní dů-
ležitosti. Lukáš, jakmile faráře spatřil, 
poznal, že nemá smysl mu jakkoliv odpo-
rovat a je naopak dobré mu vždy a na vše 
přitakat. Se strýcem se sice mohl hádat 
a často se toho z nerozvážnosti svého mlá-
dí dopouštěl, jenže strýc ho měl rád a od-
lišné názory mu odpouštěl. Kdežto s fa-
rářem Hladíkem jít do sporů nemohl, ba 
vzhledem ke svém postavení vždy objektiv-
ního písaře a také vyšetřovatele zemského 
soudu ani nesměl. 

„Důstojný otče, kdy k té krádeži do-
šlo?“ položil faráři první otázku.

„Mladý muži, už jsem všechno pověděl 
vašemu strýci. Nevím, proč bych vám to 
měl opakovat.“

Lukáš samozřejmě nemohl říci, že mu 
strýc nic o okolnostech té krádeže neřekl. 
Nezbylo mu než pokorně důstojného otce 
požádat, zda by byl tak laskav a z důvodů 
urychlení vyšetřování této krádeže přece 
jen podrobnosti o ní vylíčil ještě jednou. 
„Však znáte mého strýce, bere si toho moc 
a pak jedno pro druhé zapomíná,“ začal 
Lukáš nadmíru opatrně.

„Mladý muži, vidím, že nemáte své-
ho strýce urozeného pana dvorního radu 
zemského soudu Maxmilána Trobla právě 
v úctě.“ Farář se zamračil a zadíval se na 
Lukáše jako na zvlášť Bohu odporného he-
retika. Což o to, docela se strefil, protože 
soudní písař se vzhledem k rodinné tradi-
ci  stále hlásil k utrakvistům čili staroka-
lišníkům. Strýc, sám bývalý utrakvista, 
mu to sice toleroval, zato otcové jezuité, 
s nimiž přicházel vzhledem k své profesi 
do styku, ho při každém setkání přesvěd-
čovali o nutnosti přestupu ke katolickému 
vyznání. „Mladý pane z Květnice, mějte 
na paměti, že bez toho kariéru na císař-
ském dvoře neuděláte,“ dobře mu na po-
tkání radili. Jenže Lukáš měl v některých 
případech tuze tvrdou palici, a tak otcům 
jezuitům sice přikyvoval, ale myslel si své.

Také při rozhovoru s farářem z kostela 
svatého Jana na prádle Matějem Hladí-
kem se snažil být velmi obezřetný. Mohl si 
o něm myslet, že je to pitomec, navenek to 
však v žádném případě nemohl dávat na-
jevo. Tvářil se tedy co nejuctivěji, ba přímo 
servilně, a zároveň se pokoušel z faráře 
dostat všechny možné informace souvisejí-
cí s případem ztraceného bohoslužebného 
náčiní. Zabralo to.

„No dobře, mladý muži,“ shovívavě se 
na něj usmál Hladík. „Stalo se to asi před 
týdnem...“

„Důstojný otče, mohl byste být přes-
nější?“ Položil Lukáš za dané situace 
možná poněkud drzou otázku. 

„Jak to mám vědět, mladý muži?“ 
rozčílil se farář a mírně zbrunátněl. 
„Poslechněte, váš strýc o vás hovořil jako 
o velmi schopném vyšetřovateli, ale zdá 
se, že vám poněkud nadržuje. Cožpak vy si 
nedokážete zjistit, kdy ke krádeži došlo?“

„Právě se o to pokouším,“ odsekl na to 
soudní písař.

Hladík cosi nesrozumitelného zavrčel 
a prohlásil: „Tak pojďte se mnou!“

Vyšli z fary a zamířili do kostela. Fa-
rář prošel v té době zcela prázdnou chrá-
movou lodí až k hlavnímu oltáři, před 
nímž zbožně poklekl a pokřižoval se. Lu-
káš ho napodobil, ačkoliv utrakvisté nic 

Kdo chce zabít císaře
◊ Jan Bauer
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podobného ve svých prostě zařízených sva-
tyních nedělali. A tak alespoň předstíral, 
že je katolík. Po tomto nezbytném vzdání 
úcty Hospodinovi sáhl farář po pozlacené 
skříňce ve zdi po straně oltáře a otevřel ji. 
Jak Lukáš očekával, byla dočista prázd-
ná. Jak by také nebyla, když ji možná před 
týdnem, možná jindy někdo vykradl.

„Vidíte?“ zeptal se Hladík soudního 
písaře vyzývavým tónem. Snad měl po-
chybnosti o kvalitě jeho zraku.

„Důstojnosti, smím vědět, zda se kos-
tel na noc zavírá?“ otázal se Lukáš.

„Náš boží stánek musí být ve kterou-
koliv denní či noční hodinu přístupný věří-
cím, aby se mohli obracet k Bohu,“ odvětil 
Matěj Hladík, pohlédl na tazatele zdrcují-
cím pohledem a nic víc už nedodal.

„Kdopak má kostel na starosti?“
„Náš kostelník přece.“
„Jak se jmenuje?“
„To má být výslech?“ naježil se farář.
„Ne, to bych si nedovolil vás, důstoj-

nosti, vyslýchat. Dělám jen svou práci.“
„Tak ji dělejte,“ zavrčel Hladík, od-

vrátil se od Lukáše, mírně poklekl před 
oltářem, aby vzdal Hospodinovi náleži-
tou úctu, a rychlými, byť drobnými krůč-
ky opustil svatyni. Lukáš dočista osaměl 

a v duchu přemýšlel, zda se faráře nějak 
nedotknul. Na nic urážlivého či jinak ne-
vhodného si však nedokázal vzpomenout. 
Co se dalo dělat? Teď se mohl vrátit na 
Pražský hrad do budovy zemského soudu 
a strýci oznámit, že jeho přítel farář Hla-
dík je s odpuštěním umíněný idiot, že z něj 
nedostal žádné podrobnosti o krádeži bo-
hoslužebného náčiní, a tudíž nemůže pří-
pad jejich krádeže vyšetřit. Jenže, jak znal 
svého strýce Maxmiliána Trobla, asi by ho 
pěkně hnal. Kdepak, na něco takové ne-
směl ani pomyslet. Ve strýcových očích byl 
jistě farář Matěj Hladík slušný a spořáda-
ný člověk, byl to přece kněz, a ti jsou vždyc-
ky slušní a spořádaní. V žádném případě 
o něm nesměl nahlas říci, že je umíněný, 
urážlivý a namyšlený idiot! 

Co tedy Lukášovi zbývalo? Hned ho 
napadlo, že se prostě musí někde jinde po-
ptat po zmiňovaném kostelníkovi. A ten, 
protože z titulu své profese pečuje o kos-
tel, bude jistě o krádeži bohoslužebného 
náčiní vědět více než sám farář. A protože 
faráře Hladíka se na něj po dosavadních 
zkušenostech ptát nechtěl a vlastně ani  
nemohl, vydal se poptat do nejbližší krč-
my. I kostelník totiž potřebuje jíst a pít a i 
kdyby se o tyto jeho potřeby starala jeho 

manželka, jistě si najde, jako ostatně kaž-
dý muž, důvod a chvilku  k návštěvě krčmy. 
Možná je to sice nadmíru zbožný chlapík 
a podobným zařízením se vyhýbá, to však 
neznamená, že  by ho v krčmě místní sou-
sedé neznali. V takovém lokále se nad pi-
vem probírají všechny možné záležitosti 
a jistě občas dojde i na kostelníka, muže ve 
farnosti jistě velmi důležitého. 

A tak se Lukáš vydal do krčmy U Bláz-
nivé kobyly, která ho už zdálky upoutala 
barevným vývěsním štítem s namalova-
ným koněm, co připomínal spíše psa. Kdo 
ví, zda autor štítu vůbec patřil ke zdejšímu 
malířskému cechu a nebyl to jen štamgast, 
který malůvkou pouze smazával svůj dluh 
u hostinského. Soudní písař s pobaveným 
pousmáním pohlédl na nepovedený vývěs-
ní štít s koněm podobným psu, vzal za kli-
ku dveří a vstoupil do lokálu, kde to páchlo 
připáleným tukem, cibulí, rozlitým pivem 
a močí.  Netušil přitom, že zde narazí na 
stopu zločinu mnohem horšího, než je krá-
dež bohoslužebného náčiní, navíc zločinu 
teprve připravovanému.
                                                                                                            

Ukázka z historického románu 
Kdo chce zabít císaře, který vychází 
v tomto roce v nakladatelství MOBA

Občas se řídím dobrou zásadou, 
že když nemůžu pochválit, aspoň ne-

haním.  Zavolali z jedný vyhlášený galerie, 
jestli mi něco říká jméno Jakub Smutný 
a jestli znám jeho věci. Neměl jsem mini-
mální tuchy, kdo Smutný je, natož co dělá, 
jestli je to krajinář nebo maluje figury, ale 
řek jsem, že ano, že jeho dílo znám, ne sice 
zásadně, ale to, co jsem viděl, že je úžasný. 
Život přeje připraveným. 

„To jsem ráda,“ potěšila se kunsthistorič-
ka Lea Tichá do telefonu, „tak si budete rozu-
mět, on si vás totiž mistr Smutný sám vybral, 
abyste mu udělal katalog a instalaci výstavy, 
protože se mu líbilo vaše moderní a neotřelé 
pojetí výstav Oty Janečka i Kamila Lhotáka.“ 

Začal jsem se těšit, protože jsem stále 
ještě žil noblesní vzpomínkou na setkání 

s jiným mistrem, s malřem a hercem Jose-
fem Hlinomazem,  kterého přivezla na bese-
du do galerie mladá, prsatá dáma, s boka-
ma jako skříň.  Večer po besedě  jsme odjeli 
do hotelu, kde byl mistr noclehem a kde 
v salonku byla už rozjetá společnost, která 
jej přizvala ke stolu. Musím uznat, že bavič 
to byl úžasnej, a když uviděl v rohu salonku 
piáno, pak se zaskvěl i jako výbornej muzi-
kant. Hodně jsme si rozuměli, skoro stejně 
nám chutnalo, čehož si nemohla nevšim-
nout jeho partnerka. Dost jsem ji štval. Pilo 
se šampaňský a nešetřili jsme se. Dáma 
vstala a něco mistrovi zašeptala. Po mně 
šlehla pohledem. 

„Hezky voní,“ utrousil jsem, abych si to 
vyžehlil.

„Nejen voní.“

„Rád věřím,“ řekl jsem smutně a tvářil 
se světácky.

„Většinou mě na besedy vozí její man-
žel, když je to na otočku, ale když je to přes 
noc, tak mně vozí vona,“ řek a kouk se na 
mě, co to se mnou udělá. 

„Si děláte kozy, ne?“ 
„A to mám ještě jednu, když tahle ne-

může, jestli mi rozumíte,“ dodal, abych měl 
vztek.

Blbečku, zas tak dobrej herec nebo ma-
líř nejsi, pomyslel jsem si. Dolil jsem nám 
a zároveň se omluvil, že musím na záchod. 
Když jsem se vracel, zastoupila mi madam 
cestu.

„Buďte tak laskav, pane, a ukončete tady 
to mejdlo, nebo jak tomu mám říkat. Nalitý 
jste už dost, konečně, ani hodin není málo.“ 

Ábel i Kain
◊ Jiří Hovorka
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„A co asi tak mám s těma lidma tady 
dělat, madam?  To byste mi neporadila?“

„Pošlete je třeba do hajzlu, to je mi jed-
no. Ale snad si nemůžete myslet, že za tu al-
mužnu, kterou mu dáváte jako honorář,  vás 
tu bude bavit  celou noc, a pak nechci,“ řekla 
o poznání smířivějc, „aby se tu vožral a byl 
k ničemu.  Kvůli tomu jsem jej sem nevezla.“

„No, ještě jsme  si s Mistrem mysleli, 
že si zazpíváme a půjdem do hajan,“ slíbil 
jsem jí.

„Von a zpívat? O co, že ne?“
„O bednu šampusu,“ vystřelilo ze mě. 
„Platí, a tu bednu mi osobně donesete do 

auta,“ ožila a podala mi na tu sázku ruku.
Vrátil jsem se k mistrovi, ten preludo-

val, pak se zeptal.
„Co chtěla?“
„Abyste šel ležet,“ odpověděl jsem po 

pravdě.
„A co vy na to?“
„Že ještě propukneme ve zpěv. Na roz-

loučenou,“ dodal jsem.
„Líp bych to neřek. Ráda se sází, 

ví, že nezpívám.“ 
„Ale já se vsadil o bednu šampusu,“ za-

škemral jsem zoufale.
Preludoval a koukal do dálky.
„Bude nám to stačit, bedna šampusu?“ 

řekl jakoby pro sebe.  Napětí by se dalo krá-
jet. 

Náhle se na mě usmál, sáhl do kláves 
a začal zpívat Život je jen náhoda. Přidal 
jsem se. Ještě jsme ani nebyli v půli písně, 
když se ke mně madam přitočila, až židli 
povalila, a dost důrazně mi pošeptala:

„Aby ses z toho neposral, blbečku.“ 
Usmál jsem se.

V pět ráno nebylo co pít. Ale to bylo před 
měsícem.

Na Smutnýho jsem skoro zapomněl, 
když mě hodně po půlnoci vzbudil telefon. 
Nevím, jak  vy, ale já se pokaždý leknu, pro-
tože mi hned v nejčernějších barvách nasko-
čí katastrofickej scénář, že volá někdo, kdo 
umírá a nechce na to bejt sám, nebo někdo, 
kdo má chandru z toho, že se s ním žena 
rozvádí, a on doufá, že jí to rozmluvím, 
v nejlepším případě, že jde z vinárny a že 
by rád zašel ještě na skleničku a kus řeči. 
Proč taky propánajána jinak volat v půl 
třetí ráno? Nepředstavil jsem se, jen jsem 
rozespale zahučel „haló“. Na druhý straně 
drátu se ozval veselej opilej hlas, tykal mně 
a taky prej, že se těší na spolupráci. Pak za-
věsil. Smutný!

Mohlo mě to varovat, ale nevarovalo. 
Doktorka Tichá byla ženou činu. Ma-

líř měl jubileum a výstava se měla stěhovat 
během roku asi po šesti galeriích.Záhy jsem 
měl všechny smlouvy v kapse, a když jsem 
projel s Evičkou o víkendu galerie, kde měl 
Mistr vystavovat, abych si udělal představu 
o těch prostorách, změřil si je a zvěděl, kolik 
obrazů se kam vejde, odjel jsem v tejdnu za 
panem Smutným do Prahy. Vzal jsem s se-
bou Vladimíra, jednak abych si nepřipadal 
tak sám, jednak že jsme bez sebe nedali ani 
ránu a on chtěl ještě navštívit tetu Annu 
v rádiu, když už jsme do tý Prahy jeli. 

Mistr bydlel na Malý Straně až pod 
střechou a jako aperitiv nám na seznámení 
nabíd rum. Venku lítali holubi, bily hodiny 
a zněly zvony. Bylo deset ráno. 

Slušně jsme odmítli. Já vlastně ani ne-
vím, jestli je rum aperitiv a kdy se nabízí, ale 
tohle na mě bylo fakt brzy. Pak nám před-
stavil malýho, drobnýho, plešatýho pána 
s dredama na ramena a s uslzenejma oči-
ma. To byl kunshistorik, kterej měl psát text 
do katalogu, doktor Ábel. Starší chlápek, 
dost zanedbanej, celej zmuchlanej, moc ne-
voněl, lenonky a sešmatlaný polobotky bez 
ponožek. Neapetýtlich. 

K Smutnýho obrazům jsem měl ambi-
valentní vztah, konečně byl jsem tady jako 
grafik, služebník najatej pro autora, abych 
svou prací vyzdvih jeho práci, jeho dílo, a ne 
naopak. Výběr obrazů byl na Ábelovi, kterej 
se pasoval na garanta projektu. Ten teda 
uměl předstírat cvrkot. Neklidně s obra-
zama putoval cimrou tam a zpět, stavěl je 
ke zdi, odstupoval od nich a zase se k nim 
vrhal, pantomimicky naznačoval, jaký má 
z toho rozervaný nitro, upozorňoval Smut-
nýho na detaily v jeho obrazech, na to, 
jak pokládal barvu, že v lazurách a jinde 
pastózně, a ten se sám nad sebou divil, jak 
že to vlastně maluje. Ábel si dělal poznám-
ky, pak je  zas nervózně přeškrtával a psal 
jiný, jistě lepší, dredy ho obtěžovaly, tak si 
je stáh do gumičky a odhalil tím špinavej 
krk. Komediant, myslel jsem si, co to tady 
na mě hraje! Prej garant výstavy, znalec 
umělcova díla, a obrazy viděl evidentně prv-
ně. Většina děl se jmenovala Kameny nebo 
Větve a svědčila, že malířova fantazie, co se 
názvů týče, je spíš mdlá. Jen asi pět kousků 
z jeho rané tvorby neslo název Ráno. Ráno 
mlhavé, letní, podzimní, jarní a Ráno, ra-
níčko, což byla taková Smutnýho veselá 
hra barev na plátně. Ráno, raníčko panna 

vstala, láhev rumu přichystala, vybavilo 
se mi, když jsem viděl, jak Mistrovi chutná. 
Navrhnul jsem skromně, že by kvůli pře-
hlednosti měl autor Kameny a Větve aspoň 
očíslovat, aby se dalo podle něčeho oriento-
vat a nedocházelo k záměnám a k mystifika-
ci návštěvníků. Smutný se zděšeně podíval 
na Ábela, o čem to mluvím, ale ten mu máv-
nutím ruky naznačil, ať je v klidu a nebere 
mě vážně, že jsem snílek, že fantazíruju a že 
můj nápad je naprostá blbost. Čas pak uká-
zal, že ne tak docela. 

Termín vernisáže se blížil a autor neměl 
tolik věcí, aby bylo moc z čeho vybírat, na-
opak vzalo se všechno a ještě to bylo málo. 
Přesto jsem dotáh katalog rozsahem i úpra-
vou do definitivní podoby, že ho bylo možný 
odevzdat do tiskárny. Ještě jednou jsme se 
sešli všichni u Mistra v ateliéru, rum tek 
proudem a korektura proběhla bez připomí-
nek. Mistr byl mým pojetím nadšen a snad 
i Ábel to viděl stejně. Nechal jsem si make-
tu katalogu od těch dvou podepsat, sichr je 
sichr, a zanechal je osudu. Maketu jsem pak 
dal do tiskárny. Chyběl už jen název opusu. 
Smutný slíbil, že ho do tiskárny dodá. 

Vladimír byl z Ábela hotovej. Ten, když 
viděl zájem naivního kluka, kul železo, do-
kud bylo žhavý. Starej šejdíř před Vladimí-
rem slovně perlil, a ten na něj civěl s otevře-
nou pusou.

„V interdisciplinárním slova smyslu,“ 
rozpovídal se Ábel s pečlivou dikcí, „zde Mi-
str poskytuje zajímavé pole, na němž jsou 
ohledávána specifika dominantních diskur-
sů současné společnosti i možnosti osobních 
výpovědí na individualizované bázi. Zásad-
ní zde samozřejmě je také vědomí, že sama 
struktura sdělení definuje jeho obsah.“ 

Poslouchat se to nedalo. Zved jsem 
se a otevřel okno. Naskyt se mi nádhernej 
pohled na střechy Malý Strany.  Na jedný 
z nich zrovna holub pojímal holubici a Ábel 
perlil dál.

„Proto zde nalezneme i řadu prací, kde 
se tématem hry s příběhem a strukturami 
stávají ony samy. Výstava se snaží nazna-
čit tyto tendence v rámci aktuální umělecké 
tvorby. Nalezneme zde přesahy k literární-
mu experimentu i významové neurčitosti jak 
do oblastí verbální komunikace, tak i speci-
fické momenty vizuální narace a konceptu-
ální hru s kontextuálními informacemi.“ 

Vladimír, naivní jak motýl, kejval, do-
slova visel Ábelovi na rtech, aniž by mu ro-
zuměl slovo. 
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„Ty nevidíš, jakej je to vůl, jakej je to 
pozér? Jde mu jen o prachy, o Smutnýho 
ani náhodou. To všechno je divadlo, kecy, 
ty jeho exprese, imprese, subjekt, atribut, 
koláž, asambláž, frontáž, muchláž,“ řek 
jsem mu, když jsme vypadli ven. Zažil jsem 
už pár takovejch znalců, co mluvili zásad-
ně v odbornejch termínech, a vždycky se 
ukázalo, že nerozumí ani sami sobě. 

„Křivdíš mu, to je naopak správnej 
kořen. Boty bez ponožek, dredy jak bůh 
Šiva,“ hájil ho Vladimír. 

„Špinavej krk, celej smradlavej, do-
konce měl na botě zespoda našlápnutý 
hovno, pokud sis nevšim. Smutnýmu se 
nedivím, ten je pořád v rauši, ale ty, mane-
kýn, co musí mít puky i na teplákách,“ divil 
jsem se, „ty nepoznáš tlučhubu?“ 

Dlouho byl klid, jak už to před bouřkou 
bejvá, a pak sjel z čistýho nebe blesk.

Ábel se začal chovat jako Kain. Sa-
mozřejmě že se přestal v Kamenech a Vět-
vích orientovat, jak jsem předpokládal. 
Se Smutným za zadkem učinil v tiskárnách 
objev, že je nutný obrazy očíslovat, proto-
že jinak, jak prohlásil, aby se v nich prase 
vyznalo, jak jsou všechny na jedno brdo, 
Mistr promine. Najednou, pomyslel jsem 
si. Jinej by Ábela minimálně knokautoval, 
jak byl neurvalej a netaktní ke Smutnýmu, 
ale ten vypadal kupodivu vesele. Pak pa-
trně Ábelovi v hlavě hráblo a začal tvořit 
katalog novej. Co dosud platilo, platit 
přestalo. Obraz Kameny I ze strany 8 vy-
měnil za Větve IV a ty dal na stranu 16 
za Kameny II, Kameny III ze strany 10 na 
stranu 18 a na straně 9 Větve II prohodil 
s Kameny VI, zatímco  Kameny X z jedna-
dvacítky vyhodil ven bez náhrady, vlastně 
místo nich dal Větve XIII. Tiskárna pro-
testovala. Dupal nožkou, vztekal se,  křičel 
a trval na tom, že se změny musí udělat 
hned. Když ale druhej den přišel změny 
zkontrolovat, zas nebyl spokojenej a žádal 
změnit ty změny. Smutný byl permanentní 
mimoň a v doktorovi viděl boha. Z tiskárny 
mi volal ředitel, vyhrožoval vraždou nebo 
sebevraždou, že ještě nikdy nikdo takový-
ho vola neviděl a kdo vlastně všemu velí, 
že rozmar toho blázna s dredama nebude 
levnej, a tak já volal do galerie, že jestli ne-
zasáhnou a Ábela neumravní, odstupuju. 
V sázce bylo už tak hodně peněz. 

Doktorka Tichá koktala něco, že pan 
profesor, doktor, docent, kandidát věd Ga-
briel Ábel jistě ví, co dělá, že je to veleka-

pacita, jak jsou šťastný, že jim kývnul na 
spolupráci, a co by jiný dali za to, kdyby 
pro ně dělal, a že to jistě dobře dopadne. 
Potom z ní vypadlo, že vlastně není nikdo, 
kdo by jeho běsnění zastavil, že se ho všich-
ni bojí, protože je mstivej a zákeřnej a má 
styky hodně nahoře, a já v duchu viděl její 
oči, to bělmo obrácené vzhůru.

 „Aha, takže žádná kapacita, styky jsou 
to, oč tu běží,“ syknul jsem a Tichá dělala, 
že to neslyšela. „Končím, paní doktorko, 
v tomhle já nejedu,“ řek jsem, když dokok-
tala.

V noci mi pak Smutný volal, že už má 
ten název. 

„No konečně, tak jak se bude jmenovat 
ten váš opus?“ zeptal jsem se, třebas mi to 
už bylo šumák. 

„S m u t n ý   o h l é d n u t í,“ hláskoval 
opilecky pyšně. 

V telefonu bylo slyšet, jak mu Ábel na-
povídal.

„Vskutku, je to smutný ohlédnutí,“ 
přitakal jsem. „Příznačné, Mistře, lepší 
název by nevymyslel ani váš nepřítel,“ řek 
jsem a zavěsil. Uměl jsem si představit, jak 
se to Ábela dotklo a jak hned  Smutnýho 
na mě poštval. Ten mi taky obratem hned 
volal. Najednou toho měl na jazyku víc než 
jen titul katalogu. 

„Ty gaunere zasranej, komu ty budeš 
zavěšovat telefon, když ti volám?“ křičel. 
„Ty mně ho zavěšovat nebudeš, ty mně ne, 
já ho zavěsím tobě, ty hajzle jeden, to bu-
deš koukat, jak ti ho zavěsím.“ 

„Dům pokojného stáří U svatého Jiří. 
Kdo volá? “ představil jsem se obřadně 
změněným hlasem do jeho sprostýho mo-
nologu. A na druhý straně drátu byl na-
jednou klid. Smutný jen hlučně dejchal, 
jak se lek, skoro chrčel a svěřoval se šeptem 
Ábelovi, že se asi dovolal někam do staro-
bince. Ten mu poradil, aby zavěsil a vytočil 
mě znova. Stalo se. Dlouho jsem to nebral. 
Když jsem pak sluchátko zvedl a on se ujis-
til, že jsem to já, začal bejt výřečnej. I ka-
nál by se červenal, nešlo to poslouchat. Po-
ložil jsem opatrně sluchátko pod polštář. 
Hlavně nezavěšovat. 

Spal jsem blbě, po tomhle extemporu, 
taky jak jinak.

Bylo asi půl druhý v noci, když mi Vla-
dimír přived ukázat slečnu, kterou sbalil 
v Bastile. „Servus chrobáčik, ako sa máš, 
já som Naděžda,“ halekala, když překro-
čila práh. 

„Psssst, lidi už spí,“ krotil jsem ji. 
„Aký  je milúčký, kocúrik!“ Špatně už 

artikulovala, ale líbat se chtěla. 
„Jako by se stalo,“ děkoval jsem. Skop-

la v předsíni boty a začala si odkládat. 
„Nemá kam jít,“ omlouval se Vladimír 

a koukal do země. „Líbí se ti?“                        
„To mi ji jako nabízíš?  Neblbni, vole. 

Tohle je hodně špatnej příběh, kamará-
de. Čtvrtá liga, ba ne, to jí fandím, tahle 
kope lesní přebor. Sama, bosa, v noci, 
a ještě za komínem, aby ji nikdo neviděl.  
To tady u mě bude  jako bydlet?“  „Neboj, 
ráno odjede, už má lístek do Bardějova.“                                                                               
„To bych prosil. Přeju ti, abys od ní nic ne-
chyt,“ řek jsem naštvaně a šel si lehnout. 
Bylo mi jasný, že tuhle hvězdu Vladimír 
nerozchodí. To byla noc! Šeptali si tak, 
že kdyby mluvili nahlas, rušili by míň. Šli 
se spolu vysprchovat, souložit začali hned 
nato.

„Aká som, aká som, aká, aká?“ ptala 
se Naděžda rytmicky a dokola.  

Mlátil jsem se na posteli, polštář přes 
hlavu, a přece jsem ji slyšel. 

Tak už jí pověz proboha jaká je, ať ko-
nečně zmlkne, řekni, seš výborná, Naďo, 
naozaj jedinečná, jsi aj múdrá, řekni jí 
něco, ať už konečně drží hubu ta kráva, 
doprdele, jsou dvě v noci, radil jsem mu 
v duchu.

„Aká som, aká, aká?“ křičela Naděž-
da.

Ne, neříkej jí, že je výborná, ne, ty blb-
če, nebo se odsud nehne, křičel jsem na něj 
v duchu, naopak jí pověz, že není k ničemu, 
že to ani neumí, ať  je radši zticha. Ucpi jí 
už něčím hubu, proboha, lhostejno čím, to-
hle se nedá poslouchat, já chci spát, spát, 
spát! 

Jsou dvě ráno, rozumíte vy dva? Dvě 
ráno, doprdele! 

Pak jsem se zved, vzal peřinu a uklidil 
se do koupelny. Naděždě to ovšem nevadi-
lo, pokračovala v jízdě a pořád, jaká že je. 
Už jsem ležel ve vaně, a ještě to nevěděla. 

Asi jsem zabral, protože mě probudilo 
až světlo v koupelně. Ve dveřích stála nahá 
Naďa, mejkap rozmazanej. Klacíkem bych 
do ní nešťouch, kolo bych si o ni neopřel.

„Boha jeho, aký ty si somár! Už jen 
chvílu a bola by som u těba,“ řekla, bouch-
la dveřma a nechala rozsvíceno. 

Dělal jsem, že spím.

Ukázka z knihy Světlo z trubky
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Jednoho krásného rána, hned po roz-
břesku, v té době, kdy sluníčko míchá 

černošedivé odstíny na celodenní stíny, 
vzbudil ministryni pro Múzy, Lucii, ko-
hout svojí ranní písní. 

„Dobré ráno, kohoutku! Co tak brzy?“ 
zamžourala velkýma očima a usmála se. 
Kohout se jen významně podíval směrem 
k Protivínu. 

A tak, málem bych zapomněla. No to 
by byl průšvih! napadlo ji. Je přeci tře-
tí středa v měsíci, a to se na pravidelné 
poradě pod protivínskými platany schází 
všech devět Múz. A asi by je nepotěšilo, 
že dlouhou cestu z dalekého Olympu ab-
solvovaly zbytečně. No, to bych to České 
pohádkové akademii zavařila! 

Z přemýšlení ji opět vytrhl kohout: 
„Jsi v pořádku? Že ses minutu ani nepo-
hnula!“ 

„Jsem, jenom jsem se zamyslela. Víš, 
uvažovala jsem nad tím, že je velká čest 
dělat ministryni Múzám, které ovlivňují 
řemesla a umění po celém světě! Co mys-
líš, proč si zvolily právě Čechy?“

„No, proto, že jen u nás máme pohád-
kovou vládu a akademii. Královnu či krále 
mají leckde, ale opravdového pohádkové-
ho krále, kancléře a kupu pohádkových 
ministrů máme jen u nás,“ odpověděl 
pyšně.

Lucie si oblékla překrásné šaty 
a upravila se, aby ve vznešené společnosti 
starších dam zazářila. Jen si to představ-
te. Každá z nich zná osobně ty největší 
umělce dnešní doby! A kdyby jen dnešní. 
Všech dob! Byly u toho, když vznikala ta 
největší díla. Od Věstonické Venuše, přes 
sedm divů světa až po obrázek, který vče-
ra namalovala naše malá Zoe v mateřské 
škole! Prostě Múzy jsou elita a jejich mi-
nistryně tomu musí odpovídat! 

Ještě cestou nad tím přemýšlela. Proč 
právě v Protivíně pod platany? Na světě je 
tolik hezkých míst! Vždyť urostlé platany 
se vzpínají i pod Olympem. A malý hrad 
na pobřeží poblíž Leptokárie podle nich 
Řekové dokonce nazvali Platamonas. No, 
aspoň to mám skoro za humny. A než se 
nadála, byla na místě. Zaparkovala ne-

daleko aleje, a když se nikdo nedíval, tři-
krát zaklepala na kmen třetího platanu 
v třetí řadě. Kůra se rozestoupila a před 
Lucií se objevilo dřevem vonící vyřezáva-
né schodiště. Nebylo dlouhé, sotva pár 
schůdků, a za nimi zazářil zlatem zdobe-
ný sál. Kolem kulatého stolu stálo deset 
židlí a nad každou z nich byl obraz Múzy:

Múza Kalliopé, ta „s krásným hla-
sem“, drží na obraze voskové tabulky 
a rydlo, pomoví kterých se v počátcích za-
pisovaly epické básně.

Euterpé „obveselující“ je zobrazena 
jako dívka s flétnou a její doménou jsou 
hudba a lyrické básnictví. 

Erató, „láskyplná“ Múza milostné 
poezie, drží v levé ruce lyru. 

Thaleia, kterou nazývají „sváteční 
a kvetoucí“ má tvář zakrytou divadelní 
škraboškou a v ruce drží pastýřskou hůl. 
Každý hned pozná, že je Múzou veselého 
básnictví a komedie.

Melpomené „zpívající“ Múza tragé-
die, má na svém obraze tragickou masku 
a hlavu zdobenou břečťanem.

Terpsichoré jako Múza tance „tančící 
v kruhu“ prostě tančí s lyrou.

Kleió, známou jako „oslavující“ Múza 
dějepisectví, umělec namaloval se svitkem 
papyru a rydlem.

Na předposledním obraze drží glóbus 
Úranie zvaná „nebeská“, která je Múzou 
astronomie.

 A nakonec devátá. Polyhymnia, které 
staří Řekové dali přídomek „mnohozpěv-
ná“ nemá žádné symboly. Je zahalená 
a zamyšlená. Asi je to tak pro Múzu hym-
nického a sborového zpěvu správně. 

Desátý obraz nad místem, kde sedá-
vá Lucie je nejpodivnější. Malíř zobrazil 
milou dívku s dlouhými zlatými vlasy. Její 
šaty jsou ušité z platanových listů. Nád-
herně se usmívá a stačí pouhý pohled, aby 
bylo člověku hezky. 

Kdykoli na něj pohlédnu, mám chuť 
psát verše, zpívat, malovat… je to pro mě 
Múza radosti! Ale já to nejsem, napadlo 
Lucii, ten obraz zde visí od dob, kdy vzni-
kaly první jeskynní malby. To nemohu být 
já…

***
„Dobrý den! Vítám vás, milé Múzy, 

v Pohádkovém království, jaká byla ces-
ta?“ začala Lucie řečnickou otázkou, 
protože ani odpověď nečekala. To se jim 
to cestuje, když stačí pomyslet si na určité 
místo a jsou tam. Ne jako já. Co si neodří-
dím, to nemám… 

A opravdu o cestě nepadlo ani slovo. 
Místo toho se ozvalo devítihlasné „Kali-
méra! - Dobrý den!“

Porada byla krátká. Múzy, jedna 
po druhé, přednesly svoji zprávu o stavu 
umění. Nejčastěji si stěžovaly na oblast 
severně od Černého moře, kde musí vět-
šinu času mlčet. Ale tak už to ve válkách 
bývá. Už v dávnověku na to upozornil Ci-
cero: „Inter Arma Silent Musae.“ „Mezi 
zbraněmi Múzy mlčí,“ na to je i pohádko-
vá ministryně malá paní. Prostě lidé jsou 
nepoučitelní. 

„Tak to tedy pro dnešek můžeme uza-
vřít!“ zaznělo sálem a všechny Múzy jen 
souhlasně pokyvovaly hlavou. Nejstarší 
z nich, Kaliopé, luskla prstem a před kaž-
dou se objevil orosený křišťálový půllitr, 
plný zlatavého moku. 

„Na tohle se vždycky těším nejvíc,“ 
řekla krásným hlasem, „po pívečku zpí-
vám jako zamlada!“ 

„Ty taky?“ divila se Polyhymnia, mno-
hozpěvná Můza. 

„A to ani netušíte, jak se po nich píše 
poezie!“ přidala se láskyplná Erató. „Po 
každé protivínské poradě mám týden nad-
bytek námětů a někteří básníci nestíhají 
psát.“ 

„No, já nevím,“ oponovala Lucie, „piju 
nealko, protože musím dojet domů. Ale je 
pravda, že většina kolegů v našem Klubu 
spisovatelů nedá na pivo z Platanu dopus-
tit. Takový Hynek Klimek nebo Fanda Tyl-
šar se jím dobíjí docela úspěšně. A nejsou 
sami.“ 

Během chvíle jsme se mohli dovědět, že 
protivínské pivo všem Múzám nejen chut-
ná, ale má také pozitivní vliv na jejich prá-
ci. Tedy až na Úranii, která pronesla něco 
ve stylu, že po pivu má rozostřený zrak, 
což se k jejímu dílu moc nehodí. Ale i přes-

Platanka
◊ františek tYlšar
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to, dobrá nálada, kterou přináší, je ne-
nahraditelná. Prostě půldne po poradě se 
v astronomii nic převratného neděje a ona 
si při tom báječně odpočine.

Ano, je to tak. U piva se vedou nád-
herné diskuse. Snad jediná vada tohoto 
„božského pití“ je, že u něj také neskuteč-
ně rychle utíká čas. A tak nadešla chvíle 
rozloučení. ( Věděli jste, děti, že v Řecku 
je čas o jednu hodinu opožděný, a tak se 
Múzy na Olympu objeví ve stejný okamžik, 
ale přesto o hodinu dříve a tedy o hodinu 
mladší? Je to jeden z mnoha zázraků, kte-
rý můžete prožít i vy. I když cesta letadlem 
trvá o něco déle než návrat Múzy domů...)

***
Když se Múzy rozloučily a zbyly po 

nich jen lehké obláčky a prázdné půllitry, 
nechtělo se Lucii ještě domů! Vždyť je tak 
krásný den! Ještě si udělám krátkou pro-
cházku platanovou alejí. Ale ne po cestě, 
kudy chodí lidé na pivo a automobily pro 
pivo jezdí, ale pěkně tajnými cestičkami 
víl, které vedou od stromu ke stromu. Jak 
ráda se tady procházím!

Na těchto vílích cestách v kmenech, 
korunách či kořenech platanů můžete po-
tkat obyvatele pohádkové říše. Listovou 
vílu, která se stará o to, aby stromy měly 
vždy čistý a svěží šat, kořenového skřítka, 
který spolupracuje s vodníkem na tom, aby 
bylo pro všechny dost vláhy, jednou zde 
Lucie potkala také čerta, který si přišel 
pro místního lotra, aby ho peklo přivedlo 
na správnou cestu. 

Dnes ale Lucie zašla mnohem dál. Do 
míst, kde ještě nikdy nebyla. Až tam, kde 
začíná vodní pramen, ze kterého si se sou-
hlasem vodníka místní pivovar čerpá vodu 
pro výrobu piva. Vodník má pivo rád a pi-
vovar potřebuje vodu. Věřili byste, že to 
takhle funguje už více než pět set let? Už 
od patnáctého století byl Schwarzenber-
ský pivovar v Protivíně největším pivova-
rem Prácheňska. A je doposud! 

Dneska ale vodníka nepotkala. Má 
veliké starosti se suchem, a tak na vodní 
burze ve Vídni řídí komisi pro vodohos-
podaření celé střední Evropy. Je to tak, 
ke špičkovému pivovaru patří také vý-
znamný vodník! 

Lucie se posadila na okraji pramene 
a těšila se z písničky, kterou si zpívá rodí-
cí se voda. Ale co to? Ta písnička je ruše-
ná slabým a smutným hláskem. Co to jen 
může být? A odkud to přichází?

Chvíli se rozhlížela, naslouchala, 
až nakonec u konce kořene posledního pla-
tanu uviděla… 

To snad není možné, napadlo ji. To se 
mi musí zdát! Že já u toho pramene usnu-
la? Štípni se! 

„Au!“ tiše vykřikla. Nespím!
„Dobrý den, krásná vílo!“ oslovila po-

stavu, kterou dobře znala z obrazu, pod 
kterým každý měsíc sedává při setkání 
Múz.

„Ty mě vidíš?“ 
„Vidím, a proč bych neměla?“ podivila 

se Lucie. 
„Mě nikdo nevidí! Tedy z lidí. Mě mo-

hou vidět jen pohádkové bytosti, a to ty 
určitě nejsi. Zřetelně cítím, že jsi člověk. 
Leda. Ledaže…“ zamyslela se.

„Co ledaže?“
„Leda, že bys byla pohádkový sládek!“
A je to tady! Celý život se snažím utajit 

svoji profesi, kterou jsem chvíli studovala 
kvůli tatínkovi, a teď to bude vědět celý po-
hádkový svět!

„No, tím by to být mohlo. Kdysi jsem 
se to učila, ale nikdy jsem pivo nevařila!“ 
přiznala se. 

„To je škoda! Byla bys dobrý sládek, 
máš dobré srdce, a to je pro pivo nejdůle-
žitější!“

„A kdo jsi ty?“ 
„Jsem Platanka, česká Múza.“
„Tak to tedy prrrr! O tom bych musela 

něco vědět! Jsem ministryně pro Múzy!“ 

„Nevíš, jsem utajená Múza,“ zavzdy-
chala Platanka. 

„Zeus mě stvořil, jako svoji tajnou. 
Jenže potom dostal strach…“

„Bohové mohou mít strach?“
„Mohou. Občas udělají něco, co by 

mohlo úplně rozvrátit zaběhnutý řád, roz-
hněvat jiné bohy a taky bohyně. Prostě ni-
kdy nenašel odvahu k tomu, aby se ke mně 
přiznal. Byla jsem něco jako jeho Múza 
milenka, která byla na rozdíl od ostatních 
Múz příliš jedinečná. A to je vždy problém. 
Polekal se toho a já skončila uvězněná 
tady u pramene. Celá tisíciletí tady pláču 
a mé slzy společně s pramínkem jihočeské 
vody vytvořily tohle jezero. Z mého žalu 
není úniku!“ 

„Není? To bych se na to podívala!“ za-
blýsklo se Lucii v očích. „Možná tě zavrhl 
Olymp, ale díky tvým slzám tady máme 
tu nejinspirativnější vodu na světě a z ní 
to nejbáječnější pivo! Proto tak chutná 
nejen lidem, ale i Múzám. Proto jim všem 
dává sílu a inspiraci! Proto ten desátý ob-
raz! Už mi to všechno zapadá! Platanko, 
ty jsi naše česká Múza! Možná nebudeš 
sedět na Olympu, ale jako ministryně tě 
můžu posadit na jihočeský trůn! A tam 
také patříš. Vždyť co by byly Čechy bez 
piva a pivo bez tebe? Jen nápoj vyrobený 
z ječného sladu, chmele, vody, kvašený za 
pomoci pivovarských kvasinek. Jen díky 
tobě a tvým slzám je naše protivínské pivo 
víc než nápoj. Je jedinečné! Je to tekutá 
Múza! V kaž dém loku je kousek tebe! Vy-
ber si místo, kde chceš sídlit, a příští měsíc 
se také posadíš pod svůj obraz.“

A jak to nakonec dopadlo? Platanka 
a její pivo budou brzy pasované jeho vý-
sostí králem Václavem V, Vydrou zvaným, 
na naši první českou Múzu. Múzu všech 
umění a řemesel, Múzu radosti!

Ukázka z Nových pověstí  
Jihočeského pohádkového království
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Jak to bylo se záchranou života  
Vojtěcha Lanny
◊ Jaroslava Pixová

Jednou ze zaniklých osad kolem břehů 
Vltavy je Horní Lipovsko. Mlýn s papír-

nou, přívozem a dalším domkem tu založili 
Lipov ští z Lipovice, když v roce 1623 koupi-
li panství Dražíč. Časem přibyly ještě dvě 
chalupy. Ve mlýně působil již v 18. století 
rod Mrzenů. Z tohoto rodu pocházela Fran-
tiška Mrzenová, která se narodila v roce 
1855. Ve své kronice zaznamenala události, 
které se odehrávaly po celé 19. století, jak je 
znala z vypravovaní rodičů nebo je přímo 
prožila. Díky tomu si můžeme upřesnit 
i jednu významnou událost, která se zapsa-
la do historie lipovského mlýna. 

Týkala se tehdy mladičkého Vojtěcha 
Lanny, pozdějšího velmi významného pod-
nikatele v oblasti vodních staveb. Ten tady 
totiž jako devatenáctiletý mladík jen o vlásek 
unikl smrti. Stalo se tak 2. července 1824, 
kdy se plavil na šífu plném kupeckého zboží. 
U jezu na Horním Lipovsku byla v zákrutu 
řeky špatně založená propust jezu na pravé 
straně. Měla být naopak. Loď najela na le-
vou stranu ledolamu z klád, kde se plavidlo 
rozlomilo. Tehdy byla zvýšená voda a šíf se 
nepodařilo ukočírovat ani zkušenému vrát-
nému Janu Vodrážkovi z Hostecké Hladné, 
který ji řídil. Omráčený Vojtěch Lanna se za-
čal topit. Nebýt mládka Jana Mrzeny, který 
běžel podél řeky a pohotově hákem, s kterým 
se zahrazovaly šlajsny, ho za pásek u kalhot 
vytáhl z peřejí, přišli bychom o významného 
budovatele. Ale Vojtěch si byl dobře vědom 
toho, že v tomto osudovém okamžiku nad 
ním bděla vyšší moc a že nic není náhoda. 
Nechal na břehu na mramorovém podstavci 
vztyčit kříž a podstavec opatřil německým 
nápisem, který v překladu zní: „Na vděč-
nou vzpomínku záchrany z vodních vln dne 
2. července roku 1824 při ztroskotání lodi. 
Prozřetelnost Boží věčně ukazuje svoji vládu, 
neovlivňuje člověka v jeho rozhodnutích, co 
se náhodou přihodí, není náhoda, to je věčný 
plán.“ Kvůli erozi břehu byl kříž roku 1852 
přenesen do Týna nad Vltavou a umístěn 
k domu čp. 13 v Horním Brašově. Na Lipov-
sku byl postaven jiný kříž, který dnes stojí na 
skále nad řekou.  

K nápravě špatně založené propusti, kdy 
proud v zákrutu řeky hnal plavidla na levou 
stranu, mělo dojít v roce 1854. „První, co Lan-
na udělal, když začal splavňovat Vltavu, byla 
tahle šlajsna. Přendal ji pod jehnědskou ská-
lu na levý břeh. To bylo nejlepší. Muselo se 
do ní najíždět úplně ze břehu, jinak byste se 
tam nedostali. Ale šlo to dobře, natlačilo se 
to na břeh. Říkalo se jí křížová. Strejda Josef 
mi říkával: ‚Kdyby se tohle, co Lannovi, stalo 
někomu jinýmu, tak už by o řece nechtěl ani 
slyšet. Už by mazal pryč. Ale Lanna ne. Na-
opak. On tu řeku celou splavnil a ve svý režii,“ 
vysvětloval plavec Václav Husa a doplnil ještě 
dovětek této příhody: „Utekly léta a Lanna se 
skutečně stal admirálem. Kolem roku 1840 
přijel se šífem na Horní Lipovsko už jako zá-
možný člověk. Zastavil tam a šel do mlejna. 
Povídá: ‚Není tu někde mládek Mrzina?‘ Mly-
nářský se zarazil a povídá: ‚Mrzina je stárek.‘ 
Tak k němu přišel, ale Mrzina ho nepoznal. 
Lanna mu říká: ‚Pane Mrzina, vy jste pořád 
na mlejně jako tenkrát?‘ A on na to: ‚Jak to 
myslíte, tenkrát?‘ ‚No, jako v roce 1824, když 
jste mě vytáhl za pásek. Já jsem ten Lanna. 
Tak víte, co vám povím? Vy už nejste stárkem, 
ale panem otcem. Já jsem o tom přemýšlel 
a koupil jsem vám na Nežárce mlejn. Předám 
vám na něj všechny papíry.‘ Dodnes se neví, 
jestli ten stárek se na mlejn na Nežárce pře-
stěhoval. Takže jak se někde píše, že Lanna za 
záchranu nechal opravit mlýn, není pravda. 
Proč, když byl panský a patřil šlechtici.“   

Tak toto je verze příhody, která se píše 
a vypráví, ale díky pamětem Františky Mr-
zenové si ji můžeme poslechnout tak, jak se 
tradovala v jejich rodině: „Loď připlula až 
k nám, avšak vír, v němž se voda stále točí, 
zachvátil loď, a než to dědeček můj (Jan Mr-
zena II.) zpozoroval, loď tonula, až se zalila. 
Dědeček neměl tušení, kdo se nalézá na lodi, 
ale viděl, že lidské životy jsou v nebezpečí. 
Ani na okamžik se nerozpakoval. Vydal se do 
rozprouděných vln, jsa dobrý plavec a s nasa-
zením vlastního života. Zachránil všechny, 
bylo jich vcelku sedm. Poslední byla bába, jež 
plula do Prahy. Všichni s vděčností k němu 
pohlíželi, jen bába vedla svou, co je do toho, 

když má všechny soudky s vejci pryč, vše jí voda 
zalila. Jaké bylo dědečka překvapení, když vi-
děl, že se stal zachráncem i pana Lanny. Pan 
Lanna se slzami v očích poděkoval mému dě-
dečkovi, tiskl jemu vděčně ruku a řekl: ‚Kdyko-
liv budou co potřebovati, nebo rodina jejich, 
přijdou ke mně. Nikdy nezapomenu, kdo mně 
život zachránil.‘ Můj otec byl v té době asi 6 
roků stár, ale ještě si celý ten děj pamatoval. 
Na místě pod mlýnem na skále stojí dosud po-
mník, kříž litý s nápisem, jejž pan Lanna na 
věčnou paměť ulíti nechal. I mým rodičům se 
pan Lanna býti vždy upřímným přítelem stal. 
Kdykoliv jel po Vltavě, vždy navštívil mé rodiče 
a otec jej vždy u lodě uvítal.“

Jak tedy z pamětí vyplývá, Lannu zachrá-
nil přímo mlynář a žádná nabídka nového 
mlýna se neuskutečnila. Mlýn na Nežárce, 
ve Stráži nad Nežárkou, se v rodině objevil až 
v roce 1849 po svatbě jejich dcery Marie, kdy 
ho koupil její manžel Václav Fähnrich.

Za záchranu dostal mlynář záslužný kříž                                         
Vojtěch Lanna nikdy nezapomněl nějak 

projevit dík za záchranu života. Poslal Mrze-
nům svůj obraz – portrét. „Ba, i po jeho smrti 
poslali nám dvě veliké svíce voskovice. Jeho 
rodiče pocházeli od soutoku Vltavy s Lužnicí, 
říká se tam u Masáků. Lanna je měl ve velké 
úctě, žili u něho ve velkém blahobytu, ale nikdy 
nezhrdli.“

Svoji odvahu nasadit svůj vlastní život pro 
záchranu jiného projevil po svém otci i mly-
nář Jan Mrzena (III.). Vltava se rozvodnila 
a malý chlapec převážel četníka. Ten mu vzal 
sochor z ruky, že bude převážet sám, ale „spí-
še převeze u nás dítě vody znalé, u ní vyrostlé, 
než třeba silák vody neznalý“. Tak se stalo, 
že se loďka u šlajsny potopila. To zpozoroval 
mlynář a skočil pro tonoucí do vody. Naštěstí 
se mu podařilo zachránit oba i sebe. Za ten-
to hrdinský čin byl vyznamenán v Bechyni na 
úřadě, kde za velké slavnosti mu byl připnut 
zlatý záslužný kříž. Ještě druhý den přišla 
mlynáři pogratulovat celá delegace z dražíč-
ského zámku s profesorem Steinhauserem. 

Ukázka z knihy  
Když Vltava zpívala – od Lipovska po Zvíkov
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Petr Sněžín nedbal na zpocené koláče 
v podpaží ani na trpký, kyselý zápach 

potu a strachu v místnosti. Celou svou po-
zornost věnoval muži před sebou. Tuhle 
noc se jednalo už o druhou návštěvu. Tri-
ko se navzdory chladu lepilo na tělo jako 
v dávném parném, letním dni.
„Čéče, mě to mrzí. Prosím nedělej mi to.“ 
Hlas děcka. Ubrečeného. Zoufalého. Zněl 
jako kluk, kterým dle Petra nebyl. Dítě by 
jeho dceři neprovedlo takové zvěrstvo.
Místo slov Sněžín do krku toho zmetka 
zarazil zrezivělou mačetu. Střelhbitě jako 
reflexem mladík zaklesnutou mačetu při-
razil svojí tváří k vlastnímu rameni. Ústa 
se naprázdno rozevírala jako kaprovi, je-
muž právě rybář protrhl prsty žábry, aby 
vykrvácel.

Sněžín se zapřel o rameno botou 
a sečnou zbraň vyprostil. Sekl znovu. 
Tentokrát z druhé strany. Vydal u toho 
úlevný výkřik. Paralyzovaný dvacátník 
vypadal jako surrealistická hliněná so-
cha vzpínající se na kolenou s prapodiv-
ně zvrácenou hlavou a rukama zkrouce-
nýma v křeči. Sněžín pokračoval s útoky, 
dokud se tělo konečně nesvezlo k zemi. 
Petr si rukávem otřel kapky z obličeje 
a neunikly mu ani krůpěje rudých perel 
v udržovaném kníru.

Budeme muset pryč. K někomu, kdo by 
nám pomohl.

A mysl mu zabloudila k Českým Budě-
jovicím. V jejich situaci potřeboval lékaře. 
Linda jej potřebovala. Rozhodnutí padlo, 
když s chladnou hlavou zmasakroval ta 
prasata. Teď musel pryč.

Do Budějovic. 
Mohl by tam být. Určitě tam bude!

* * *
Ve vzduchu páchla spálenina. Cappy se 
cítil kupodivu dobře. Velký úspěch, když 
se vzalo v potaz místo, kde se nacházel. 
Po dvaceti minutách se mu podařilo uvol-
nit ze zajetí sedadla i s rukama spoutaný-
ma stahovací páskou. Před pádem mu ne-
připoutaný Rusák strhl kápi, ale on za to 
nebyl dvakrát vděčný. Helikoptéra se v tu 
chvíli pomalu otáčela ve vzduchu v nedob-
rém úhlu a pocit nebezpečí na nejděsivěj-
ším kolotoči se zdál všudypřítomný. Kou-
řová mračna ženoucí se jako indiánské 
signály po chmurném nebi malovala tem-
né Rorschachovy obrazce v děsivé spirále.

Pak přišel náraz. Cappy se vypnul.
Probudil se a netušil kolik času uběh-

lo. Torzo helikoptéry viselo téměř tři metry 
nad zemí, zaklesnuté ve spárech kmenů 
a větví čehosi, co před Velkou chybou na-
zýval zdravým stromem. Dnes černé větve 
a hnijící kůra. To způsobila léta jaderné 
zimy. Přesto se silné drápy stromů pod 
neúprosnou silou fyzikálních zákonů za-
bodly do pilotní kabiny a prošpikovaly pi-
lota. Když se Cappymu podařilo vyprostit 
ze zajetí pásů i pásky svírající jeho dlaně 
– a nebyl to úkol lehký – zjistil, že zbytek 
ruských operativců i jejich zbraní a bagá-
že jsou rozesety po okolí. 

Bolela ho hlava a na těle přibyly něja-
ké modřiny, ale dopadl lépe než jeho odvle-
čený kolega stále s černým hadrem na ob-
ličeji. Válel se pod místem nehody s téměř 
utrženou rukou.

Opatrně slézal. Skřípění zaklesnuté-
ho vrtulníku mu nedělalo dobře.

Prošel okolí a z nějakého důvodu do-
táhl mrtvé ke kmenu jednoho z mrtvých 

stromů. Přišlo mu to vůči nim správné. 
Nic na tom neměnilo, že se jednalo o Rusy, 
kteří je přepadli a chtěli kdovíkam unést. 
Cappy viděl pouze lidi. Další zmařené ži-
voty. Provedl inventuru výbavy. Vybral si 
jeden z batohů a naplnil ho věcmi, které 
se zdály užitečné. Konzervami popsaný-
mi azbukou, spacákem, ale nacpal si tam 
i zásobníky k pistoli, kterou si přivlastnil. 
S automatickou puškou se tahat nechtěl, 
ale příruční zbraň se hodila. V bagáži na-
šel i svou jmenovku, kterou na Temelíně 
při nájezdu na Mozky někdo strhl. Chvilku 
nad tím dumal a pak si ji hodil do bato-
hu. Uvnitř ho zamrazilo. Nechtělo se mu 
do toho, ale nakonec se rozhodl stáhnout 
vojenskou bundu z jednoho z vojáků. Ru-
sovy netečné oči zůstaly doširoka rozevře-
né a obličej svítil bledostí jako žabí břicho. 
Pokusil se mrtvole zavřít víčka, ale ta se 
neposlušně otevírala, jako by oči chtěly 
stále vidět svět v ponuré barvě těch nepěk-
ných dní.

„Promiň,“ zašeptal a vzal si, co mu-
sel. 

Přemýšlel co dál. Vytáhl kompas, dal-
ší z ukradených věcí, a začal se podle něho 
orientovat. Věděl, kde by měly být České 
Budějovice. Tušil i jakým směrem se vydat 
zpět na Temelín, ale chtěl tam?

Měl by se vrátit a pomáhat napravo-
vat spoušť, kterou vetřelci svým vpádem 
způsobili, ale něco uvnitř Cappyho duše to 
odmítlo. Chtěl být chvíli mimo spojenecký 
dril. Chtěl klid. 

A taky chtěl Evu.

Prolog ke knize
Líp už bylo

Rok 2045  
Všechny cesty vedou do Budějovic
◊ Jiří sivok
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Mohl bych ovládnout loď odtud, 
uvažoval. Před sebou měl panel 

s mnoha tlačítky a digitálními ukazateli 
a zabudované klávesnice počítače a ob-
razovky… Vše se ovládalo odtud. Ve filmu 
to bylo vždycky jednoduché. Přišel machr, 
ale často nějaká frajerka s vypasovanými 
kraťasy a v tričku, ze kterého jí lezly kozy, 
a která spíš budila dojem, že se svými 
technickými znalostmi skončila u zapnutí 
a vypnutí fénu na vlasy, a zmáčkne tohle 
tlačítko a tamhleto tlačítko, navolí něja-
kou kombinaci na klávesnici počítače a je 
zastaveno odpočítávání na jaderné hlavi-
ci, je změněna dráha letu družice a ote-
vřou se pancéřové dveře komory, která je 
zaplavována vodou… Nesmysl. On tu teď 
na to čumí a neví co s tím. Přitom by odtud 
mohl řídit loď, protože je tam skoro celé 
náhradní ovládání.

Vypadl z té kukaně a vyrazil do pro-
storu, kam směřovaly trubky od motorů 
a předpokládal a správně předpokládal, 
že by mohly vést k nádržím s naftou. Našel 
i uzavírací ventily, ale bez takových těch 
kol, se kterými se dalo točit, aby se mohly 
ventily otevřít nebo uzavřít. Byly ovládány 
elektricky. Koukaly z nich jen takové tlusté 
trny, na které se dalo něco pro ruční ovlá-
dání nasadit, ale to něco tam nebylo.

Vrátil se do kukaně a začal podle 
svého nejlepšího uvážení mačkat různá 
tlačítka a zkoušet různé kombinace, ale 
vždycky se mu na obrazovce ukázalo buď: 
VADNÁ KOMBINACE nebo NEPOVO-
LENÝ PŘÍSTUP.

„Jsi v prdeli, Daberte,“ nadával na-
hlas. „Ale nikomu to neříkej, nebo si tě lidi 
přestanou vážit. Pravda je, žes projevil 
snahu. Ale nezbude ti nic jinýho, než se 
vrátit ke starým praktikám. Budeš muset 
zase zabíjet lidi.“

Potkal několik po lodi bezradně blou-
majících lidí a někteří z nich působili do-
jmem, že se už s nabytou svobodou pustili 
do rabování. Jiných se zeptal, jestli nevi-
děli dva muže v černém, protože pořád 
hrozilo, že na ně cestou někde narazí. Ale 
řekli, že ne a ať jde s nimi do baru, že to 
pořádně roztočí. A že se budou s ním cítit 

bezpečněji, když je ozbrojený. Jedna žena 
středního věku ho začala ohmatávat na 
místech, kam si bez uzardění nesáhl ani 
on, ale ve vší uctivosti jí odstrčil a řekl jí, 
aby mu dala číslo její kajuty, že jí tam po-
tom přijde ojet.“

Vyprskla smíchy. „Ty jsi ale úžasnej 
chlívák. A proč nejdeš hned?“

„Jen si potřebuju ještě někoho zabít 
a hned potom přijdu. Budu ti o tom vyprá-
vět.“

„No, to bude úžasný! Ale budeš mi 
o tom vyprávět přitom. To jsem ještě neza-
žila. Mám kajutu pět set třicet!“

„Zdálo se mi to?“ zahučel Dabert. 
„Ještě by na mě mohla chtít, abych při tom 
střílel. Člověk by nevěřil, kolik nebezpeč-
ných lidí na světě žije.

Teď už neměl jinou možnost, než jít 
na můstek. Pokud by nechtěl dát přednost 
chlastání na baru nebo souložení s úplně 
neznámou všeho schopnou osobou.

Hlavní přístup k můstku byl v obležení, 
což mu opět připomnělo obléhání hradu. 
Pokud neměli obléhatelé katapulty a jiná 
důmyslná obléhací zařízení a neoplývali 
důvtipem, nezbývalo jim než čekat jestli 
obléhaným nedojde voda nebo potraviny. 
A pokud se tak nestalo, odtáhli mnohdy 
s nepořízenou. A i tady to vypadalo na 
ještě dlouhé obléhání. Přes dvě odbočky 
prošel chodbou a zastavil se před dveřmi 
do centrály ostrahy lodi. Ještě teď tam 
byl cítit zápach po ohni. Dveře byly očou-
zené a zamčené. Vytáhl z kapsy své klíče 
a odemkl je. Vypadalo to tam… prostě 
jako po ohni. A štiplavý zápach spáleniny 
byl ještě intenzivnější. Kočky jsou vrženy. 
Nebo kostky? Takhle nějak to tehdy řekl 
ten Caesar. Kostky neměl a kočky, kromě 
té nadržené, před kterou se zachránil lstí, 
se tam nevyskytovaly. A tak vykročil. Ko-
nečně, kvůli tomu přišel. 

Byl ve střehu, ale podařilo se mu bez 
úhony vystoupat až k dalším dveřím. Za-
mčené nebyly, a tak je opatrně otevřel. 
Ocitl se ve služebním prostoru za můst-
kem. Chodbu lemovalo několik dveří.  Nej-
spíš do dalších technických prostorů a slu-
žebních kajut. Ty ho až tak nezajímaly,  

jen do té míry, že by z nich někdo vystoupil 
a střelil ho do zad. Ale doufal ve slušnost 
lidí. Průchod na můstek byl otevřený. 

Připravil si pušku ke střelbě a vstou-
pil. Nemohl plýtvat časem a tak nejdřív 
zastřelil teroristu napravo a hned po něm 
toho na levé části můstku. Všichni zůstali 
v úžasu, jen Abdulah se pokusil zareago-
vat a vytáhnout z pouzdra svoji pistoli, ji-
nou zbraň neměl, aspoň ne v dosahu.

„Ani se o to nepokoušej, ty blbečku,“ 
řekl mu Dabert klidně. „Nebo ti ustřelím 
koule. Nezabije tě to, ale můžu ti říct, že je 
to taková bolest, že na nějaké střílení ani 
nepomyslíš. A viděl jsi, že mířit umím. 
Tu zbraň! Do dvou prstů a odhodit.“

Abdulahovi přelétl přes obličej lehký 
úsměv. A bez nějakého vnitřního přemá-
hání Daberta uposlechl a hodil ji na zem 
směrem k němu. Ta lehkost by mohla ne-
zainteresovaného překvapit. Ale Dabert 
tušil, co by to mohlo asi být. Něco, co má 
u sebe a co spustí odpalovací zařízení 
a vyvolá explozi. Mohl mu to odebrat, ale 
nehodlal se s ním dohadovat. Mohl ho do-
konce zastřelit, ale přál si vidět zklamání 
v jeho očích. A kromě toho… 

Když pohlédl z můstku, uviděl před 
sebou ohromnou masu železa, už ne jen 
nějaký obrys, ale zcela zřetelné komtury 
gigantických rozměrů, ke kterým se neza-
držitelně blížili.

„Kdo tady tomu velí?“ zeptal se.
„Já,“ odpověděl Mrduljaš.
„Zastavit stroje a prudký obrat dole-

va!“ přikázal Dabert.
„To nejde.“
„Už se nemusíte bát, teď tu velím já.“
„Řízení je přepnuté na strojovnu, mu-

sím tam nejdřív zavolat.“
„No, jestli umíte mluvit se záhrobím… 

Ve strojovně jsou všichni mrtví.“
„Je to zablokované.“
„Lže!“ vykřikl mladý muž, další z pří-

tomných na můstku. „Je s nimi spřaženej. 
Já to udělám,“ řekl a vykročil k pultu.

„Tady velím já!“ vykřikl Mrduljaš 
a mladého důstojníka odstrčil.

„Tímto tě zbavuji velení, ty sráči,“ 
oznámil mu Dabert a prostřelil mu nohu.

Plavba do nenávratna
◊ františek niedl
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Mrduljaš začal řičet, nejspíš bolestí, 
ale i možná vztekem a pokusil se vydrápat 
na pult a dosáhnout na páku, která ho 
zřejmě velmi přitahovala.

„Ne!“ vykřikl Marineti.
Ale Mrduljaš už stejně neměl tu sílu, 

aby ten úkon dokonal, a sklouzl na zem. 
Rukou sevřel jednu z nožiček křesla před 
pultem. A aby mu Dabert zabránil v dal-
ším nepěkném chování, dupl mu na před-
loktí. Zvuk dvou lámaných kostí byl sice 
nepříjemný, ale zdaleka ne tak, jako zvuk 
lámaného vazu.

Mezitím se Antonio Marineti poku-
sil o téměř nemožné. Zastavil všechny 
stroje a natočil kormidlo do maximální 
levostranné polohy, aby Hvězdu východu 
co nejvíce odklonil z původního, napros-
to vražedného směru. Ale oba kolosy se 
k sobě nezadržitelně blížily.

Sirény tankeru zoufale řvaly o pomoc, 
jako slon obklopený smečkou lvů. Pokud 
by příď Hvězdy východu narazila do boku 
tankeru, došlo by k jeho totálnímu ro-
zervání. Veškerý jeho obsah by vytekl do 
moře a došlo by k ekologické katastrofě 
nedozírných rozměrů.

„Takže jste to byl vy,“ promluvil Abdu-
lah. „A já vás měl v rukou.“

„Nic si z toho nedělejte, potopíte si ji-
nou loď. Vlastně ne, k tomu už nebudete 
mít příležitost.“

„Ani ty, ty arogantní parchante. Z tý-
hle lodě už nevylezeš živej,“ zasyčel Abdu-
lah se zadostiučiněním. Jeho hlas byl plný 
zášti. Pak vytáhl z kapsy krabičku připo-
mínající malý televizní ovladač.

„To se teď chcete dívat na televizi, 
Abdulahu, když jste nám připravil takové 
představení?“

„Teď zdechneš,“ pronesl Abdulah pře-
svědčivě a otočil se k lodi, kterou se chystal 
rozdrtit.

Na tankeru se už daly rozeznat de-
taily. Název, námořníci pobíhající po ná-
stavbě… Ale Hvězda východu začala přeci 
jenom zpomalovat a její příď vychylovat. 
Antonio Marineti se odhodlal ještě k jed-
nomu zoufalému manévru. Dal levému 
motoru plný zpětný chod. 

Mrduljaš, přestože krvácel a byl té-
měř zbaven pohybu, se mu v tom ještě 
pokusil zabránit, ale Bandůr Hamza ho 
kopl do břicha a odtáhl od pultu. Pak 
sebral ze země pistoli, kterou musel ne-
dobrovolně odhodit Abdulah, namířil na 
Mrduljaše a pronesl výhrůžně: „Pohni se 
a zastřelím tě.“

Srážka byla nevyhnutelná. Ale už se 
nejednalo o náraz přídí, který by byl drti-
vý, ale o náraz boku o bok, což by mohly 
obě lodě přežít. I rychlost Hvězdy východu 
se značně snížila.

A pak k tomu nárazu došlo, ale přede-
vším se o sebe třely lodní boky, což způso-
bovalo gejzíry jisker a především vyvoláva-
lo děsivý zvuk, který jako by neměl nikdy 
skončit. Jako by gigantická zubní vrtačka 
chtěla vyvrtat díru do skalní stěny. To mu-
selo v útrobách lodi vyvolávat nepředsta-
vitelnou hrůzu.

„Musíme se rozloučit!“ překřičel Ab-
dulah ten uši a nervy drásající zvuk. „Já 
půjdu do nebe a ty do pekla,“ řekl o svých 
slovech zcela přesvědčen. Pak stiskl tlačít-
ko na svém ovladači, ale nic se nestalo.

„Bum,“ řekl Dabert.
Abdulah ten úkon zopakoval – se stej-

ným účinkem.
„Bum,“ řekl Dabert. „Trochu sis to 

popletl. Do pekla půjdeš ty a ne já,“ opra-
vil Abdulaha a jeho pistole udělala bum, 
bum.

Ukázka z knihy  
Plavba do nenávratna

Děda Pavelka ráno posekal zahradu 
a teď, v parném odpoledním slunci, 

obracel zavadlou trávu, která se brzy měla 
změnit v křupavé seno pro jeho ušáky.
Kolem dokola obtáčela zahradu malá struž-
ka, slabý potůček, který odvodňoval jeho 
pozemek a pod plotem se vléval do nedale-
ké požární nádrže, zvané Pucandlovka, po 
někdejší majitelce pozemku, na němž nádrž 
byla vyhloubena. Věčně studená a hluboká 
voda lákala ke koupání jen ty nejodvážnější 
a nejotužilejší, což ve vsi nebyl téměř nikdo, 
a tak tu byl neskonalý a božský klid. Na bře-
hu rostlo několik vrbiček a vypadalo to tam 
úplně stejně jako v Ladových pohádkách 
o Bubácích a hastrmanech, ale nikdo tam 
nikdy žádného vodníka Brčála ani strašidlo 
Mulisáka neviděl. Třeba se i jim zdála voda 

příliš studená a raději osídlili přiléhající 
rybník Hojavák, kde byla hloubka i voda ne-
poměrně přívětivější pro plavce i neplavce. 
Nikdo nádrž nevyužíval ani k hašení, třeba-
že se nazývala požární, protože v přilehlých 
vískách a vesnicích naposledy hořelo... no, 
už si málem nikdo ani pořádně nepamato-
val kdy naposledy.

Místo to bylo tedy jaksi zapadlé, zapo-
menuté, zarostlé a vůbec tak nějak utajené. 
Věděl o něm a měl ho rád vlastně jen Kuba, 
vnuk dědy Pavelky, co k němu každoročně 
jezdil na prázdniny až z Prahy. Lákal ho 
tu především klid, protože v Praze nebyl 
klid nikdy. Kdyby tohle místo bylo v Praze, 
potulovaly by se tu desítky pejskařů se svý-
mi mazlíčky a neustále by se tu ozývalo: 
„Alíku, aport!” Nebo: „Baryku, k noze!” 

Ale tady nic, takže tam Kuba kolikrát vydr-
žel jen tak ležet v trávě a pozorovat mraky, 
jak běží oblohou. V jeho fantazii to nebyly 
mraky, ale exotická zvířata anebo kontinen-
ty. Mezi zuby žvýkal silný stvol trávy, která 
rostla na břehu Pucandlovky, a přemítal 
o dalekých krajích, kam by se chtěl jednou 
podívat, až bude velký. 

Nejednou takhle třeba i usnul a probu-
dilo ho až dědovo volání k obědu či k večeři. 
Zrovna jako dneska. Když si chtěl ale obout 
botu, hle - co v ní nenašel... docela malou, 
malinkatou hnědou žabičku.

Chytil ji do dlaně, vyndal z tenisky a cí-
til slaboučké lechtání uvnitř sevřené pěsti. 
Rozhodl se, že si žabku vezme domů. Dědo-
vi ale nic neřekne, ten by ho určitě nabádal, 
aby ji pustil nazpátek. Proto v komoře tajně 

Aranka na prázdninách
◊ Jana doHnalová
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našel lahev od okurek a ve stružce na zahra-
dě do ní nabral kalnou vodu. Malá žabička 
naráz plavala od jedné průhledné stěny ke 
druhé a byla zmatená. Pomyslela si, co to 
je? Svět se najednou zmenšil a objevily se 
v něm neviditelné mantinely, do kterých 
hodnou chvíli narážela, než zjistila, že jsou 
všude kolem a že z nich vlastně není úniku. 
Kuba nahoře lahev zašrouboval víčkem, do 
kterého hřebíkem prorazil několik otvorů 
pro vzduch. To už ale děda volal podruhé, 
a tak rychle lahev zasunul pod dřevěnou po-
stel svého podkrovního království a běžel za 
dědou do kuchyně.

Žabka Aranka se ocitla ve tmě pod po-
stelí, bezmocně položila pacičky na prů-
hlednou stěnu, která ji tak náhle oddělila od 
okolního světa, stále ještě plně nechápající, 
co se to vlastně stalo. Snažila se odrazit ode 
dna a vyskočit směrem vzhůru, ale vždy do-
padla tvrdě nazpátek.

Večer, když už nehrozilo, že by se děda 
šel podívat do podkrovní místnosti, Kuba 
ji zpod postele vyndal a postavil i se skle-
nicí na noční stolek, hned vedle rozsvícené 
lampičky. Aranka nikdy neviděla tak ostré 
světlo, jako by se ocitla poblíž samotného 
slunce, protože světlo žárovky měla téměř 
na dosah. Kuba vzal do ruky starou ohma-
tanou knížku a rozhodl se, že žabce přečte 
pohádku o žabce, která se nakonec stala ca-
revnou. A pak prohlásil, že Aranku povyšuje 
na carevnu. To už ale Arance pořádně kru-
čelo v břiše hlady, a tak musela vzít zavděk 
mouchou, která se ocitla příliš blízko žárov-
ky v lampičce, zamotala se jí z toho hlava 
a nešťastnou náhodou propadla otvorem ve 
víčku rovnou do sklenice od okurek. 

Aranka, ačkoli byla právě povýšena 
a následně pasována na carevnu, přemýš-
lela zoufale o útěku. Druhý den ráno ji ale 
Kuba naložil do své sportovní tašky, obložil 
oblečením, aby se sklenice nepřevrátila na 
bok a voda se nevylila, pak tašku zapnul na 
zip a všude se rozhostila neproniknutelná 
tma jako v nejhlubší půlnoci. 

Aranka jen slyšela, jak se Kuba loučí 
s dědou, a pak už ohlušující vrčení motoru 
auta, které někdy doléhalo ze silnice až k po-
žární nádrži, kde až dosud bydlela. Jenom-
že tohle vrčení bylo mnohem silnější a inten-
zivnější než to, které slýchala ze vzdálené 
silnice. Aranka byla vezena neznámo kam. 
Po chvíli, která mohla trvat i hodinu, cítila, 
že zase tašku někdo vzal, že je nesena, zase 
slyšela hlasy, a pak konečně spočinula na 

něčem pevném. Najednou zip povolil a zase 
bylo světlo, Kuba vyndal lahev z tašky, od-
šrouboval víko, naklonil ji a Aranka žblunk-
la do průhledné krabice s vodou, umělými 
korály a vodními rostlinami všude okolo.

A byla jak u vytržení, skoro se jí její žabí 
srdíčko zastavilo, když viděla, jak se k ní 
napříč akváriem blíží její nová spolubydlící, 
růžová závojnatka s trochu pyšně zdviže-
ným nosíkem nahoru. Plavala, nebo vlastně 
se spíš skoro vznášela elegantními pohyby, 
jako by předváděla nějaký exotický tanec. 
Arance se zdálo, že v životě neviděla nic tak 
dokonalého, křehkého a zároveň krásného. 
Nemohla z ní zkrátka spustit oči.

„Kdo jsi?” zeptala se trochu povýšeně 
ta nádherná ryba, když doplula k Arance 
a  točila namyšleně nosík.

„Jsem Aranka, žába z rybníka na Pu-
candlovce. Kuba mě sem přivezl z prázdnin 
u dědečka.”

„Žába!?”ohrnula nosík růžová závoj-
natka. „Víš, že trochu páchneš?” Udělala 
zhnusený obličejík a hodlala odplout do 
bezpečné vzdálenosti.

„Zato ty jsi tak krásná, že jsem nikdy 
nic krásnějšího neviděla, ani u nás v rybní-
ku, ani nikde jinde na světě.” To závojnatku 
zaujalo a otočila se.

„Opravdu?” Řekla samolibě.
„Jasně,” opakovala Aranka, aby ji ujis-

tila, že mluví pravdu.
„Jmenuji se Pavlína a můj rod pochází 

z Amazonie, já se ale narodila ve Zverimexu 
– v obchodě potřeb pro chovatele, Na Poří-
čí.” Aranka ani za mák nerozuměla tomu, 
co ryba říká. Nevěděla, co je Amazonie, ani 
Zverimex, Poříčí jí vzdáleně připomínalo 
řeku, kterých bylo u nich doma, na Vyso-
čině, pomálu. Tedy těch opravdových a vel-
kých, co se každý rok rozvodňují a berou 
s sebou celé vesnice i města. U nich doma 
tak maximálně nějaký ten potok zatopil 
kousek lesa, ale řeku, tu Aranka nikdy na 
vlastní oči neviděla.

Ryba se pomalu rozhlédla kolem dokola 
akvária a zjistila, že se ze sklenice spolu se 
žabkou vlila dovnitř i kalná špinavá voda 
z rybníka, kde byla žabka chycena. Závoj-
natka svými závoji ještě špínu pořádně roz-
vířila kolem sebe, takže se nestačila usadit.

„Fuj, co je to, to hnědé, co plave tady 
všude kolem ve vodě?” Ošklíbala se ryba, 
zvyklá, že má v akváriu stále čistou a prů-
zračnou vodu správné teploty. Aranka se 
rozhlédla kolem.

„Hm, to bude asi bahno,” řekla prostě.
„Bahno?!” opakovala ryba, která nikdy 

nic podobného neviděla.
„Víš, že to ale strašně zapáchá, stejně 

jako ty, nemohla by ses někam odstěhovat, 
než se z toho docela zblázním? Podívej, 
moje krásná růžová už chytá hnědý nádech 
toho, jak jsi to jmenovala… bahna!”

„Odstěhovala a s radostí, s radostí bych 
se vrátila do svého rybníka, ale nevím jak.”

„Můžu ti s tím pomoci, když slíbíš, 
že zmizíš z mého akvária a vezmeš si tu špí-
nu s sebou.”

Aranka byla radostí bez sebe.
„To bys opravdu udělala, pomohla mi 

dostat se zpátky? Za to ti prozradím jedno 
malé tajemství: neznám nic lepšího na pleť, 
než je bahno.” Usmála se žabka.

„Opravdu? To bych tedy měla někdy 
vyzkoušet.” Zamyslela se marnivě růžová 
ryba Pavlína. „Kde že jsi to dříve bydle-
la - v rybníce? No, možná by mi malý výlet 
neuškodil, neznám vlastně nic jiného než 
tohle akvárium a to, co je na dohled z něho. 
A správná dáma by přece jen měla o světě 
mít trochu přehled.”

„Můžeš jít se mnou, jestli chceš a jestli 
tedy znáš cestu.” Lákala ji žabka.

„Mapa není problém.” Mrkla na ni 
světácky ryba a Aranka se zatvářila nechá-
pavě. „Vidíš tu bedýnku vedle akvária, tak 
to je Kubův počítač.”

„Co to je počítač?” užasla Aranka.
„To je taková kouzelná bedýnka a Kuba 

říká, že se v ní dá najít všechno, tak co by 
ne mapa, kudy se jde k té tvé louži.” Ryba si 
znalecky opřela ploutve vbok, až se jí závoj 
na hřbetě zavlnil.

„A ty s tou bedýnkou umíš zacházet? 
Kubu asi sotva přimějeme k tomu, aby nám 
mapu našel.”

„Myslíš si, že jsem včerejší?” Urazila se 
ryba. „Ta bedýnka stojí už rok vedle mého 
akvária a za ten rok už jsem i ledacos po-
chytila. Sleduj, to zmáčkneš takové to velké 
kulaté černé tlačítko, zrovna tamhle, a tím 
tu bedničku uvedeš celou do chodu.” Ukazo-
vala ryba přes sklo akvária, zkušeně jako IT 
specialista. Aranka nestačila valit oči.

Pak žabka vylezla na jeden z umělých 
korálových útesů, který byl značně strmý, 
zato jeho vrcholek vyčníval ven a převyšo-
val hladinu vody v akváriu. Když Aranka 
stanula na samém vrcholu, celá udýchaná, 
rozhlížela se po pokoji. Krom té černé be-
dýnky, které ryba říkala počítač, tu bylo pro 
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Aranku mnoho nového. Poznala Kubovo 
tričko pohozené na židli hned kousek vedle 
a málem se vyděsila, když uviděla Kubův 
obličej v rámečku na stěně a ještě několik 
vlasatých mužů na plakátě hned vedle. Po-
znala ještě Kubovy boty, vkopnuté jedna 
pod postelí a druhá pod psacím stolem.

„Dělej, prosím tě!” houkla na ni dole 
pod korálovým útesem ryba Pavlína.

„Kuba může každou chvíli přijít a pak 
bude okupovat počítač až do půlnoci.”

Žabka se tedy odrazila od korálového 
útesu a seskočila rovnou mezi řádky tla-
čítek, která ležela na stole před tou velkou 
černou bedýnkou. Uviděla i velké kulaté tla-
čítko, o kterém mluvila ryba.

Skočila na něj a skoro se polekala, velká 
bedýnka najednou ožila. Nejprve svítila jen 
šedivě, ale šedou vystřídala modrá, a pak 
se objevilo to, co si Kuba prohlížel naposle-
dy, a to byl velký plán Prahy, protože se ten 
den chystal s rodiči na výlet a chtěl si udělat 
i zastávku na koupání.

Za Arankou zůstávaly na klávesnici 
mokré stopy.

„Tak co?” volala ryba přes sklo akvária.
Aranka brejlila na monitor, vyvalovala 

své obrovské žabí oči. Velikostí by ten plá-
nek odpovídal dědově zahradě, ale co byly 
ty hnědé a šedé kostky a klikaté čáry mezi 
nimi? Zelených míst tu bylo pramálo. Aran-
ka ani za mák nevěděla. Zdálo se jí, že na 
dědově zahradě je přece jen o něco více trav-
natých ploch. Na chvíli z toho byla docela 
zmatená, nebyla ale včerejší, a tak pozna-
la, že to modré, co se celou mapou klikatilo 
jako had, bude docela určitě voda. To bude 
ten potůček na dědově zahradě, tím si byla 
jistá.

„Vidím potůček na dědově zahradě,” 
volala Aranka zpět do akvária.

„Tak sláva. To tedy nemůže být daleko.” 
Radovala se Pavlína.

„Jak to ale uděláme, než se dostaneme 
k potoku, musíme ujít určitě značnou vzdá-
lenost po souši a jak známo žába na souši 
přežije, ale já jako ryba…” Pavlínina radost 
byla hned ta tam.

„Neboj, něco vymyslíme,” uklidňovala ji 
Aranka.

„Když mě sem Kuba přinesl z obcho-
du, přinesl mě v igelitovém sáčku s trochou 
vody…”

Radila ryba.
„V sáčku? Ale i kdybych věděla, co to 

je ten sáček, jak bych ho asi nesla, když 

nemám ruce a musím skákat po všech čry-
řech? “

Obě na chvíli mlčely a usilovně pře-
mýšlely, jak by se to dalo udělat. Jediné, 
co Aranku napadlo, bylo, že přenese rybu 
v puse, s trochou vody a hned s tím rybku 
seznámila. Ta se nejprve ošívala.

„Kdy sis naposledy čistila zuby?” ofr-
ňovala malý nosík Pavlína.

„Když se ti to nelíbí, nech být, jsem zvě-
davá, jak se tam po souši dostaneš,” ryba se 
ještě chvíli ofrňovala.

„Tak teda jo!” Souhlasila nakonec, 
i když nerada.

Aranka se odrazila od klávesnice, vy-
skočila nahoru na monitor, z monitoru pak 
nazpátek do akvária, až voda vyšplíchla na 
Kubův psací stůl a nechala na něm velikou 
kaluž. Když byla zase nazpátek ve vodě, 
otevřela velkou žabí hubu a i s vodou na-
brala do ní rybu Pavlínu, která se jí stočila 
v puse. Nebylo to cestování zrovna pohodl-
né, ale neměla na výběr a také doufala, že to 
nebude dlouho trvat.

Stačila ještě říci Arance: „A ne, že mě 
spolkneš.” A pak už zela v černočerné tem-
notě. Aranka se i s rybou v puse vyškrába-
la zase na ten umělý korál, ze kterého se 
mohla snadno odrazit a přeskočit okraj 
akvária. Zase to pláclo a na Kubově stole 
se rozlila další velká kaluž vody. Aranka 
proskákala kolem počítače, podlezla pod 
stojánkem na tužky, vyskočila na Kubovu 
písanku, kde nechtíc rozmazala jeho jméno 
na deskách napsané inkoustem. Pak uvidě-
la kousek od stolu pootevřené okno. To byla 
jejich cesta ven, ke svobodě. Když se ale 
ocitla na parapetu, vedle vzrostlého kaktu-
su, a podívala se dolů, skoro se jí zatočila 
hlava. Právě se nacházela na okně v šestém 
patře paneláku. Proklouzla okenní škvírou 
ven a snažila se nedívat dolů. Odrazila se 
a přeskočila na sousední balkon, rovnou 
přistála v truhlíku muškátů paní Nováko-
vé. To bylo ještě stále příliš vysoko, než aby 
se spustila rovnou po hlavě dolů. Na dlaž-
dicové podlaze balkonu pak uviděla kropící 
konev. Tu znala, podobnou používal i děda 
na zalévání zahrádky, akorát že podstat-
ně větší a ne tak vymalovanou ornamenty, 
jako byla tahle nóbl konvička  pražské pa-
ničky. Bylo to ale něco, co Aranka bezpečně 
poznala a věděla, k čemu se používá. Pak 
najednou zaslechla posouvání skleněných 
balkonových dveří. Rychle se i s Pavlínou 
v puse potřebovala někam schovat. Z truh-

líku tedy skočila rovnou do té kropící kon-
vičky, zrovna, když se paní Nováková ob-
jevila na balkoně s rozhodnutím zalévat 
své muškáty. Vzala konvičku a rozešla se 
s ní do koupelny. Aranka viděla jenom cíp 
jejích modrých letních šatů, ometajících se 
kolem okraje konvičky. Když paní Nováko-
vá roztočila vodu nad umyvadlem, Aranka 
náhle ucítila příležitost, vyskočila ven, až 
se paní Nováková celá polekala a vykřikla. 
Pak Aranka rychle zmizela v sifonu, sotva 
se tam procpala umělohmotnou mřížkou. 
A protože paní Nováková zapomněla sa-
mým leknutím vodu zastavit, proletěly obě 
odtokovou trubkou po stupačkách až do 
přízemí, rychleji než by to zvládly výta-
hem. Odtud vedla přímá cesta rovnou do 
městské kanalizace. Panečku, to byl švuňk! 
A Pavlína, která už se v Arančině puse za-
čínala dusit, na chvíli vyhlédla ven, ale byla 
by ráda, kdyby to mohla vzít zpět a ven kdy-
by raději vůbec nikdy nevyhlédla. Tak ji to 
vyděsilo.  

V městském kanálu to byl ovšem jiný 
tobogán, obě nestačily vyvalovat kukadla. 
Ještě zaslechly, jak se dvě krysy sedící na 
cihlovém výstupku, baví:

„Jéje, podívej, kdo to sem plave… žába 
a růžová závojnatka,” poznamenala ta vět-
ší z nich a ve tmě se jí malá očka zablyštěla 
jako lesklé korálky.

„Ta žába nevím, ale tu závojnatku do-
cela určitě někdo spláchnul, protože byla 
neposlušná. Pamatuješ, jak tu nedávno 
projížděl ten želvák, kterého spláchli za to, 
že snědl svou spolubydlící, zlatou rybku?”

„Jo jo, to byl taky tenkrát fofr, ani ne-
zaškobrtnul.”

Druhá krysa pokývala hlavou a očiska 
se jí blýskla zrovna tak jako té první.

Žabka i rybka kolem nich prosvištěly 
závratnou rychlostí a nevěděly ani za mák, 
o čem se ty dvě baví. Pavlína si ploutvičkou 
stále držela zacpaný svůj jemný narůžově-
lý nosík a v duchu plánovala, že se Arance 
za tenhle výlet docela určitě pomstí. Jen co 
se na chvilku zastaví. Proč se jen nechala 
přemluvit a opustila čisté akvárium s prů-
zračnou vodou, kterou jí Kuba každý týden 
vyměňoval. Proč jen se nechala tou žábou 
přemluvit, vezme si z toho ponaučení pro-
příště, už nikdy v životě nebude věřit žá-
bám.

Ukázka z připravované knihy 
O Houbíkovi a Arance
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Ještě s hlavou plnou dojmů z Petry a do-
hadů, co asi tak skrývá Malá Petra, 

kterou jsem do cestovního plánu nezařa-
dila, mířím do Vádí Ram (někdy psáno 
Wadi Rum). Je to sice nepříliš hostinné 
údolí v sevření pískovcových skal, ale po-
kud tam nemusíte žít, nadchne vás zdejší 
nádherná pouštní scenérie. Už samotné 
pískovcové útvary, které po tisíciletí for-
movaly přírodní živly a eroze, roztáčejí 
kola vaší fantazie. Kaňony vymleté vodou 
v době dešťů, skalní stěny vysoké přes 800 
metrů, převisy, fantastické tvary a stejně 
fantastické barvy horniny dané obsahem 
minerálů, od klasické pouštní béžové až po 
růžovou a oranžovou. Mnozí jste tuto kra-
jinu viděli, protože zdejší exteriéry figuro-
valy ve známém filmu Lawrence z Arábie.
V beduínské vesničce stejného jména 
(Ram) na kraji údolí, kam vede (a taky 
končí) úzká asfaltka, se dá najíst i pře-
spat. Vláda přenechala veškerou starost 
o zdejší turistický ruch beduínům, a ti se 
přizpůsobují bílé civilizaci. Takže také 
většina výprav do údolí je organizována 
namísto velbloudích karavan džípy, říze-
nými arabskými šoféry v typických dlou-
hých hábitech. Rádi vám pomohou nad-
zvednout zadek a vyhoupnout se na korbu, 
zvlášť, když jste macatá ženská. Z jejich 
žen toho většinou ani moc nezahlédnete. 
Některé mají své černé hábity i přes obli-
čej s úzkým průzorem pro oči, což zase ne-
musí být tak nefunkční, když zrovna nejste 
krasavice.  

Údolí je však zčásti osídlené ještě ko-
čovnými beduíny, kterých je tu prý několik 
set a stále ještě si staví exoticky působící 
rozsochaté stany z velbloudí či kozí kůže 
anebo z pásů hrubě tkané látky. Byli jsme 
poučeni, že i v tomto skromném obydlí je 
mužská část oddělená od ženské. A taky 
práce, které vykonávají ženy, se tady roz-
hodně nehodí pro chlapy. Naši pozornost 
přilákal malý hřbitůvek, kde náhrobky 
tvořily jen kopičky kamení. V malých oá-
zách a na skromné zeleni ve skalách se 
pasou stáda koz, nějaké ovce, pobíhají tu 
ušmudlané děti, postávají vyparádění vel-
bloudi a ve stínu prostorného stanu s pro-

dejem suvenýrů, balíčků čaje a koření vám 
nabídnou šálek čaje, i když si vůbec nic 
nekoupíte. 

Skály trochu podobné našim Prachov-
ským mají své zvláštní kouzlo, stejně jako 
Lawrencův pramen, Sedm pilířů moud-
rosti či nejvyšší zdejší hora, kapku vyšší 
než naše Sněžka – asi 1700 metrů. Doce-
la malí kluci chodí v maskovaných unifor-
mách, zřejmě ve snaze napodobit dospělé. 
Údajně tu mají problémy s pašeráky nar-
kotik (zejména hašiše z Egypta), čemuž 
nezabránily ani přísné zákony týkající 
se tohoto produktu jak v Jordánsku, tak 
v okolních zemích. Svou roli možná hraje 
i přístav Akaba na břehu Rudého moře, 
vzdálený asi šedesát kilometrů. Velká část 
zboží je zde totiž osvobozena od cla, ale 
zvláštní městské celnice kontrolují, že se z 
města nevyváží do vnitrozemí nic pro ob-
chodování. 

Třebaže údolí působí vyprahle, po-
třebnou vodu zajišťují artézské studně. 
A kromě velbloudů a oslů sem tam může-
te zahlédnout písečné kočky, když budete 
mít štěstí, tak pouštní lišku nebo hyenu, 
ale zcela určitě supy. Jinak celé Jordánsko 
tvoří z osmdesáti procent poušť a horstva, 
ale údolí s vodou jsou celoročně zelená, 
pěstují tam zeleninu, citrusy, olivy, do-
konce vinnou révu. Viděli jsme i políčka 
s rajčaty, melouny apod. Zemědělce, od-
hodlané tam hospodařit, po dva roky do-
tuje stát, ale pak už je to na nich, jestli ob-
stojí. Podle dostupných informací jsou zde 
dotovány i natrvalo zakládané beduínské 
vesničky. Zdarma je tu pak základní škol-
ství i zdravotnictví, mají dokonce rychlou 
záchrannou službu. A jak mi bylo řečeno, 
je v zemi 23 vysokých škol. O sociálních 
a dalších reformách by se dala napsat celá 
kapitola, o pestré historii a náboženství 
potom celá kniha..     

Navzdory většinovému arabskému 
obyvatelstvu a islámu je i Jordánsko sou-
částí takzvané Svaté země, hlavně mís-
tem, kde Jan Křtitel údajně pokřtil Ježíše 
a kde byl také sťat. A když už jsem si tro-
chu odbočila, nedá mi to nezmínit se o jed-
nom Čechovi, který zde zanechal výrazné 

stopy, a přesto se o něm moc málo ví. Je to 
arabista Alois Musil, který na počátku mi-
nulého století objevil poblíž Petry pouštní 
palác Kusejr Amra s barevnými freskami, 
což vzbudilo ve své době velkou senzaci. 
Palác je rovněž zařazen do kulturního dě-
dictví UNESCO.

Nemohu ale vynechat ani druhé největ-
ší turistické lákadlo v Jordánsku, jímž je 
Jerash (někdy psáno Jarash). Nejrozsáh-
lejší a nejzachovalejší pozůstatky římské-
ho města na Blízkém východě. Jerash za-
žíval svůj boom někdy ve 3.století př.n.l., 
což mu vydrželo až do 3.století n.l. A to je 
údajně odhalena pouze menší část toho, 
co pohřbilo velké zemětřesení v 8. století 
a pouštní písek. Říká se mu Pompeje Vý-
chodu a je to nepochybně historický skvost 
se svou promenádou Cardo maximo, amfi-
teátrem pro 15 000 diváků, Artemidiným 
chrámem, mohutnými hradbami a řadou 
dalších vykopávek. I když je v Jordánsku 
levněji než v Izraeli, vstupné na tyto pa-
mátky je poměrně vysoké. A tak jsem odo-
lala nabídkám vyfešákovaných římských 
vojáků a gladiátorů v dobových úborech, 
kteří nabízeli „mastné“ vstupenky na ve-
černí představení v amfiteátru. Zato vyfo-
tit se s nimi na památku nás nestálo ani 
piastr.

Když už jsme u těch peněz, jordánský 
dinár je tak něco okolo našich dvaceti ko-
run (jak je zrovna kurz), ale dělí se ještě 
na deset dirhamů nebo na sto piastrů či 
tisíc filů, ale tyhle mince jsem vlastně ani 
nezahlédla. Prodejci se totiž snaží všech-
no zaokrouhlovat na celé dináry, zejmé-
na u cizinců. Rozebírali jsme to u kávy, 
kterou nepiji, takže jsem ani nemohla 
posoudit její chuť zvýrazněnou kardamo-
nem. Ten se ale může přidávat i leckam 
jinam. Jenom asi do čaje ne, protože ten 
mě totálně rozčaroval – přinesli mi totiž 
džezvičku s horkou vodou, šálek a earl 
grey v sáčku. Co mne kromě toho naštva-
lo, bylo i to, že při obsluhování v kamen-
ných obchodech nebo službách v různých 
zařízeních i při odbavování na hranici 
se zaměstnanci mezi sebou zaujatě baví, 
jako byste tam ani nebyli, a obsluhují vás 

Barvy Svaté země
◊ Hanka Hosnedlová
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tak nějak automaticky, jako kdyby praco-
vali na běžícím pásu a vy byli nějaký obrá-
běný výrobek.  

 Potvrdilo se mi to i v Ammánu, velice 
starobylém městě založeném před několi-
ka tisícovkami let. Pobavila jsem se, když 
jsem se dozvěděla, že v době antiky se mu 
říkalo Filadelfia. V roce 1948 se stalo 
hlavním městem Jordánska, je vybudo-
váno na svazích hor, s centrem v nížině. 
Kontrastem k moderním ulicím s výstav-
nými domy a luxusními obchody je však 
klasický nepořádek na chodnících, v ulič-
kách a zákoutích. Ovšem arabský duch 
je tu zastoupen především klokotajícím 
bazarem.

Překvapilo mne, že jordánské ženy 
ve městech jsou poměrně emancipované 
–  řídí auta, studují, chodí (zejména ty 
mladší) evropsky oblečené, snad jen ten 
šátek zůstává. Svatby se zde ale stále ještě 
domlouvají. Dívka, kterou živí otec nebo 
pak bratr, se má vdát kolem osmnácti 
a mít rodinu. Rodina je stále nejdůleži-
tější pilíř společnosti. Otec se snaží získat 
při domlouvání pro dceru co nejlepší pod-
mínky, třeba v podobě šperků, které zů-
stávají jejím majetkem. Muž se žení až tak 
kolem třicítky, když už je schopen rodinu 
existenčně zabezpečit. Snoubenci se však 
až do svatby nesmí setkat bez dozoru pří-
buzných, ale mohou si chatovat nebo posí-
lat esemesky – vida ta technika... Otec je 
až do své smrti nezpochybnitelnou hlavou 
rodiny a ve stáří se o rodiče starají synové 
nebo pak vnuci, domovy důchodců tu nee-
xistují. A ještě jedna zajímavost – krimi-
nalita v Jordánsku je poměrně nízká, vě-
zení nejsou přeplněná. Za vraždu je smrt, 
velkým zločinem je i zrada. Díky vysokým 
finančním postihům za překročení rych-
losti, radarům a nasazení policistů byla 

také nehodovost snížena na minimum. 
A když přece jen je někdo při havárii usmr-
cen, viník je obvykle propuštěn (s garancí 
někoho z příbuzenstva), aby mohl dál ži-
vit rodinu a dochází k omluvě poškozeným 
a obvykle mimosoudnímu (obvykle vysoké-
mu nebo dlouhodobému) vyrovnání mezi 
rodinami. 

Ani ty nejzajímavější turistické divy 
mě však nezbavily napětí a potíží, způso-
bených vleklými střevními problémy, které 
neustávaly. Z toho důvodu jsem přes den 
nic nejedla, ale hlavně nepila, což mne na 
druhou stranu dost vyčerpávalo. Vyzkou-
šela jsem další doporučované přírodní 
léky, dokonce jsem testovala možnosti zá-
chrany i v lékárnách. Jordánci sice za léky 
platí, ale pak jim to proplatí pojišťovna – 
mně ale nikoliv. Nakonec mne zesláblost, 
ale hlavně zoufalství z nezáviděníhodné 
situace dotlačily až k doktoru. Pravda 
je, že mne vzal hned na řadu, nadzvedl 
mi oční víčko, koukl do krku, máčknul 
na břicho a kategoricky prohlásil: Vrať 
se domů, tam tě to přestane. Vyinkasoval 
šedesát dolarů, ale když jsem požádala 
o potvrzení pro mou pojišťovnu, najednou 
vůbec nerozuměl anglicky a přestal si mne 
všímat. 

Co zbývalo – snad jen poslechnout jeho 
„moudré“ rady. Moji dočasní společníci se 
také již chystali zpět do Tel Avivu, odkud 
měli odlet. Já jsem sice původně plánovala 
zůstat v Jordánsku ještě pár dní, a pak se 
stopem vrátit do Izraele, ale v téhle neřeši-
telné situaci jsem volila možnost se s nimi 
dostat do Tel Avivu.

Jelikož jsme se k cíli blížili ve velkém 
časovém předstihu, rozhodli jsme se ještě 
nakouknout do Haify, třetího největší-
ho izraelského města. Mezi Židy se říká, 
že v Jeruzalémě se modlí, v Tel Avivu tan-

čí a v Haifě pracuje. To je nesporně dáno 
tím, že v Haifě je největší nákladní pří-
stav, naftová rafinerie, řada průmyslo-
vých zón a firem, takže tady se nesporně 
makat musí, ať už s modlitbami, nebo bez 
nich. Však je tam na to také čtvrt milionu 
obyvatel. Ale je tu také historicky zajíma-
vá jeskyně svatého proroka Eliáše, dvě 
vědecké akademické instituce - Technion 
a univerzita a také světové centrum mo-
derní církve Bahá´ í, vyznávající přede-
vším vztah k rodině. 

Jordánci nám říkají Čiko – což je jed-
nak označení pro Čecha, ale znamená to 
také drzý. Drzý byl podle mne především 
arabský zaměstnanec izraelské turistic-
ké agentury, který se nabídl, když jsme 
marně sháněli jak na jordánské, tak na 
izraelské straně známky, že nám pohledy 
pošle, bydlí prý vedle pošty. Vyinkasoval 
na každý pohled příslušnou částku v dola-
rech a ode mne navíc čtyři dolary na dopis, 
který jsem posílala na naše velvyslanectví 
v Tel Avivu. Dodneška nedošla ani jedna 
zásilka. 

Jak asi trestá Alláh takové podvody? 
A za co pak trestal mne, když mi přisou-
dil prožít jordánský trip s takovými tra-
pasotvornými problémy? Komplikace pro 
mne ovšem nekončily ani na letišti. Další 
neplánovaný výdaj totiž představovalo 
přebukování letenky, a to jsem mohla bla-
hořečit tomu, že vůbec bylo volné místo 
v letadle. Ale seděla jsem blízko toaletám, 
a třebaže se letušky na mne koukaly tro-
chu podezíravě, když moje návštěvy téhle 
místnůstky měly nebývalou frekvenci, po-
prvé za řadu dní jsem se normálně najed-
la. Ani netušíte, co je to za slast...

Z knihy 
Do Svaté země bez bible, ale s báglem
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◊ Petr šulista

Tiše, bez pozvání

Onehdy ráno

když jsem vyšel z domu

poprvé jsem pocítil

že nejdu sám

Ačkoliv se mnou nikdo nešel

byl jsem přesvědčený

o přítomnosti kohosi

nebo čehosi

co mně bránilo pohybovat se tak

jak jsem byl doposud zvyklý

Ten pocit každým týdnem sílil

a já marně pátral

kdo či co to je

Trvalo řadu dní

než jsem prohlédl

Dívaje se zrána do zrcadla

pochopil jsem

Tiše

bez pozvání

vešlo do mého života stáří

autorská tvorba | poezie

◊ klára anna keclíková

Sonet

Padlý voják nevyhraje válku, 

ale živý pekař peče chleba dál.

Zvadlá kytka srdce nepotěší, 

ale chrabrý voják vždycky rovně stál. 

Smrt se směje, zuby zaklepe, 

dělo nabije, meč si nabrousí. 

Střelíš, bodneš dvakrát a bude repete. 

Srdce udupe a duši zardousí. 

Odvaha je dobrá, matku nepotěší. 

Hrdinná smrt jí slzy neusuší. 

Má pro tebe plakat dál? 

A tvoje pole už nikdo nezorá… 

Tak co je vlastně větší ctnost? 

Odvaha, nebo zbabělost?

Čestné uznání
Jihočeská žabka 2022
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U křížku v lukách

Pochválen buď 

Až navěky

Až slunce spadne do řeky

Až na kaštanech zhasnou svíce

a v jantar ztuhne pryskyřice

Pochválen buď

Až navěky

Až s nebem obzor daleký 

propojí brokát Večernice

Pak nechci nic pak nechci více

Pochválen buď

Až navěky

Radosti letmé doteky

až vítr sfoukne do mých dlaní

Pak nemám žádné další přání

◊ lenka Bittová 

Májové otazníky

(pro Karla K.)

Řekni kdo rozhoupal

kalnou vodu

Kdo zamkl před deštěm

tulipány 

Kolik je do nebe

kolik schodů

Jak dlouho hojí se

v duši rány 

Řekni kde rodí se

tónům křídla

Kdo štěstím postříbřil 

kapky rosy

V krabici z kostela

s kusem mýdla

hledám tvou odpověď -

ať jsi kdo jsi

autorská tvorba | poezie
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◊ veronika kYnclová

. . .

Vyfňukat ze sebe nefunkční vzorce,

vynaříkat i promarněné sny,

vykřičet bolest do světa,

v přesýpacích hodinách

vrátit se k vlastnímu početí.

Za jediný výbuch

vše přikryl prach,

je mnoho odstínů mlčení, 

za nehty se ukryl pyšný strach.

Žili jsme naše plnotučné životy,

krmeni lží, které jsme věřili,

zatímco květy ráje vadly

a prahly tak i naše duše.

Ozvěna touží po ozvěně,

slyším zdálky hlas,

nikdo tu však není,

to jen prázdno zbylo z nás.

V mapách ztracených světů,

tajemství voní na kůži ,

malý princ když nesní,

tak přijde o růži.

autorská tvorba | poezie

◊ alen malina

Koncert

(V lukách při výstupu na Lysou horu)

Jen luční havěť či svist vánku

a palba deště, když si smyslí.

Napít se tady rosy z džbánku,

omámeny mám všechny smysly.

                                             17/8 2020, Beskydy

Vepsáno je také ve hvězdách,

že dechem dosud skrytým v útrobách

 si beru sílu zpět,

zpěvem svým léčivým

sny opět roztančím,

 v tlukotu srdce duchové šeptají, 

v magii úsvitu

duše jak slunce zář se vrací domů

...do hlubin svého nitra se potápím

pro poslední tečku za načatým příběhem

jarem protkaných zítřků.
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Ze zádi parníku

Dálnice svítí za lodí – 

rozřízl skalpel slanou kůži.

Jen chvíli ale marodí,

než jizvu scelí chirurg-moře

a promění ji v modrou růži,

jež laskat zná i nosit hoře.

14. 5. 2022, na lodi z Řecka do Itálie

◊ alen malina

Takyrodina

(Jiřině K.)

Střída už hnije. Zdali kůra

rodinných vztahů odolá?

Jak klidně spát, když noční můra

hlodá a hlodá do mozku?

Radši být vpleten do kola,

jako za středověku.

Snad chtělo by to rákosku,

rozum když, selský, jaksi chybí.

Naučíš dříve mluvit ryby,

než zapšklou důru soudnosti.

Na hloupost není léku.

Dober se potom moudrosti…

06. 10. 2022

◊ alen malina

Mořské vlny

Slunce je lechtá pod křídly,

ba nastavují břicha.

Snad vzájemně se pobídly,

domlouvajíce se – ví bůh jak.

Kočírovat je nelze –

volné jsou jako pták.

A chovají se vlezle.

Hrozí se jenom ticha.
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◊ václav kümmel

Poema básníka

Na papír slova 

píše básník 

do šatů je oblékne

tiskařská čerň...

tam někde kapka světla

co ukradne čočky slepým očím.

Nahá

Svlékla jak podzimní pyl

mě z mateřských znamínek

voda nahá.

O slzách

Slzy bez jména

zapomenuté jak dech

tak dávno...

poezie bez rámu

zdobí  text

až slza zas

bude slzou.

autorská tvorba | poezie

◊ františek tYlšar

Jsi

Jsi tajemná jak hladina, 

když měsíc ráno proklíná, 

jsi času prostá hodina, 

v níž touha padá do klína. 

Jsi orchidej, co z lásky vzkvétá, 

jsi první i poslední věta,

jsi víla kouzlem odekletá,

jsi největší záhada světa. 

Jsi zázrak, v kterém srdce bije. 

Jsi milování poezie.

Stanu se

Stanu se vodou, ranní rosou, 

ty po mně projdeš nohou bosou. 

Stanu se větrem pro potěchu, 

nastavíš vlasy mému dechu. 

Stanu se zemí rodných míst, 

ty budeš moje plody jíst. 

Stanu se ohněm, budu tě hřát, 

vyhořím v tobě stotisíckrát.
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◊ vladimír sulek

Urbi et orbi

Na letní brigádě spadl jsem z korby.

Hlavou hned na kámen vylezlý z orby.

Já se tu na pány do krve mořím

a páni za moje jezdí si k mořím?

Na hlavu padlý (z té pitomé korby)

volám tu poselství: URBI ET ORBI.

A tobě, dělníku, říkám, že skapeš!

Ne jako prezident! Ne jako papež!

Skapeš jak opičák... s prdelí holou.

Ne s rakví pod vlajkou! Ne s aureolou!

Bez novinářů... bez televizí…

Ten kdo žil neslavně – neslavně zmizí!

Inu, jak říkal to mudrlant Nietzsche.

Jenom pár lidí má ke slávě klíče.

Zbytek jsou masy a věz, lide dělný,

v masách je jedinec nahraditelný.

Nahraditelný v masách je každý.

Důkazem toho jsou masové vraždy.

Milion židů plyn zhubil včera?

Zítra svět vzpomene jen na Hitlera!

Milion rusů dnes KGB stíná?

Zítra svět vzpomene jen na Stalina!

Ó, český národe, kdysi tak vzpurný.

Osud si volíš sám u díry urny!

autorská tvorba | poezie

Tak pročpak, propána, nadáváš na ty,

kteří se po volbách změní v tvé katy?

Štve tě, když čerti tě po zádech mydlí?

Tak jim sám neostři bodáky vidlí!

Nediv se, když čertům sám vidle ostříš!

(Stává se slepýšem, kdo není ostříž.)

Nebo snad věříš, že v plánech je Božích,

bys holá „záda“ měl a čert měl kožich?

Dokud si za vládce sbor čertů volíš,

ze svého kožichu sám sebe holíš.

Dokud čert obcuje s matičkou Prahou,

prdel mít nemůžeš jinou než nahou!

...

Na letní brigádě spadl jsem z korby.

Hlavou hned na kámen vylezlý z orby.

Poselství městu a poselství světu,

řvu přes mříž blázince... 

...na jabloň v květu…
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Nina Roubíková - Ilustrace do připravované publikace zpívajícího právníka JUDr. Ivo Jahelky  
s názvem „Jahelkovy nové balady... pro zlepšení nálady!“ 
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Propeller head - Michal Trpák
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