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Kateřina Bolechová
Zatímco zelí
Pod paží hlávku zelí
nesu si
2,5 kg 29,10 Kč
– Proč jsi koupila tak velkou –
– Nevím líbila se mi
nechtělo se mi ji nechat půlit –
Odlamovat lupen za lupenem
až ke košťálu
loupat si tak mozek
až ke košťálu závitů
znovu je poskládat
zatímco zelí
pod nožem křupe
jak boty ve sněhu

Komentář k básni

Citát měsíce

Zatímco zírá na zelí
jedl bych

V této sezoně mám zatím pěknou smůlu.

ale ona zírá na zelí

Byl bych šťastný, kdyby se mi zítra poda-

líbí se jí

řilo najít nějaký velký hřib.

levná večeře, říkala

Deník Mikia Nakamury, Nagasaki, 8. srp-

krájí zelí už dvě hodiny

na 1945

zírá a loupe se jí mozek

vybral

ještě že toho nekoupila víc

Vratislav Telátko

jedl bych

emeritní profesor filozofie

zatímco ona zase básní

Karl Thurgau von Jabkowicz
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Z antikvariátních

banánovek

Před patnácti lety jsem
v dnes už neexistujícím
antikvariátu Terra
incognita v Masné ulici
zakoupil knihu Staré
jihočeské chalupy.
Předchozí majitel do ní
zastrčil průvodce Za

krásami Českého Meranu. V průvodci
zas byla zastrčená černobílá pohlednice
krajiny. Autorem všech tří kusů v této
pozoruhodné nádivce byl Jaroslav
Spirhanzl-Duriš. Následující víkend jsem inspirován Durišem vyrazil do
kraje mezi Sedlcem a Jistebnicí na čundr a naprosto mu propadl.
Několikrát do roka se sem vracím, a proto bude následující příspěvek
obsáhlejší, než bývá v banánovkové rubrice zvykem.
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Za krásami Českého Meranu
Český Meran

stanici votickou, už se pomalu chystejte.

v XVII. stol. skvělo se v ní asi patnáctero tvr-

Hnedle tu budou Heřmaničky-Sedlec, a tam

zí rytířských a sídel proslulých rodů šle-

je teplý dolíček na ňadrech vrchů, které ho

vystoupíme. Nádraží je o samotě – to byl

chtických. Hle, Český Meran! Barevný vějíř

celým věncem ovíjejí, od jesenického Dvo-

nešťastný osud všech našich nádraží. Jste-li

dálavy se rozevírá, pestrý vzor brokátu po-

řáčka (583 m) přes Bořetiny (530 m) na cho-

chodec, jemuž na kroku nezáleží, vyjdete

lí, luk a hájů, na obzoru vlna lesnatých hor!

tětické a heřmanické kopce a potom přes

z nádraží hned vpravo (východně) podél sta-

Jak sličný pohled! Jaký mír a klid všude, ja-

Vápenku (592 m) a Deboreč (601 m) k jihu

niční budovy pěšinou podle turistické znač-

ké zasnění v kraji, jenž se rozprostřel mimo

na Větrov (640 m) u Střezimíře, kde se k zá-

ky k Sedlci (5 km). Jedinečná vyhlídka

hlučný běh cest. Na třicet obcí a osad tu le-

padu stáčí horské pásmo cunkovské, aby

s horského hřebenu od Loudilky vás odmě-

ží v zeleni. Na výšinách se hlásí zámky a tvr-

Čertovým Břemenem (715 m) a Chocholí-

ní za vaši námahu a hnedle pak budete s ko-

ze; tam na jihovýchodě Mitrovice s topolo-

kem na Javorové skále (719 m) vyvrcholilo,

pečka dole. Pro pohodlnější anebo spěchají-

vými alejemi, tam Vrchotice s baštou ka-

nežli se stočí přes Veletín zase na sever ke

cí turisty čeká u většiny vlaků autobus (J. A.

mennou, líbezný zámeček jetřichovický se-

Zvěřinci (540 m). Jediná výpadní branka

S.) i několik autodrožek. Za 3–5 Kč se dove-

dí pod Cunkovem, tam v kotlině tvrz uhřic-

vede z té kotliny: jesenická průrva, kudy

zete do Sedlce. Nebudete se sice moci cestou

ká, zámek v Prčici také na starém tvrzišti,

pospíchá Sedlecký potok k Mastníku a k Vl-

kochat všemi krásnými rozhledy jako váš

na ostrohu pohoří na jihozápadě trosky

tavě. Podnební podmínky uzavřené doliny

kolega pěšák, ale přece neopomenete s ra-

hradu Zvěřince, za ním pak na kopci krásný

jsou výhodné; proti severu ji chrání lesnaté

dostným srdcem uvítati pohled na překrás-

hrad Vysoký Chlumec a tam zámeček lidko-

kopce, bezprašné ovzduší nebrání sluneční-

né panorama Českého Meranu od samoty

vický, Bolechovice a na západě Chotětice,

mu záření, čistý vzduch se nasycuje vůní le-

Loudilky. Jako na dlani se tu před vámi pro-

kdysi tvrz vladyk Hodějovských z Hodějo-

sů a luk. Utěšená kotlina je bohatá stromy.

stírá celá kotlina, na jejímž dně leží soused-

va. Hladiny rybníků svítí stříbrně, veselé

Jejich kytice na jaře rozkvétají při každé

ně a klidně vedle sebe městečka Sedlec a Pr-

háje zvou a bílá silnice pobízí tvé kroky.

cestě a na každé mezi; na podzim pak obtí-

čice s farními uprostřed kostely, poskytující

Jdeš, a panorama se rozšiřuje, nové výhledy

žené ovocem svědčí o životadárné síle slu-

s té strany pohled jakoby jediného zname-

předvádí, a když projdeš lesní cestou, upou-

níčka i o tom, jak právem se naše krajina

nitého města. Avšak netoliko krásou pří-

tá tě Český Meran už docela. Ani nepozoru-

s tyrolským Meranem srovnává. Chcete se

rodní, nýbrž i historickou znamenitostí vy-

ješ, jak ses octl před Prčicí. To jen stará boží

na její krásy podívat blíž? Když vlak opustí

niká zdejší krajina. Za starodávna a ještě

muka Rodice ti připomenou, že tuhle při
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cestě na Šibeném vrchu městečko konalo své hrdelní právo a ještě

V. tura přizpůsobuje se také průměrným chodcům, které vede

r. 1764 tu stála šibenice. Přidáš do kroku a křivolakou ulicí prochá-

ze Sedlce k Vrchoticům a do Libenic, odkud pak probíhá stejně se

zíš k náměstí, kde na vrchu na jižní straně stojí starý a pozoruhod-

IV. (17 km).

P
rči

ný kostel sv. Vavřince z XII. stol. Ve východním pořadí domů je pěk-

Všecky tury jsou krásné! Všecky tury lze vykonati z Prahy v je-

ná radnice, na západě škola a starodávný hostinec a naproti němu

diném dni i s návratem! Při všech vám ukážeme náš kraj zblízka

okresní nemocnice. Za tou pak se v parku zdvihá prčický zámek (asi

tak, abyste si ho zamilovali. Příjemnou cestu, dobrý hosti!

z r. 1770). Tu bývalo prý již od časů Karla IV. manství karlštejnské
a na starém hradě pod poplužním dvorem sídlili Vítkovici, zakladatelé rodu rožmberského. Z hradu dnes jen nepatrné trosky a sklepení ve dvoře se uchovaly. Podle zámecké zahrady vede nás cesta
dál. Na jejím ohybu nedávno postavena kaple česko-bratrsko-evan-

I. Sedlec–Nadějkov–Sedlec
(23 km).

gelické církve; odtud již spatřujeme svůj první cíl: »vysoce knížecí«

ce

město Sedlec.

Z náměstí vyjdeme jihovýchodně Kramářovou ulicí přes most

Přijedete-li do Sedlce v neděli, zastihnete zde ruch, neboť ven-

»Pod lípy«, kde uhneme vpravo na silnici jetřichovickou. Na kon-

kované přišli do kostela a za nákupem, domorodci si vyšli užít

ci lípové aleje nás upozorní turistická tabulka na rodný domek

prázdně a hostě přijíždějí od nádraží pěkným proudem. Je tedy ži-

Prokopa Chocholouška. Přejdeme po lávce potok a staneme před

vo na náměstí, které se nám teď stane výchozím i konečným bodem

obnoveným rodištěm tohoto probuzenského spisovatele a politika

našich vycházek.

(r. 1819–1864), jejž dravý proud přemíry životní energie nesl do
daleké ciziny, Tyrol, Itálie, na Balkán, aby ho nakonec vrátil zase

Kam se podíváme? Mám pro vás návrhů několik:

domovu, jako spisovatele své doby velmi váženého a politika-

I. tura pro dobré chodce poběží přes Uhřice, Jetřichovice a Cun-

bouřliváka obávaného. Za Chocholouškovým rodným domkem

kov (Čertovo Břemeno) do Nadějkova a nazpět přes Růženou, Gro-

nás vede ulice Vodičkova vpravo, až vyústí na sušetickou silnici

šíček a Sušetice (23 km).

(Benešova ul.). Na konci města stojí tu při cestě stará, dřevěná

II. tura pro slabší chodce odbočí z Cunkova přes Čertovo Břemeno a Javorovou skálu k Veletínu a do Sedlce (12 km).

a došky krytá Šourkova stodola. Není to jen jedna ze vzácných památek typického lidového stavitelství našeho – ta stodola byla

III. tura pro středně výkonné chodce vede přes Ježovku sedlem

v 1860tých létech také literární dílnou. Pravda, že nejsmutnější.

Porostlého do Kvasejovic a na Zvěřinec, odtud k veletínské mysliv-

V ní našel útulek ubohý Chocholoušek, zde napsal svůj román

ně, dále do Sušetic, Bolešína a přes Jetřichovice zpět k Sedlci (16

Hrad, zde strádal zimou i nedostatkem. Jen několik kroků dále

km).

nás čeká rozcestí. Odbočíme se silnice vlevo cestou k Vraštilovu

IV. tura pro střední chodce počíná výjimečně v Sudoměřicích,

mlýnu a dále podle zbytků staré zdi uhřické obory. Obora ta, zau-

směřuje k Borotínu, Libenicům a po cunkovském horském pásmu

jímající kdysi i dva rybníky, leží po bocích kotliny potoka, je vy-

do Sedlce (17 km).

sázena hojnými ovocnými i divokými stromy, mezi nimiž jsou
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mohutné duby. Nejmohutnější velikán ze

z Radče, koupil ji prapraděd slavného mar-

lých ořešáků. Silnice spěje podle rybníka

skupiny 5 dubů právě u naší cesty se lidem

šálka. Před 200 lety pak prodány Uhřice

ke dvoru a zámku jetřichovickému. Snad-

jmenuje Žižkův dub, poněvadž prý pod

rytíři Malovcovi na Prčici, k níž byly od té

no rozpoznáme, že budovy zámku jsou ze

ním Žižka při svém tažení k Vltavě odpočí-

doby připojeny až do provedení naší po-

dvou období: stará severní část je ze XVI.

val. I když tomu tak není, stojí ten obrov-

zemkové reformy. Nyní jsou zase samo-

stol., nová budova s cimbuřím a vížkami

ský kmen, jejž čtyři lidé neobejmou, za po-

statným statkem. Vedle dvora jest obnove-

z poloviny XIX. století. Velkostatek jetři-

všimnutí. V oboře bývala chována černá

ný družstevní lihovar (dříve panský pivo-

chovický náležel od r. 1829 Janu N. Kaň-

i vysoká zvěř. Dnes je vše v úpadku, ohrad-

var). Za lihovarem u rozcestí stojí prastará

kovi, doktoru práv a zemskému advokáto-

ní zdi rozvaleny, stromoví prořídlé a omše-

poutní kaplička sv. Anny s originální ole-

vi, rektoru Karlovy university. Kaňka zá-

lé duby, chvějíce se o svůj další osud, jen

jomalbou (r. 1932) prof. J. Vokálka, akade-

mek nejen zevně zvelebil, ale i obrazárnu

jako by vzpomínaly na ty dávné časy, kdy

mického malíře. Kaplička vznikla z božích

jeho rozmnožil, bohatou knihovnu zde zří-

byla uhřická tvrz v lesku, i na ty ještě ne-

muk a kryje se pod staletou lípou. Projde-

dil atd. Mezi jeho hosty byli vynikající mu-

dávné časy, kdy sem sedlecké občanstvo

me vesnicí, přes potok a cestou vystoupí-

ži čeští (kardinál B. Schwarzenberg, V. Pě-

v proudech spělo okřáti při nedělním

me na jetřichovickou silnici. Nad námi se

šina z Čechorodu, biskup J. V. Jirsík

prázdnu ve stínu stromů, při dobrém pivě,

zdvihá uhřická Hůrka stinným hájem po-

a mnoho jiných) i cizozemští. Za Kaňky

které uhřický pivovárek vařil, a v družné

rostlá. Se silnice otvírá se nám krásný po-

byly Jetřichovice na vrcholu své slávy. Zá-

společenské zábavě. K neuvěření se pomě-

hled na lesnaté cunkovské pásmo, které

mek postaven r. 1857–9 prof. J. Niclasem

ry změnily. Místo hlaholu, zpěvu, hudby

odtud si nezadá s alpskými sceneriemi.

z Prahy v malebném normansko-román-

i tance – klid a smrtelné mlčení. V zamyš-

Malá políčka, louky, háje a lesy i pastviny,

ském slohu. Obklopen je rozsáhlým par-

lení dojdeš ke dvoru. To je bývalá tvrz, jak

roztroušené samoty v nich, všecko se pojí

kem, v němž shromážděny vzácné i exotic-

se přesvědčíš pohledem od potoka na zbyt-

v malebný obraz překvapující pestrosti.

ké dřeviny. Odborníkům je prohlídka do-

ky pevného zdiva a opěrné pilíře, které ne-

Povzbuzuje nás a láká, neodstrašuje ani

volena. Silnice vede nás dále pěknou ves-

sou dnes prosté obytné stavení, zbudované

příkrým výstupem (výškový rozdíl proti

nicí, která je vyhledávaným letoviskem.

r. 1855 na místě požárem zničené tvrzky.

Sedlci přes 300 m!). V zeleni luk při potoce

Na jižním okraji vsi, asi v místech dnešní-

Ve XIV. stol. seděli tu vladykové z Uhřic, za

sedí Mrzenův mlýn s pilou, u něho rybník.

ho hostince u Tuhých, bývala stará tvrzka,

Jiřího Poděbrada pak hejtman královské-

Cesta pěkně ubíhá, pozorujeme kraj a už

původní panské sídlo vladyk Opršalů z Jet-

ho vojska Přibík Tluksa z Čechtic, který po

se nám v ohybu silnice objevuje přední

řichovic. Na jižním cípu vesnice stojí též

18měsíčním obléhání r. 1468 vyhladověl

stráž Jetřichovic, lihovar, druhdy mlýn.

škola Kaňkou r. 1839 zřízená a dotovaná.

odbojné Konopiště a pokořil Benešov

Vstupujeme jako do zahrady, neboť Jetři-

Opustíme-li vesnici, zapadneme již do ne-

a který také hrad Zvěřinec v téže době

chovice přímo tonou v zeleni, třebaže

rušené přírody. Pod lesnatými stráněmi

v sutiny rozvrátil. O 180 let později přešla

strašné mrazy v r. 1928/29 zdecimovaly

běží tu silnička údolím se řadou rybníků

tvrz se statkem v majetek rodu Radeckých

stav stromoví a zejména zdejších proslu-

a dolina už je plna vůně, lesního ozonu;
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dýcháme svěží, bezvadný vzduch. Žlutá

dně zlaté mísy Sedlec s Prčicí; tam na vý-

ků Štítný (r. 1879). Prohlédneme si pak

značka nás před vysokým lesem »U Jose-

chodě mitrovický zámek a dvůr Kvašťov,

sám městys, kde je 200 let starý chrám,

fa« upozorní, že je výhodné odbočiti na

P
rči

při obzoru na výšině Červený Újezd, na se-

a na faře pamětní deskou (r. 1914) označe-

lesní cestu, přetínající zákruty silnice

veru kostelík arnoštovický, poloskryté ves-

na Chocholouškova úmrtní světnice. Na ji-

k Cunkovu. Dáme se podle značky. Sejde-

ničky a další a další vlny obzoru. Už jsme

hozápadním kraji obce je hraběcí zámek

me pak do lesní kotliny »Jehlišť«, která

700 m nad mořem. Máme před sebou Cun-

s rozsáhlou zahradou. Také zde bývala

zaujala i literáty (Fr. Krtil, J. Spirhanzl),

kov. Nevejdeme však do vsi, ale podle

tvrz, kde v XVI. a XVII. stol. seděli rytíři

aby její divokou krásu zvěčnili. Na západě

značky na první stodole vpravo po schůd-

Doudlebští z Doudleb. Po přiměřeném od-

se Jehliště prudkou, skalnatou strání zdvi-

cích vylezeme na pěšinu k Čertovu Břeme-

dechu nastoupíme cestu zpáteční. Vyjde-

hají pod Ounuz, jsou tam pralesní houšti-

ni (715 m n. m.). Jen vystupte až nahoru.

me z Nadějkova severozápadní silnicí ke

ny nepřístupné, rejdiště lišek, kun, jezevců

Rozhlédněte se do všech stran. Na jihový-

Květuši, ale u kříže (asi 500 kroků od ob-

a vší lesní zvěře. Značkovaná pěšina stou-

chodě se vám poštěstí za jasného dne spat-

ce, po pravé straně) odbočíme na polní ce-

pá. Zapadli jsme do lesů. Asi po 1000 kro-

ce

řit táborskou věž, na jihozápadě pak šu-

stu, která nás pěknou krajinkou povede ke

cích zas dospějeme k silnici, jež tu začíná

mavská pásma hor. I do sedlecké kotliny je

dvoru Větrovu a podle lesa ke vsi Růžené.

příkrými serpentinami se šplhati na cun-

pohled uchvacující. Od Čertova Břemene

Hned před vesnicí však uhneme k východu

kovský hřeben. Když přejdeme pastviště

se vrátíme do Cunkova, projdeme vesnicí,

a polní cestou pokračujeme k Bezděkovu.

a narazíme na kapličku u silnice, zastaví-

kde je zachováno několik rázovitých dře-

Zde chytíme silničku, která nás dovede do

me se, obrátíme se a pokocháme pohle-

věných chalup, a pokračujeme silnicí k ji-

Chlistova (všímejte si stále krajiny!). Ve vsi

dem do kotliny Českého Meranu. Vidíme

hu asi 250 kroků. Po pravici tu stojí boží

nám povědí, kde je Maškovo stavení s ty-

ten kraj opět jiný, přepestrý a bohatě čle-

muka a od nich odbočuje cesta do polí. Tou

pickým dřevěným sroubkem (1784). Pove-

nitý. Za clonou lesa v dolině se bělá jetři-

si nadcházíme zajímavou krajinou podle

de nás mimo cesta, kterou pak dále pokra-

chovický zámek, za ním čupřina lesíka

rybníka Ježka do Starcovy Lhoty, kde při

čujeme k severu, stoupajíce do lesů na

Hůrky s rybníkem po boku, pak jako na

poplužním dvoře stávala také tvrz. Silnice

horský hřeben. Sestoupíme pak na příč-

nás vede odtud k jihozápadu stráněmi nad

nou lesní cestu »hospodárnici« (691 m)

rybníky, mimo statek Boučí k Nadějkovu.

a zabočíme po ní k západu; překrásným le-

To je klidný městys, kde své kroky nejprve

sním prostředím dospějeme k milevské sil-

zastavíme na hřbitově, abychom se při

nici, u níž narážíme na veletínskou hájo-

dnešní pouti po stopách Chocholouško-

vnu. Je plna hromosvodů, bouře jsou tu

vých poklonili u hrobu památce bojovní-

k zbláznění! Doporučujeme, abyste od ve-

kově. Zemřel tu u svého příznivce faráře

letínské hájovny provedli malý odskok as

Fikara 5. července 1864. Pomník na hrobě

500 kroků silnicí k jihu, směr k Milevsku,

mu postavil spolek jihočeských akademi-

kde se vám vpravo rozevřou pohledy do
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veletínské kotliny, ke Zvěřinci a k Vysokému Chlumci. Poté se

několik rázovitých staročeských chalup s pruhovanými sroubky

vraťte zase k hájovně. Několik kroků k severu je autobusová sta-

a komorami. Všude vidíš zásoby dříví. Ovocných stromů je málo,

nice, nad ní ve stráni samota Grošíček se s námi dívá do kraje. Lá-

i divoké lesní stromy jsou krátké a houževnaté, mrazy zkrušené.

káni rozhledem popojdeme ještě 200 kroků severně po silnici až

Třešně se tu zapalují až v srpnu a jsou to jen ptáčnice. Že tu naho-

k ohybu první serpentiny – tam však naše nohy stanou samy!

ře zima není žert, povídá domácí písnička o důkladných rukavi-

Jsme na výhledech, v bodě, odkud je dnes nejsličnější podívaná na

cích:

požehnanou, krásnou kotlinu sedleckou! Zde před námi leží Sedlecko, tak malebně a úchvatně, že dojmy z jeho krásy jsou hodny

Když jsem šel z Jistebnice,

básníka. Zrak neví, co zachytit dříve, a duše rozkochána těká po

našel jsem rukavice

pestrém koberci, který tu rozprostřela ruka Páně... Nenasytíš se

chlupatý, huňatý,

těch dojmů! Stále upřené oči na měnící se obraz kraje, konečně

na knoflíček zapatý.

opět vykročíš s výhledů polní cestou, klesající přímo k samotě, až
tě zas vyvede na silnici před vesnicí Sušeticemi. V prvním statku

Je tu potřebí nejen chlupatých palečnic, ale i beranic ušatých a vl-

vpravo u Caltů mají dřevěný srub a černou kuchyni! Nalevo je sta-

něných podšitých punčoch a dřeváků či holínek pořádných.

rá typická došková stodola. Projdeš vsí a pod ní u božích muk

A přece ti sedí na nose hejl, s vousů visí rampouchy a od úst se

(481 metrů n. m.) zahledíš se na západ do kvasejovické doliny,

kouří párou. Této zimě však přišli v poslední době na chuť lyža-

kterou na obzoru uzavírá ostroh se zříceninou Zvěřince a s roz-

ři, kteří si chválí trvalý zdejší sníh i terén. Což, abys i ty přišel po

hlední věží dřevěnou na temeni hradiště. Po pravé ruce máš roz-

vánocích s »prkénky«? Na západním konci Ounuze u křížku od-

košný. výhled k Jetřichovicům a Červenému Újezdu. Spokojen zá-

bočíme vlevo. Vpravo vede zkrácená cesta přes Monínec do Jetři-

žitky spěješ dál silnicí k Sedlci, kde najdeš příležitost k svezení na

chovic; při ní se na východ otvírají lesem průhledy do divoké rok-

nádraží v Heřmaničkách.

liny Jehlišť, po levici je zbytek prapůvodního boučí, jaké krylo
většinu zdejšího kraje v dávnověku. Pěšina vede nás strmou strá-

II. Sedlec–Čertovo
Břemeno–Javorová
Skála–Sedlec (12 km).

ní dolů na pastviště. Mnoho pěkných výhledů! Za 25 minut jsme
v Jetřichovicích. Míjíme statek typického půdorysu a se zachovalým dřevěným sroubkem a pokračujeme v cestě. Po levici se opodál v lese žloutne nová hájovna, vpravo pak zříme konstrukci triangulačního stanoviště – zde jsme na nejvyšším bodě 719 m.
Stranou tu stávala stará hajnice, dnes v ssutinách. Jsme na Javorové skále. Značka nás vede do hloubi lesa, pod velikány buky,

Počátek tury až k Čertovu Břemeni je shodný s I. túrou. Od Č. Bře-

pak na lesní palouky, svěžím a nezkaleným lesním stínem; začí-

mene však se nevracíme k Cunkovu, ale značenou cestou (modrá)

ná klesat, až sejdeme na příčnou cestu »hospodárnici«, na ní je

stoupáme dále k západu do Ounuze, nejvyšší osady v kraji. Je tu

zde lovecká bouda, též přístřeší a úkryt při nepohodě. Zvolna se
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ubíráme k západu, využíváme klidu a ozonu, snad i srnčí rodin-

připevněný poučí návštěvníka o původním půdoryse hradu, jehož

ku tu zahlédneme a pak vyjdeme k veletínské hájovně a na

truchlivá ruina trčí dnes opuštěně nad chudý kraj. Zub času na ní

skvostné výhledy u Grošíčku. Odtud se vracíme zpět k Sedlci po-

hlodá, vichry a deště ničí staleté zdivo. Není divu, že se k smutné-

dle tury I.

mu místu vážou strašidelné pověsti, že německý básník Grillparzer

P
rči

IV. Sudoměřice–hrad
Borotín–Čertovo

Břemeno–Sedlec (17 km).

ce

sem umístil děj své hrůzostrašné balady o »Pramáti« a pádu rodu
Borotínů a řada dalších spisovatelů využila zdejší hradní romantiky. Turista spíš než na strašidla myslí na potřebu lepší úpravy, konservace a vyčištění zříceniny – žel, že možnosti jsou tak malé!
S tesklivým pocitem opouštíme hradiště. Po hrázi rybníka nad mlýnem přejdeme na cestu zabočující k západu a podél potoka úžlabinou spěcháme k městysi Borotínu. Založili jej asi ve XIII. století páni z Landštejna. Na výšině stojí (od XIV. stol.) chrám gotický. Při po-

Východiskem jest železniční stanice v Sudoměřicích. Podle orien-

žáru celého městečka r. 1863 shořel, zvony se rozlily a věžní báně

tační tabulky zamíříme k jihu při silnici lesem Bernátkou a podle

zřítila; obnoven je celkem prostě. Chová některé památky na pány

zelených značek jsme asi po půlhodinové chůzi již u zřícenin Staré-

z Malovic. Z Borotína pocházel též Jan, mistr na universitě pražské,

ho zámku borotínského. Sousedící dvorec býval předhradím, od-

odpůrce Rokycanův, později však jeho spojenec, jenž vášnivě potí-

kud padací most vedl přes hluboký příkop k baště s hlavní branou

ral proslulého Kapistrána (r. 1451). Po prohlídce městečka se vydá-

na hradní nádvoří. Mohutné zbytky stěn hradebních, paláce, věže

me silnicí (rozcestí u kovárny) k severozápadu podle Šibeného vr-

s kaplí atd. dávají tušiti, jak pevné kdysi bylo to sídlo Landštejnů

chu k osadě Sychrovu. Po levici přes údolí vidíme pěknou ves Lho-

z Borotína, které r. 1434 marně Táboři dobývali. V polovině XV. sto-

tu Kamennou se zámkem a dvorcem, starým sídlem vladyckým.

letí přišli na hrad páni Malovcové, jejich jmění však po Bílé hoře

Stoupáme silnicí až na hřeben, kde od kříže máme utěšený pohled

propadlo a r. 1623 přešlo do rukou Polixeny Lobkovicové a před

zpět do vysočiny milčínské, na tu »Českou Sibiř«. Hnedle pak sta-

100 léty pak rodu Nádherných. Plán na východní stěně zříceniny

neme na křižovatce silnic, kde odbočíme vlevo (západně) do osady
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libenické, zvané Brabeniště. Stihli

a proto namnoze ještě dnes postačí

jsme zde modrou značku (jde od nád-

ony prastaré stodoly, které stavěl pra-

raží stupčického). Pohodlná silnice po

dědek – výnos polí se o mnoho nezvý-

náhoří vede mezi lesy, polmi, lukami

šil. S obecních drah u Javoří je pěkný

a roztroušenými samotami až do Ost-

rozhled k jihu a západu, ke Chlumu,

rého (Orlova). Neprojdeme osadu ce-

Jistebnici, Alenině Lhotě atd. Když po-

lou, ale podle značky odbočíme mezi

kračujeme pěšinou dále k Cunkovu,

zahrádkami vpravo (severně), aby-

dominuje na západě ounuzský Cho-

chom po loukách a lesnatými stráně-

cholík a pod ním propast Jehlišť. Ro-

mi se dali vést pěšinou podle modré

mantická scenerie nás upoutává až do

značky do Javoří, typické vrchovinské

Cunkova; zajdeme si na Čertovo Bře-

obce s drahami, chudými políčky

meno a poté sestupujeme z Cunkova

a tvrdým životem. V nižších polohách

do Jetřichovic a Sedlce.

Jaroslav
Spirhanzl-Duriš

sedlecké kotliny je půda dobrá a hluboká, tu se daří pšenice i ječmen

Vedl jsem turistu jen několika cesta-

a krmná řepa pěkně uroste. Při orbě

mi, abych jej zhruba seznámil s rázem

pluh z brázdy vyskakuje, pole je samá

krajiny. S bližším poznáním poroste

»závada« (kámen) a mělko pod povr-

sám jeho zájem. Vím, že přijde zas náš

chem skála se hlásí. Protože se doby-

dobrý host! A proto: Na shledanou

tek trvale pase, je málo mrvy, a to zna-

v Českém Meraně!

mená i chudou půdu a malou sklizeň.
Proto také potkáváte na hrbolatých

Připravil

se narodil 27. 4. 1888 v Sedlci. Vystudoval

cestách jen malé forky jako hračky

Michal Šanda

reálku v písku (1907) a zemědělské inženýrství na pražské technice (1911). Po vypuknutí světové války narukoval na haličskou
frontu, kde v roce 1915 padl u Přemyšlu do
zajetí. Jako zajatec pobýval na různých místech Ruska. Po skončení války pracoval na
Sibiři v Omsku na československém konzulátu. Tehdy také procestoval přilehlé části
Číny a Koreje. Domů se vrátil roku 1920.
Stal se zaměstnancem a posléze od 1925 ředitelem Státního výzkumného ústavu agropedologického a bioklimatického v Praze.
V letech 1939–1948 byl ředitelem Státního
ústavu pro půdoznalectví a zemědělskou
meteorologii. Po únoru 1948 a odvolání
z ředitelské funkce odešel do důchodu. Zemřel 21. 7. 1960 v Mariánských Lázních.
V antikvariátech se občas objevují jeho cestopisné knihy Tulákova knížka (1920), Přes
hory a moře (1926), román Jediná mezi námi (1929) nebo Ptáci našich zahrad (1960).
Staré jihočeské chalupy vyšly znovu v roce
2006 v nakladatelství EarthSave CZ.

-ms-
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Přečteno

P
rči
ce

dyž lidi nečtou, a prý nečtou, musí za ně

B

číst jiní. Nakonec proč by nemohli existovat profesionální čtenáři, kteří by za

úplatu četli pro druhé.
Četba, s. r. o., čteme za vás a pro vás! Přivezte
nám svoje knihy, my je za vás přečteme (očteme

nečně někdo aspoň trochu ulámal trny z koruny toho

vám je) a zase si je můžete odvézt. Množstevní sle-

ukřižovaného spisovatele.

vy, rychlostní příplatky. Podle vašich požadavků

Vždycky se při četbě kárám, že mi to málo říká nebo

pak vypracujeme závěrečné zprávy, jež budou opat-

že tam čtu něco jiného, než Kafka napsal. Jsem nesvá

řeny kulatým razítkem.

z toho, že mu nerozumím, jak bych měla. Vlastně jsem se

Mohlo by to vypadat třeba takhle:

nesetkala s českým čtenářem, který by se z Kafky mohl
zfanfrnět. Šílenství, které kolem Kafky panuje, je mi pro-

Zaprvé
V Reflexu 18/2011 byl jako díl seriálu české osudy

tivné.

Zadruhé

uveřejněn rozhovor s neteří Franze Kafky Věrou
Saudkovou, která předtím nikdy interview nepo-

Politická korektnost, jež už to pidlá dost často na konci

skytla.

hmatníku, vytváří situaci, v níž vlastně nikdo nemůže

Políček všem Brodům a Čermákům a jejich klo-

hrát s otevřenými kartami, aniž by si nekoledoval o ně-

nům, kteří se podíleli a podílejí na stavbě světového

jakou negativní nálepku hlídacích psů, jimž nejde ani

monstra, na jeho recyklaci a klonování, je elegantní

tak o tu „korektnost“, ale spíše že to byli oni, co nahlási-

a gentlemanský. Trest přišel pozdě, ale přišel.

li něco nepatřičného. Podobně jako mnozí hrají hru „na

Četl jsem raději dvakrát za sebou, ve vařící vodě
ve vaně, abych to spojil i s fyzickou blažeností. Ko-
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prvního“ v komentářích pod články internetových zpravodajských serverů.

Někdy to vypadá, že o cikánské proble-

ky kývají, někde dokonce chybí celé pole. Plot

zumím, ale proč to řešit, pěkně to odsejpá, ja-

matice, islámu, Izraeli atd. se musí psát jen

nic nevymezuje, je průchozí jak zuby staré že-

ko když jsem si v mládí prohlížel katalogy

pomocí několika písmen, která jsou prově-

ny. U Czesława Miłosze, kterého nám komu-

obchodních domů, které nám němečtí odsu-

řená. Ale moc s nimi nepopíšete.

nista „ukradl“ a on se v podstatě už nikdy ne-

nutí příbuzní posílali za železnou oponu.

V dvojčísle Respektu 16–17/2011 píše

může stát v českém prostoru známý, i kdyby

Takže v čísle 33 stojí za to si přečíst roz-

překladatel a prozaik Patrik Ouředník: Fo-

se tu vydával každý den, je plot festovní, jde-

hovor s Blumfeldem, Čarodějem ze země

bím, fobíš, fobíme aneb několik poznámek ke

te podél něj a víte jasně, kam nemáte lézt,

daleko od mainstreamu (+ jeho tři prozaic-

slovu „islamofobie“. Autor předběhl všechny

můžete se podle něj orientovat v krajině. A je

ké vylomeniny). A další rozhovor s Brucem

české komentátory a politology a esejisty

úplně jedno, odkud začnete číst:

Sterlingem a Arthurem Krokerem, kteří za-

Vydělávám si na živobytí tím, že předná-

se tlučou po stachanovsku hřebíky do rakve

ším na univerzitě předmět poezii nepochybně

téhle naší mizrie. No a samozřejmě recenze

Vybírám: Fanatismus není výsadou musli-

vzdálenější než matematika a fyzika – dějiny

na muziku, ten úplně zvláštní útvar, který

mů. Potenciálně vražedná vášeň v prosazování

literatury. V dnešní době existuje silná tenden-

se tady pěstuje na nejvyšší úrovni. Dále tu je

pravdy – pravdy jediné a všepřekrývající, ne-

ce ubytovávat básníky ve stejném domě se spe-

Peter Greenaway, Paul Virilo a taky ten ase-

boť Bohem zjevené – je sdílena fanatiky všech

cializovanými literárními badateli. Spojenec-

xuální Julian Assange, kterého nemusím,

vyznání. Ale shodou okolností žijeme v Evropě

tví všech litterati bylo uzavřeno už dávno

ale přečíst si patří ke slušnému vychování.

jednadvacátého století, ve světě, v němž věřící

a dnes je patrně ještě posiluje společný strach

A k tomu cédo Ponávka (sound) s brněn-

dávají císařovi, co je císařovo. V civilizačním

ze strojového světa, v doslovném i přeneseném

skými zvláštními hudebními sešlostmi, kte-

prostoru, ideově a filozoficky spočívajícím na

smyslu. Nelze však zapomínat na škody, které

rým, alespoň názvem, kraluje Piča z hoven,

dvou konstitutivních textech: máme na mysli

poezii způsobili autoři doktorských dizertací.

což je náhodou pěkná záležitost (jak se říká,

Nový zákon a Deklaraci lidských práv. Snahy

Zájmy tvůrců a komentátorů nejsou konver-

když se neví).

včlenit do této filiace občanský a politický kodex

gentní. Je přece známo, že hračky nedopad-

Tak asi něco z toho Sterlinga.

ideově poplatný Koránu budou i nadále nevy-

nou zrovna nejlépe, dostanou-li se do rukou

Já moc nevěřím na „co kdyby“. Ve světě

hnutelně zdrojem konfliktů – přinejmenším do

příliš zvídavých všetečných chlapečků, kteří je

nekonečné spravedlnosti platí, že hudebníci by

té doby, než si islám prodělá své osvícenství. Do

okamžitě začnou rozřezávat nebo rozebírat na

měli být placeni za svou tvorbu. Ale ve světě,

té doby zůstanou prvními oběťmi islámu a isla-

součástky. Současný básník směšující teorii

kdy si můžete uložit do mobilu milion alb, to

mismu liberální muslimové, jinověrci, agnosti-

s praxí a sevřený strachem, aby nevypadal

prostě není technicky reálné. Jak můžete uhlí-

kové a ateisté v islámských zemích. Do té doby

příliš málo rafinovaně, by měl mít právo po-

dat, aby si někdo nezkopíroval milion alb bě-

zůstanou prvními oběťmi islámu a islamismu

ložit si otázku, nebyl-li vtažen do pochybných

hem pár minut, když je to tak snadné? Za ta-

ženy v samozvaných islámských republikách,

aliancí. Není vyloučeno, že v době, kdy profe-

kových okolností naše stará paradigmata

to jest tam, kde je Korán explicitně považován

soři humanitních oborů tráví veškerý svůj čas

a stará etika berou zasvé. A argument, že lidé

za nejvyšší zákonodárný zdroj. Do té doby si

hořekováním nad úpadkem humanistické tra-

nejsou zvyklí číst na obrazovce, je starý tak

osobuji právo považovat Korán za společensky

dice, cítí se básník mnohem méně ohrožený,

dvacet let. Já čtu hodně textů na obrazovce a je

škodlivý text.

a tudíž povolanější polidšťovat svět, který

to pro mě vlastně lehčí, protože si můžu měnit

utváří technologie.

velikost písma, a krom toho hodně cestuji

o dvě kola. Možná proto, že u nás nežije.
Nebo právě proto, že u nás nežije.

Text na čtyři tiskové strany by měl být
předmětem diskuse ve všech českých médi-

Řeč pronesená na světovém setkání bás-

a nemůžu s sebou tahat permanentně třicet

ích. Jako začátek snahy si o tom aspoň pro-

níků. Berkeley, září 1967. In: Czesław Mi-

knih. Co bych potřeboval, je možné přenášet

mluvit. Zatím však ticho a klídek jako

łosz: SALIGIA a jiné eseje (přeložil Josef Mlej-

texty z jedné platformy na druhou, což asi pů-

vždycky v téhle zemi pod maliníkem. Jen

nek. Barrister & Principal, 2011)

jde, a navíc to nebude úplně legální. Existence

Ouředník dal hlavu na špalek. Brousky na

volně stáhnutelných knih neznamená, že se už

sekeru se už určitě kroutí a vzpouzí...

neuživíte jako romanopisec, ale je to vážný zá-

Zatřetí

Začtvrté

sah do samotného srdce literatury. Tohle je
bouře, která smete staré pořádky.

Zase vyšel další Živel, už jsem se snad dost
naomlouval, že jsem tomu projektu nevěřil.

Někdo staví plot s pomocí těžké techniky,

Čtu si stránku po stránce, jako když louskám

a když ho pak obcházíte, tak se některé plaň-

před Vánocemi vlašské ořechy, něčemu nero-

Howgh, narkomanští bratři písmenek,
blíží se k nám velká nicota.

Jakub Šofar
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a přijďte a posílejte dál“, až se to samozřej-

ce tak krátká, že ani nestačí dorazit strážní-

mě dostane k lidem, kteří s tím nemají nic

ci. A ačkoliv ji nejdříve tají, udělají pak ra-

společného. Jeden je rád, že internet je dí-

ději kampaň, aby přišlo co nejvíc lidí, jenže

lem posledních let, neb jinak bychom si

jich nakonec nedorazí víc než sto. A pěknou

v historických knihách četli, jak Julek Fučík

třešničkou na tomto dortíku byl transpa-

poslal e-mail Vladislavu Vančurovi o tom, že

rent „Necheme být národ kokotů!!!“, aby

na Staroměstském náměstí pravidelně pot-

bylo vidět, jak jsou všichni pečliví při práci

kává kapitána Morávka. Jestli by nakonec

s českým jazykem. Jeden by si myslel, že by

knihy opravdu neměly být dražší: třeba by

se organizátoři takových akcí měli věnovat

knihomolové zvedli zrak od rozečtené bro-

trochu prospěšnější činnosti, než je ztrap-

žurky a zjistili, že pořádáním připitomělých

ňování českých nakladatelů.

happeningů jenom vytvářejí potravu pro
média, která budou další den stejně vděčně
a halasně referovat o novém nežitu na zadnici Karla Gotta.

Knihy hájí profesor
Horák aneb Madrid
v českém nočníku
Jeden miluje konspiraci. A úplnými mistry
konspirace jsou pražští intelektuálové. To

Kokoti z knih
aneb Řekni nám
zrcadlo, kdo je tu
nejtrapnější

V básni Žida do
plynu poslat můžete
Na stránkách literárních periodik se nyní
hojně diskutuje o takzvané angažované poezii a nelze se přitom ubránit dojmu, že
mnoho z diskutujících je stejně zmatených
jako velryby na australské pláži. S pozoruhodnou tezí nyní přišel Jan Kubíček na
stránkách obtýdeníku Tvar, když hájil báseň Jana Těsnohlídka nazvanou Rasistická

vám například přijdou na nápad, že nejlépe
pomohou knihám, když jimi tento týden na

Jeden je ukouzlen profesionalitou a nápadi-

poezie (úryvek: rasistická poezie říká že / ci-

protest proti zvýšení DPH v určitou hodinu

tostí akce proti zvýšení DPH na knihy. To

káni kradou že / všichni cizáci by měli odjet

v určitý den zablokují určité místo v hlav-

vám vždycky intelektuálové naplánují mon-

/ tam odkud jsou protože / tady dělaj jenom

ním městě, které je hodně na očích. I roz-

strakci spojenou s další kampaní na inter-

bordel!). Kubíček nazývá hlupáky všechny,

hodnou se vše pěkně sepsat a pak si super-

netu, jenže to by museli k datu akce zpro-

kteří v této básni spatřují projev rasismu,

tajný plán hezky posílají e-mailem s podo-

voznit avizovanou webovou stránku. Mluví

a píše: „Všichni víme z úvodů do teorie lite-

tknutím „prosím udržte to v tajnosti

o zablokování Karlova mostu, a pak je to ak-

ratury, že poezie nemá pravdivostní hodno-
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tu, a nelze ji tudíž posuzovat stejnými krité-

činu zmíněný deník sliboval. Že v hovoru

mněl na historku, která Baudyšovu teorii

rii jako politický projev.“ Jeden nechce za-

s umanutcem vznikne nějaká reflexe kon-

zcela jistě potvrzuje. – V létě 1989 přiběhl

sahovat do polemiky, zda je Těsnohlídkova

spiračních teorií? Že si jeden z účastníků

do zahradní restaurace kamarád a celý roz-

báseň sbírkou klišé odhalujících prázdnost

uvědomí, že je hloupé dokola opakovat do-

zářený mával výtiskem Rudého práva: „Ko-

rasismu, nebo opravdu prohlášení rasisty,

nebevolající magořiny? Že paranoidní pod-

munismus do dvou let padne, píšou to v ru-

zaráží jej ale snaha postavit poezii mimo

stata těchto výkřiků vynikne poté, co mu

ďáku, a ten nikdy nelže.“ Našli jsme si pří-

prostor a čas. Zřejmě bychom si tedy nad

redaktor Lidových novin Petr Zídek namít-

slušnou zprávu, v níž jakýsi redaktor pos-

prohlášením „Pošlete Židy do plynu, jen tu

ne „Když pochybuji, tak v první řadě po-

měšně citoval americko-polského politologa

otravují vzduch a przní naše dcery“ měli

chybuji o konspiračních teoriích“? S tako-

Zbigniewa Brzezinského, že se režimy vý-

uplivnout, zatímco trojverší „Pošlete Židy

vou logikou bychom do pořadů o schizof-

chodní Evropy v dohledné době rozsypou

do plynu / jen tu otravují vzduch / a przní

renii měli zvát nemocného v době ataky je-

jako domeček z karet, a pak jsme ji velmi ra-

naše dcery“ by bylo vhodným materiálem

ho choroby nebo do diskuse o prevenci to-

dostně oslavili. Jeden to dosud měl za zába-

pro literární diskuse. A tak by se Kubíček

xikomanie narkomana, co si právě šlehl

vnou příhodu, Baudyš mu ale otevřel oči:

neměl vůbec urážet a soudit, když o něm je-

dávku. Jeden si myslí, že pokud se tato pra-

na organizaci 17. listopadu se musel podílet

den složí básničku: „Měl bys Kubíčku pře-

xe stane v novinách a televizi normou, ne-

také Brzezinski, redakce Rudého práva

mýšlet / než napíšeš hovadinu / takový plk

zaslouží si vyloučení z mediálního prosto-

a zřejmě i onen kamarád. Jednoho jenom

může tvrdit / jen nevzdělaný blb“.

ru úplně nejvíc psychopati, ale především

překvapuje masovost takových spiknutí,

novináři.

jen těžko za chvíli budeme hledat někoho,

Otázka dne:
Kolik novinářů
platí
Rothschildové?
Jeden je potěšen snahou médií o popularizaci konspiračních teorií. Po České televizi,
která jejich propagátora, astrologa Antonína Baudyše, pozvala do pořadu Hyde park,

kdo by se na nich podle Baudyšovy logiky

Otázka dne:

nepodílel.

Je 17. listopad 1989

Hrozivé nemoci:

výsledkem

david v tříslech

spiknutí

a na zadnici drupi

redaktorů

Jeden se moc těší na nový zombie horor

Rudého práva?

se k tomuto trendu připojily i Lidové novi-

v česko-italské koprodukci, který má mít
premiéru 2. června v Praze. Pražské tramvaje už jsou pomalovány upoutávkami

ny. Ty daly Baudyšovi prostor v diskusní

Jeden si myslí, že na spikleneckých teoriích

a tváře dvou hlavních hvězd naznačují, že

rubrice Salon, v níž se vždy sejde několik

přece jenom něco bude. Přesvědčil ho o tom

půjde opravdu o hrůzostrašnou podívanou:

expertů nad určitým tématem – tentokrát

astrolog Antonín Baudyš, když v Lidových

film se jmenuje 1. Festival italsko-českého

jím byly právě konspirační teorie. Její pře-

novinách prezentoval 17. listopad jako vý-

přátelství a v hlavních rolích uvidíme Mi-

vážnou část opanoval Baudyš a čtenářům

sledek spiknutí. Námitce, že o převratu

chala Davida a Drupiho. Zdá se navíc, že ho-

sděloval, že třetí budova Světového ob-

v roce 1989 existují desítky seriózních vě-

ror bude do jisté míry nezvyklý kvůli svému

chodního centra spadla podivně, ropný vrt

deckých studií, oponoval takto: „Studie

náboženskému zaměření, v upoutávce je to-

British Petroleum v Mexickém zálivu vyho-

jsou jistě báječná věc. (…) Moderní dějiny

tiž zmínka o hvězdách „pěveckého, hudeb-

dila do povětří firma Halliburton, aby zvý-

však řídí primárně peníze. V červnu 1989

ního a kulturního nebe“. Jeden se začíná

šila své zisky, že za všechno mohou staré

nám řekl ve třídě na gymnáziu kamarád

bát, aby mu film neodhalil, že mu na hodi-

bohaté rodiny v čele s Rothschildovými...

Michal W., že po prázdninách se všechno

nách teologie zapomněli sdělit cosi velmi

Nikdo z ostatních mu nebyl schopen ráz-

otočí. Věděli jsme, že jeho tatínek je pracov-

znepokojujícího.

něji oponovat, ostatně co také lze říci tváří

níkem východoněmecké Stasi, a že to tak te-

v tvář člověku ovládnutému bludy. Jedno-

dy bude.“ Jeden byl překvapen, jak snadno

Jiří T. Král

ho by proto zajímalo, co si od takového po-

lze vyřídit vědecké studie, ale pak si vzpo-

www.kral.bloguje.cz

www.dobraadresa.cz • 2011 • 6 • 15

N

Strky-frky

adě

jko

v

O tom Ladínovi...
Tak Usárnu bin Ládíka už polapili. Vono teda hrát tak dlouho Nepřítele Number One
je pěkná dřina a je dobře, že se už přepřahá.

Nabitky, bambitky,
dobitky a hobliny...

Kdo je teď adept na to čestné označení, netuším. Klidně by to mohl být někdo od nás,
třeba od Nerudovky směrem kolmým je
dost adeptů.
Takže odškrtnuto, vyřízeno k dennímu
pořádku.
Ale ti naši snajpři, co se vyjadřují k tex-

Z poptávky na Bazoš.cz.
Kdo přenecha nebo levně proda literaturu
týkající se truhlářství,řezbářství,tesařství.Kou
pím řezbářská dláta,soustružnická dlatá,(historické nářadí na dřevo). Nabitky prosim na
e-mail hobliny@centrum.cz.

tům, ti se zase rozohňovali. To zas bylo intelektuálního dusna. Každej druhej expert
na islám, každej třetí Chomskýho famulus.
Hlavně je teda jasný, že žádnej Ládík neexistuje, protože Amíci objevili pravdu sta-

Teplo, dědečku
stvořiteli, teplo...

rýho Palackýho, že kdyby nebylo Rakouska, tak si ho musíme udělat. Tak se někde

Kousek od kobyliské křižovatky, kde se roz-

v Pentagonu upekl Ládík, a bylo. Stejně ja-

dělují tramvajové linky, buď směrem do vo-

ko se tam udělala mašina na tsunami, am-

zovny ďáblické, nebo do vozovny kobyliské,

pule s první dávkou AIDS a Gorbačovova

je Dům bible. Nakladatelský dům, který ne-

skvrna velikosti Mexického zálivu, v níž byl

shání stále nové autory, pracuje jen s jed-

čip, který sovětského vůdce zavedl na měl-

ním textem, zato však ve všech modifika-

činu světové revoluce. A ještě navíc – stejně

cích. Naproti Domu bible je budova firmy,

to byl někdo jiný, pravého Gorbačova vy-

na jejíž střeše je obrovská reklama: České

měnil Mossad v Reykjavíku.

teplo. Když mezi těmi dvěma entitami pro-

Spřádat spiklenecké teorie je efektnější
než přemýšlet. Páč myslet bolí. Lepší je být
nesvoboden, spoután svou omezeností.
P. S.: Neslyšel jste někdo kroky? Už jsou
tady? Ihned si schovejte Protokoly sionských mudrců do trenek. Však my to víme,
jak to funguje...
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jíždíte autobusem, tramvají, autem, na kole
či na oslu, cítíte tu oscilaci, to napětí.
To je teda peklo!

Ale ti naši snajpři, co se vyjadřují k textům, ti se zase rozohňovali. To zas
bylo intelektuálního dusna. Každej druhej expert na islám, každej třetí
Chomskýho famulus. Hlavně je teda jasný, že žádnej Ládík neexistuje,
protože Amíci objevili pravdu starýho Palackýho, že kdyby nebylo
Rakouska, tak si ho musíme udělat. Tak se někde v Pentagonu upekl
Ládík, a bylo. Stejně jako se tam udělala mašina na tsunami, ampule
s první dávkou AIDS a Gorbačovova skvrna velikosti Mexického zálivu,
v níž byl čip, který sovětského vůdce zavedl na mělčinu světové revoluce.
A ještě navíc – stejně to byl někdo jiný, pravého Gorbačova vyměnil
Mossad v Reykjavíku.

Příhoda
v tramvaji...

Minuty pro dojetí...

Jel jsem do práce jako obvykle tramvají čís-

Když už přestává fungovat při obvyklé de-

Našel jsem na internetovém serveru

lo 12, když tu na nábřeží přistoupil on. Ně-

setiminutovce dojetí osud opuštěného psíka

Recenze knihy 14.05. 13:42 | Poptávka | Be-

co mezi Jurajem Kukurou a Janem Rosá-

s bílým flekem na černých uších, je třeba

letrie, zábavná literatura

kem. Kdyby byl v uniformě, tak by moje

vytáhnout českou knihu. Ňaf, ňaf.

KPZ v tašce začala erektovat. Stál ve druhém voze, četl MF Dnes a já jsem se s ním

Metro, 12. května. Svět knihy se zaměří
na Arábii.

To jsou teda věci...

Dobrý den, za několik málo měsíců mi vyjde kniha v jednom z českých nakladatelství.
Ráda bych oslovila mladé čtenáře (kniha je ur-

třel zády. Čekal jsem, že do mě vstoupí vla-

Během čtyř dní (do15. května) se mohou

čena dětem a mládeži) zajímající se o fantasy

stenecký duch a rozsvítí se mi v kotrbě. Ale

návštěvníci seznámit s takřka kompletní čes-

žánr. Pokud máte zájem ohodnotit text, abych

asi by to potřebovalo delší úsek styku. Vy-

kou knižní produkcí.

jej mohla případně vylepšit, napište, prosím,

stoupil jsem na Malostranském náměstí, on

„Takřka“, to je to slovo, za kterým se

na barcech@gmail.com a já Vám pošlu někte-

jel o stanici dál. Při výstupu mě napadlo,

skrývá nedefinovanost, nebo lépe řečeno

rou kapitolu (pochopte, nemohu poslat celou

zda ho nemám podpořit výkřikem: Nic než

mnohoznačnost, v níž si tak lebedíme. Ale

knihu) a vy mi napíšete Váš názor.

nádor! Jenže pak jsem si uvědomil, že je 11.

i tak mám vlhko v očích. Takřka.

května, čili český den proti rakovině. To by

Když to nejde tudy, tak to půjde jinudy,
nicméně – já zírám.

nebylo dobře.
Ladislav Bátora jel do práce.
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Agilní nestor...

Z hokejového šílenství...

Lidový novinám se občas podaří haupttrefa
– v sobotu 14. května zpovídal Daniel Kai-

Rozhovor zpravodaje s útočníkem, který rozhodl celé utkání:

ser ve dvojstránkovém rozhovoru Helmuta

Tak co si myslíte o utkání?

Schmidta, německého kancléře, který na-

Tak určitě... Věděli jsme, do čeho jdeme. Čekali jsme velkej tlak

stoupil po Willym Brandtovi a vládl naše-

v první třetině. Myslím, že jsme to ustáli, hlavně ty dlouhý puky od čer-

mu západnímu sousedovi osm let. V našem

vený. A měli jsme lepšího gólmana. Fakt jsme dobrá parta, takže to by-

politickém životě není postava, která by se

lo vo výdrži a vo kamarádství. Od půlky už bylo jasný, že jim to tam

byť jen blížila Schmidtově „kvalitě“, ve své

začne padat. Začal Kiki, a to tak nějak otevřelo hru. A diváci byli skvě-

zemi požívá neobyčejné postavení. Pokud

lí, podrželi nás. Užili jsme si to. Určitě.

adě

jko

chce někdo pochopit současnou německou
pozici v evropské i světové politice, tak mu

v

po přečtení tohoto rozhovoru bude jasno.

Rozhovor zpravodajovy ženy s manželem:
Tak jak to dneska šlo, Pepíku?

V politikově bio je též psáno: Helmut

Tak určitě... Věděli jsme, do čeho jdeme. Čekali jsme velkej tlak

Schmidt má dospělou dceru a silnou vášeň pro

v první třetině. Myslím, že jsme to ustáli, hlavně ty dlouhý puky od čer-

tabáku. Vzhledem k tomu, že je ročník

vený. A měli jsme lepšího gólmana. Fakt jsme dobrá parta, takže to by-

1918, tak nejspíš dospělou dceru má (pokud

lo vo výdrži a vo kamarádství. Od půlky už bylo jasný, že jim to tam

ona sama už není babička). Co je to „vášeň

začne padat. Začal Kiki, a to tak nějak otevřelo hru. A diváci byli skvě-

pro tabáku“, nevím. Nejspíš tam mělo být

lí, podrželi nás. Užili jsme si to. Určitě.

„vášeň pro sabáku“.

Rozhovor zpravodajovy matky se snachou:
Tak jak to dneska Pepíkovi šlo, Jaruš?
Tak určitě... Věděli jsme, do čeho jdeme. Čekali jsme velkej tlak
v první třetině. Myslím, že jsme to ustáli, hlavně ty dlouhý puky od červený. A měli jsme lepšího gólmana. Fakt jsme dobrá parta, takže to bylo vo výdrži a vo kamarádství. Od půlky už bylo jasný, že jim to tam
začne padat. Začal Kiki, a to tak nějak otevřelo hru. A diváci byli skvělí, podrželi nás. Užili jsme si to. Určitě.
V chrámu páně. Kněz zpovídá zpravodajovu matku:
Tak dcero, můžeš se zpovídat.
Tak určitě... Věděli jsme, do čeho jdeme. Čekali jsme velkej tlak
v první třetině. Myslím, že jsme to ustáli, hlavně ty dlouhý puky od červený. A měli jsem lepšího gólmana. Fakt jsme dobrá parta, takže to bylo vo výdrži a vo kamarádství. Od půlky už bylo jasný, že jim to tam
začne padat. Začal Kiki, a to tak nějak otevřelo hru. A diváci byli skvělí, podrželi nás. Užili jsme si to. Určitě.
Večer na faře, kněz se modlí k Pánu.
Tak určitě... Věděli jsme, do čeho jdeme. Čekali jsme velkej tlak
v první třetině. Myslím, že jsme to ustáli, hlavně ty dlouhý puky od červený. A měli jsme lepšího gólmana. Fakt jsme dobrá parta, takže to bylo vo výdrži a vo kamarádství. Od půlky už bylo jasný, že jim to tam
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Ze života lidu
obecného...
začne padat. Začal Kiki, a to tak nějak otevřelo hru. A diváci byli skvělí, podrželi nás. Užili jsme si to. Určitě.

Zatímco Krteček se vydává na palubě raketoplánu Endeavour do vesmíru, Lejdy GloG-

Chrám páně. Bůh hovoří sám k sobě.

lo rozumuje (Metro, 17. května): Nehovím si

Tak určitě... Věděli jsme, do čeho jdeme. Čekali jsme velkej tlak

v nějakých romantických představách o tom,

v první třetině. Myslím, že jsme to ustáli, hlavně ty dlouhý puky od čer-

co znamená být umělec. Jsem hudebník, ale

vený. A měli jsme lepšího gólmana. Fakt jsme dobrá parta, takže to by-

zároveň i vizionář, který se zajímá o sociální

lo vo výdrži a vo kamarádství. Od půlky už bylo jasný, že jim to tam

a lidská práva, protože se dotýkají mých fa-

začne padat. Začal Kiki, a to tak nějak otevřelo hru. A diváci byli skvě-

noušků... A to je nyní moje životní poslání.

lí, podrželi nás. Užili jsme si to. Určitě

A protože osádky fekálních vozů vstoupily do permanentní stávky, končíme dneš-

Z oltáře vypadl puk. Jako velká hostie.
Góóóóóóóóóól!

ní zprávy ze světa. Už se můžete vrátit ke
svým strojům. Uvidíme se zase za pár hodin
v jídelně u guláše...

Jakub Šofar
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N

Liszt
a Wagner...

adě

jko

v

v Piešťanech

1.

Prčice!
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2.

Prčit se!
3.

Prrr!
sice...
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Podél
N
adě

jko

v

Bělohradského
salonní
disidentství

estou z Uherského Hradiště do Prostějova jsem náho-

C

dou ve vlakovém kupé našel odložený výtisk Salonu,
čtvrteční „Literární a kulturní přílohy“ deníku Právo,

kterou obvykle nesleduji. Salon zřejmě v kupé zanechal roztržitý čtenář novin, který o něj neměl zájem nebo si ho tam
naopak odložil na pozdější použití a pak na něj zapomněl, ale
to je k účelu mého textu indiferentní. Každopádně bych mu
chtěl tímto krátkým textem poděkovat, neboť jsem v tomto
Salonu s dalasovským označením #719 z 12. května našel
esej Václava Bělohradského „Korupce jako filosofický problém“, která mě inspirovala k následujícím poznámkám.
Bělohradský větší část svého textu věnuje dokládání tvrzení, že pro západní demokratické společnosti není problémem korupce jako taková, ale samotný „systém“, který se
mu jeví být „slitinou kapitálu a politiky“: Politická moc a kapitál jsou relativně oddělené jen v nejnižších poschodích, ve vyšších jsou pevně slité v jedno. Energie, doprava, infrastruktury,
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trati
Jelikož je Bělohradský v této úvaze vesměs antiamerický, vede
mě to hned ke dvěma kritickým poznámkám. Jednak se mi
zdá, že snad každá z několika posledních generací v USA zná
příklad tvůrčí podnikatelské osobnosti, která se dokázala
prosadit od nuly, s minimálním počátečním kapitálem:
Richard McDonald, Warren Buffett, Bill Gates, Mark
Zuckerberg. Představují jen několik příkladů z mnoha. Těžko
říct, zda paralelně s podnikáním vyvíjeli nějakou mimořádnou
politickou činnost, spíše se domnívám, že nikoliv.

věda a výzkum, zbrojní a farmaceutický průmysl, bankovnictví, ekolo-

jiným než převlekem politické moci. Ne, kapitál a politická moc jsou ta

gická politika, biotechnologie – to všechno jsou slitiny kapitálu a politi-

samá postava ve dvou převlecích.
Je to natolik simplicistně vyjádřeno, že spíše než na ratio se zde

ky.
Autor na základě několika příkladů „ze života“ dnešního kapi-

útočí přímo na podvědomí čtenáře. Jenže pokud na jednom pólu

tálu vyzývá k rozpuštění takového systému nebo, napišme to mír-

pomyslného kontinua vidíme státy, kde politika podporuje podni-

něji, k oddělení kapitálu od politiky. Potřebnou lučavkou k tomu by

kání, pak na opačném pólu nutně narazíme na systémy, kde je veš-

podle jeho představ mohla být větší aktivita občanské společnosti.

kerý kapitál v rukou politiky. To obvykle nebývají zřízení příliš na-

Jelikož je Bělohradský v této úvaze vesměs antiamerický, vede

kloněná individuální kreativitě a v oblasti lidských svobod to jsou

mě to hned ke dvěma kritickým poznámkám. Jednak se mi zdá, že

společnosti vůbec poněkud těžkopádné. Srovnejme pro příklad osu-

snad každá z několika posledních generací v USA zná příklad tvůr-

dy Otto Wichterleho s některým z výše uvedených lidí. Srovnejme

čí podnikatelské osobnosti, která se dokázala prosadit od nuly, s mi-

osudy Josefa Masopusta a Petra Nedvěda, Bóži Modrého a Jaromí-

nimálním počátečním kapitálem: Richard McDonald, Warren Buf-

ra Jágra. Z Bělohradského eseje podobné srovnání jaksi nevyčteme,

fett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Představují jen několik příkladů

jelikož tam chybí. Nezabývá se celým spektrem problému, ale pou-

z mnoha. Těžko říct, zda paralelně s podnikáním vyvíjeli nějakou

ze jeho částí. K popisu reality se jeho uvažování má asi tak, jako se

mimořádnou politickou činnost, spíše se domnívám, že nikoliv.

má zrcadlové bludiště k turistickému průvodci.

Bělohradský také píše: Pomocí hesla „boj s korupcí“ ideologové

Po přečtení Bělohradského stati uvažuji nad čtenářskou obcí Sa-

globálního kapitalismu předstírají, že kapitál je (může a má být) něčím

lonu. Život člověka, jak známo, je převážně průchodem sérií jedno-
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Jsou lidé, pro které je popis reality v jejím

tlivých utrpení. V běžném lidském rozpolo-

celku obtížně snesitelný, což platí zvláště dnes,

strachu či rozčílení nad emocemi, jakými

kdy nám moderní technologie výrazně

které je popis reality v jejím celku obtížně

usnadnily život a současně s tím nás vzdálily

moderní technologie výrazně usnadnily ži-

od možností prožít krizové okamžiky

ností prožít krizové okamžiky a uvědomit

N
adě

žení často převažují pocity smutku, úzkosti,
jsou radost, klid, potěšení. Jsou lidé, pro
snesitelný, což platí zvláště dnes, kdy nám
vot a současně s tím nás vzdálily od možsi jaksi paradoxně očišťující sílu emocí,

a uvědomit si jaksi paradoxně očišťující sílu

dnes obvykle házených do pytle s nálepkou

emocí, dnes obvykle házených do pytle

lá část našich současníků potřebuje tyto

s nálepkou „negativní“, „nežádoucí“. Zdá se,

nemá jak, bývá jejich obecně společensky

že nemalá část našich současníků potřebuje

stavem světa. Bělohradský má ambice stát

tyto emoce ventilovat, a jelikož v běžném životě

státě jaksi nelze, stává se místo toho po-

nemá jak, bývá jejich obecně společensky

rému je možné se upínat, když je zle a emo-

přijatelným hromosvodem bědování nad

a „nejdou ven“. Pokud si člověk navykne

stavem světa. Bělohradský má ambice stát se

k ní podle všeho sám velmi rád vrací. Po-

disidentem. Jelikož to v demokratickém státě

jen takové texty, a třeba i filmové doku-

jaksi nelze, stává se místo toho podobnými

ztrácí pochopení. Zdá se mi, že je to inte-

texty jakýmsi prorokem, ke kterému je možné

Připomínám v této souvislosti esej Sta-

jko

v

„negativní“, „nežádoucí“. Zdá se, že nemaemoce ventilovat, a jelikož v běžném životě
přijatelným hromosvodem bědování nad
se disidentem. Jelikož to v demokratickém
dobnými texty jakýmsi prorokem, ke ktece – ty „negativní“ – se v duši hromadí
na podobnou intelektuální zkratku, pak se
stupně se mu může stát, že vyhledává již
menty, a pro jiný styl psaní a uvažování
lektuálně návykové.
nislava Komárka Až na dno archetypu

se upínat, když je zle a emoce – ty „negativní“

(1999): Jakousi obdobou velkoprodukce kýčů

– se v duši hromadí a „nejdou ven“. Pokud si

intelektuálních. Princip je v zásadě tentýž –

člověk navykne na podobnou intelektuální

zaujmout co nejextrémnější a nejprovokativ-

zkratku, pak se k ní podle všeho sám velmi rád

tu, neotřelost a principiálnost. Je to v podstatě

vrací. Postupně se mu může stát, že vyhledává

hospodě přebíjí kořením vlastní neumětelství

již jen takové texty, a třeba i filmové

zoval břeskností nedostatky v podání českých

dokumenty, a pro jiný styl psaní a uvažování

ších a společnosti II., vyšlo letos v naklada-

ztrácí pochopení. Zdá se mi, že je to

Zdeněk Mitáček
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literárně-filmově-výtvarných je produkce kýčů
v rámci binární polarity mínění o nějaké věci
nější stanovisko, což je vydáváno za originaliten samý princip, jako když kuchař v bídné
či jako když vojenský kapelník Kmoch nahralidových písní. (Z knihy Eseje o lidských dutelství Argo.)

Reflektor mladých
...řečnil (Václav Dvořák), akorát Jiří T.

Král na pódiu v Krásných ztrátách 5.10.

N

nestanul, přitom on jediný měl důvod zařečnit si – jeho virtuální blogerské zápisky se zhmotnily v knihu. Po tajemném
autorovi však zůstal vzkaz na pánských

Všechnu moc umění, brumlal si Milanzáchodcích,
Kozelka,
když
se chystal
na vlastní
na každém
kachličku
bylo napsáno Srdečně Jiří T. Král.

guerillový projekt, na rozdíl od guerilly gardening nebo guerilly knitting

adě

šlo v jeho případě o guerilla kozelking, čili okrášlení prostoru Milanem
Kozelkou samým. Jako prostor vhodný k této akci bylo vybráno centrum

jko

Prahy 5, tedy Anděl. Guerilla kozelking se podařil, i když v jedné chvíli se

v

strhla taková jakási trma vrma. Ale Čechové jsou velcí improvizátoři,
takže všechno dopadlo nakonec výtečně. Navíc v té trmě vrmě

doputovala k Milanu Kozelkovi celkem zachovalá šála, a to se vyplatí.
V noci přituhlo, tak si performer šálou zaizoloval hrdlo, a v tomto

zafixovaném stavu také usnul. Ráno se probudil křepký a jako každý den
se šel pozdravit do zrcadla. Ale místo obvyklého „Dobré ráno, kamaráde
Milane“ se z jeho hrdla ozvalo „Dobrrrrré rrrráno, kamarrrráde Milane“!
„Kurrrrva, co se to děje,“ začal se čertit Milan Kozelka. „Copak mám
klepeta nebo snad chodím pozadu, abych takhle rrrráčkoval?!“

Mezitím v budově Anděl Media Centra, konkrétně v redakci Lidových novin,
svolal šéfredaktor Dalibor mimořádný aktiv zaměstnanců. „Tady našemu
Jirkovi Peňásovi se ztratila šála. V ní je ukryt všechen jeho redaktorský um.
Bez šály by měl utrum. A my všichni s ním. Kdo šálu najde, dostane plaketu
Nejlepší pracovník cechu a k tomu měsíční předplatné Lidovek zdarma.“
Milan Kozelka r. (čti replikant)
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Putování
za plukovníkem
Kurtzem
edle
c
P

S
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ochod Praha–Prčice byl pro mne

je třeba vyčkat příchodu apokalypsy na dů-

jako cestovatele po širém světě

stojnějším místě, než je prostranství mezi

metou příliš nízkou, než abych se

dvěma smrky.

ji v minulosti snažil pokořit. Když už jed-

A protože ani novinář Muci nebyl nějak

nou čichnete k džunglím Jižní Ameriky, při-

nakloněn dlouhým pochodům těsně před

padají vám české luhy a háje jaksi ubohé, ja-

smrtí, dojeli jsme až do Votic, startu trasy

ko byste šli lovit kočku namísto lva. Nicmé-

třicetikilometrové. Nutno říci, že nám po-

ně když mne novinář Muci vyzval, abych se

stupně posmutněly zraky všem třem, neb

s ním a básníkem Mikim zúčastnil této pou-

všechna krásná děvčata vystoupila o stanici

tě všech mastňáků, kteří toužili být trempy,

dříve, odhodlána si dát do těla ještě nějaké

ale scházela jim k tomu odvaha, zapůsobil

ty kilometry navíc, a nám zbyly ženy spíše

na mne stesk po nudné české krajině a roz-

rozsochaté na pevných a poněkud olbří-

hodl jsem se obětovat jeden den. A nelituji:

mích podstavcích. Tedy ne že bychom vyra-

co jsem tam viděl, to není ke spatření nikde

zili na pochod kvůli něžnému pohlaví, nic-

na světě.

méně přece jen pohled na mladá ženská tě-

Vyrazili jsme časně ráno z Hlavního

la dodá vašemu pochodu přiměřenou šťávu.

nádraží vlakem. Já jsem sice navrhoval jít

Toto vědomí nakonec určovalo velkou

nejdelší sedmdesátikilometrovou trasu (ob-

část obsahu debaty našeho putování. Bás-

vyklou mou malou rozcvičku před putová-

ník Miki rozprávěl, jak chodil s jednou zvě-

ním do hor), nicméně prosebný pohled bás-

rolékařkou, jejíž otec byl oblíbený skautský

níka Mikiho mne od tohoto úmyslu odradil.

vedoucí a nechal si říkat Uzlový Jim, ovšem

Navíc básník argumentoval, že je na den na-

doma se projevoval jako domácí tyran, což

šeho pochodu stejně naplánován konec svě-

v jeho dceři zanechalo následky v podobě

ta, jak o tom média zpravil americký kaza-

nedůvěry k mužům. S Mikim chodila čtyři

tel Henry Kempink. A to prý musí tedy být

měsíce, ovšem zasouložili si za tu dobu jen

pravda, zvláště když se kazatel jmenuje jako

třikrát, přičemž v jednom případě ji při tom

básníkův oblíbený salát. Pochyboval jsem

postihl epileptický záchvat. Podle tónu Mi-

sice, že jméno Američanovo se speluje prá-

kiho hlasu bylo lze usoudit, že šlo zřejmě

vě podle Mikiho verze, nicméně představa,

o divoký zážitek, který by si někdy rád zo-

že konec světa mne zastihne na nedokonče-

pakoval.

ném putování, byla tak neradostná, že jsem

Naše morálka klesla tedy už ve Voticích

přistoupil na zkrácenou trasu. Přece jenom

na srazu na bod mrazu. Tu napadlo noviná-

ře Muciho, že bychom zvolili trasu dětskou, zvící pouhých 23 kilometrů. To je sice kvůli pokročilému alkoholismu mnoha pochodníků zakázáno, nicméně na to alkoholici zapomínají. Což mi připomíná historku o jednom novináři, který byl proslulým pijanem, až
to došlo tak daleko, že byl v práci už kolem jedné druhé obvykle zpitý pod obraz. To ovšem šéfredaktor nehodlal tolerovat a po nesčetných varováních milého pijana jedno odpoledne vyrazil na hodinu.
K překvapení redakce ovšem pijan přišel druhý den do práce, jako
by se nechumelilo, a hrnul se za svůj pracovní stůl. To jsi hodný, Milane, že ses na nás přišel podívat, říkali jeho – nyní už bývalí – kolegové. Jak podívat? divil se Milan, který si z předchozího dne pranic nepamatoval. Až musel přijít šéfredaktor, vše mu zopakovat,
a protože pijan měl v sobě po ránu jen jednoho panáka a vše viděl
ještě relativně jasně, do oné redakce už nikdy více nepřišel.
Vyrazili jsme tedy na dětskou trasu, tempo nám celkem vyhovovalo, poněkud rozčilující ovšem je, když váš při chůzi do kopce
předbíhají tříleté děti. Básník Miki opanoval les svou nespoutanou
fantazií. Vidíte, tady v té zatáčce zemřel Ayrton Senna a ještě tu leží kus jeho auta, ukazoval prstem na zpráchnivělý blatník od embéčka. Vidíte, tady z té stráně by šlo létat. Vidíte, tamhle jsou tři nahé zadky, ukazoval na náctileté účastnice pochodu, které příliš dobře neodhadly místo své toalety. V posledním případě projevila zájem o básníkovo třeštění valná část putujících, u jiných ovšem vy-

To je sice kvůli pokročilému
alkoholismu mnoha pochodníků
zakázáno, nicméně na to alkoholici
zapomínají. Což mi připomíná
historku o jednom novináři, který
byl proslulým pijanem, až to došlo
tak daleko, že byl v práci už kolem
jedné druhé obvykle zpitý pod
obraz. To ovšem šéfredaktor
nehodlal tolerovat a po nesčetných
varováních milého pijana jedno
odpoledne vyrazil na hodinu.
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zývala Mikiho k realismu i děcka sotva od

dál obhroublejší, někteří už ani nemluvili

níků jiným směrem, snad jim káže o konci

mateřského prsu odstavená.

a dorozumívali se skřeky a posunky. Dávno

světa, tsunami a atomových elektrárnách,

Vidíte, začal zase básník, když už bylo

už nebyla cítit vůně lesa a svěžích deodo-

ale jisti si tím příliš nejsme.

delší dobu ticho, tady pán je malíř a jde sem

rantů, nahradil ji puch potu a moče. Nikdo

Prčický pochod ukazuje, že za velkým

rovnou z práce, říkal a ukazoval na mne. Měl

už se nesnažil předstírat, že je s malou i tou

dobrodružstvím není nutné putovat do ci-

jsem totiž na sobě tričko nejnovější módy

větší potřebou civilizované odbíhat do křo-

zokrajných míst, místa plná zla máme hned

z Paříže, na kterém jsou realistické cákance

ví, instinkt už jim dovolil jen stáhnout kal-

za humny. Hned příští rok vyrážím znovu

jako po malování. Moje argumenty, že toto

hoty a přičapnout těsně vedle křoví. Novi-

vyzbrojen svou slavnou medvědobijkou.

tričko pochválil sám Karl Lagerfeld, odmítli

nář Muci se zděšením naslouchal zvukům

A ještě jeden poznatek mne těší: český bás-

buranští pochodníci vzít v úvahu a trapně se

z lesa: buď v něm souložilo několik pochod-

ník není žádný třasořitka, dokáže totiž bez

mi posmívali, že mi chybí jen malířská štět-

edle

níků a pes, nebo kohosi zrovna mordovali.

cizí pomoci ujít i 23 kilometrů. A to je pro

ka, kýbl a štafle. Myslím ovšem, že se v příš-

Ve chvíli, kdy se na nás všichni začali dívat

budoucnost české literatury to nejdůležitěj-

tích letech budou divit, Lagerfeld totiž přijal

s jakýmsi zvláštním úšklebkem a z davu za-

ší. Až totiž přijde konec světa, nebude pro

můj návrh na vytvoření kolekce nazvané

znělo, že ty intelektuálské houžvičky by by-

českého básníka důležité, zda píše dobré

Clochard, pro ty bez úrovně přeložím: Bez-

lo snadné přemoci a Karle, sežeň dříví na

básně, ale že všechno podstatné umí obejít.

domovec. Nahradí se jím dokola omítané

otop, vzali jsme nohy na ramena a puchýře

stylizace do vagabundů, kdy se na džínách

nepuchýře uháněli k cíli. Muciho jsme od té

Klement Maria Böhmen

vytvářejí umělé prodřeniny a podobně.

chvíle už nespatřili. Utěšujeme se, že jako

und Mähren (und Schlesien),

V mojí kolekci budou k dostání například

zkušený novinář obrátil pozornost pochod-

cestovatel

S
c

kalhoty s realistickými skvrnami od moči
a výkalů (ty samozřejmě budou umělé), deodorant s vůní špíny, potu a tělesných exkrementů a luxusní ústní voda s odérem zvratků. Svůj model hodlám představit v příštím
roce právě na dalším pochodu do Prčice
•••
Jak cesta ubíhala, pomalu jsme se v pelotonu pochodujících propadali hlouběji a hlouběji. Bylo to dáno naší láskou k pivu a jednou delší zastávkou u čepující milé mladé
slečny s velkými přednostmi. Básník Miki
se od nich nemohl odtrhnout, o slečně nemluvě, i my ostatní jsme se k flirtování přidali, leč telefonní číslo nakonec nedostal nikdo z nás. A tak jsme se raději věnovali pivu, skoro na každém lesním zákoutí stál nějaký ten stánek s pěnivým mokem, klobásou a – když se poštěstilo – i kusem masa.
Srny točily pivo, zajíci limonádu (sláva malinovce), jelen rožnil a divocí králíci účtovali. Jeden se mě pokusil okrást a následný
konflikt pro něj nedopadl dobře – ještě teď
se oblizuju.
Jak jsme se dostávali mezi poslední putující, všimli jsme si, že jejich tváře jsou čím
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edle

c

šího kolegu K. H. Máchu. Ačkoliv se literární

jer (1805–1955) zrovna tak náru-

dílo dnes už propadlo v zapomnění, navždy

živě jako poezii holdoval chůzi. A

zůstane do bronzu odlitý Puchmajerův re-

B

nebyl to jenom on, vzpomeňme jeho slavněj-

kord: 110 účastí na pochodu Praha–Prčice.

Rekordman

S

ásník Antonín Jaroslav Puchma-
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Receptář Českého Meranu
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Zelňáky
Suroviny:
200 g hladké mouky
200 g polohrubé mouky
400 g kysaného zelí
200 g sádla (nebo 100 g sádla a 100 g pomletých nebo nadrobno posekaných škvarků)
1 vejce
1 lžička soli
1 lžička drceného kmínu
1 lžička majoránky
Postup:
Ze zelí vymačkáme vodu a překrájíme ho na
menší kousky. Ze všech surovin vypracujeme na vále rukama těsto. Rozválíme je na
tloušťku půl centimetru a rozkrájíme na
čtverce. Naskládáme je na plech vyložený
papírem na pečení a vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C. Po 10 minutách každý
kousek otočíme a pečeme ještě dalších 10
minut. Konzumujeme teplé i studené.

Jistebnická polévka
Suroviny:
300 g kapřích jiker
1 cibule
1 masox
50 g másla
2 lžíce hladké mouky
sůl
1,5 l vývaru z ryb
4 lžíce sterilovaného hrášku
Postup:
Do procezeného vývaru přidáme strouhanou cibuli, pokrájené jikry, masox a po 10
minutách varu polévku zahustíme světlou
jíškou z másla a mouky. Ještě povaříme
a přidáme hrášek.
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S

Bosáky

Lepenice

Suroviny:

Suroviny:

1 kg syrových brambor

1 kg brambor

8–10 rohlíků(housek, veku ap.)

500 g kysaného zelí

trochu Solamylu na obalení

2 cibule

sůl

4 lžíce sádla

edle

Postup:

c

špetka cukru
drcený kmín

Do misky si nakrájíme rohlíky na menší čtverečky, na ně nastrou-

sůl

háme jemně brambory, které podle chuti osolíme, dobře ručně pro-

1 šálek horkého mléka

mícháme a utvoříme pevné koule. Na tácek si vysypeme Solamyl
a koule v něm vyválíme ze všech stran. Dáme vařit do vroucí osole-

Postup:

né vody, vaříme 10 minut, vyndáme a rozkrájíme na půlky

Oloupané a omyté brambory rozkrájíme, zalijeme horkou vodou,
osolíme, přidáme trochu drceného kmínu a uvaříme doměkka. Pak
vodu slijeme, brambory zalijeme horkým mlékem, rozšťoucháme

Prčická bašta

a umícháme hladkou kaši. Kysané syrové zelí překrájíme, třetinu
odebereme a zbytek podusíme na jedné cibulce, kterou jsme si nasekali nadrobno a osmahli na kousku sádla. Zelí ochutíme solí kmí-

Suroviny:

nem, případně cukrem, zalijeme vodou a dusíme doměkka. Dušené

400 g uzeného vepřového bůčku

zelí vmícháme do bramborové kaše, přidáme i odložené syrové ze-

400 g vepřové krkovice bez kosti

lí a povrch posypeme dozlatova osmaženými cibulkovými prstýnky.

2 paprikové klobásy

Lepenici podáváme s klobásou, uzeným masem, jitrnicí nebo prej-

400 g kysaného bílého zelí

tem.

1 cibule
hladká mouka
cukr
sůl

Borůvkový žahour

kmín
2 lžíce sádla

Suroviny:
1/2kg borůvek

Postup:

50g cukru

Uzený bůček dáme do vroucí vody a zvolna vaříme doměkka. Pak ho

1 lžíce másla (30g)

vyndáme a za tepla vykostíme. Krkovici nasolíme a pokmínujeme,

1 lžička bramborové moučky

vložíme do pekáče a mírně podlijeme vodou. Pečeme v troubě za ob-

1/4l mléka nebo smetany

časného podlévání vypečenou šťávou dozlatova. Když je maso měkké, vyjmeme ho, šťávu zaprášíme moukou a necháme provařit. Pap-

Postup:

rikovou klobásu rozřízneme podélně, nařežeme „na ježka“ a opeče-

Borůvky zalijeme polovinou tekutiny, přidáme máslo, cukr a pova-

me na tuku. Zelí zalijeme vroucí vodou, přidáme kmín a dusíme do-

říme je. Ve zbylé tekutině rozmícháme moučku a zahustíme borův-

poloměkka. Mezitím osmahneme nadrobno pokrájenou cibuli, za-

ky (borůvky zůstanou celé). Omáčka je výborná na lívance, neplně-

sypeme moukou a připravíme světlou zásmažku. Tu pak vmícháme

né kynuté knedlíky nebo vdolky. Podává se teplá nebo studená. Mů-

do zelí. Dochutíme cukrem a solí. Podáváme s hrnkovými knedlíky.

že se přidat špetka skořice a citronová kůra.
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Srnčí kýta po sedlecku
Suroviny:
600g srnčího masa z kýty
10 bobulek jalovce
tymián
bobkový list
1 lžíce oleje
1 lžíce másla
1 šalotka, nebo malá cibule
3 lžíce červeného vinného octa
250 ml vývaru ze zvěřiny
250 ml šlehačky
sůl a pepř podle chuti
Postup:
Nakrájet maso na větší kostky a obalit ve směsi bylinek a oleje. Nechat v chladničce přes noc.

Kulajda

Rychle osmažit maso na másle, vyjmout a udržovat teplé. Nakrájet šalotku na velice jemno a pomalu ji osmažit na zbytku tuku do-

Suroviny:

sklovita. Přidat ocet, vývar a bylinky z marinády. Osolit a opepřit

2 hrsti nakrájených hub

a dusit na pomalém ohni. Přidat šlehačku a dusit, až se omáčka zre-

3 větší brambory

dukuje na 1/3. Sem tam zamíchat. Slít omáčku přes síto a nalít na

sůl a kmín

maso.

1 smetana
2 lžíce hl. mouky
kopr

Beránek z Jistebnice

1 natvrdo uvařené vejce
ocet na dochucení
bobkový list

Suroviny:

nové koření

5 vajec
250 g cukru

Postup:

150 g hladké mouky

Houby nakrájíme na kostičky a uvaříme ve

1 kuchyňská lžíce mletého badyánu

vodě do poloměkka. Přidáme na malé kos-

olej na pomaštění

tičky nakrájené brambory a dovaříme oboje

strouhanka na vysypání formy

doměkka. V průběhu vaření přidáme bobkový list a nové koření, osolíme. Ve smetaně

Postup:

rozmícháme mouku, zalijeme jí polévku,

Žloutky utřeme s cukrem a badyánem. Přidáme tuhý sníh ušlehaný

přidáme kmín a kopr a mícháme do zhoust-

z bílků a těsto vlijeme do olejem vymazané a strouhankou vysypané

nutí. Nakonec dochutíme octem, je-li potře-

formy. Beránka v kovové formě pečeme cca 30–35 minut (stejně ja-

ba, a podáváme s najemno nakrájeným vej-

ko bábovku), v kameninové formě musíme dobu pečení prodloužit.

cem natvrdo.
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Všechno souvisí
se vším aneb
O masturbaci,
edle poezii, vepřových
kolenech
a důchodkyni
Roxaně

S
c

Hledání nejlepšího kolena stalo se pro mne posláním.
Nedbám na vzrůstající počet kil ani na to, jak se mi ze
samého pojídání tlustého začaly mastit vlasy, nedbám,
že všem začínám být odporný jakýmsi vepřovým
odérem, který se line z mých pórů. Jsem poutník na
cestě k cíli nejvyššímu: najít koleno, které budou
s povděkem jíst další generace Pražanů, ba dokonce
jeho sláva přesáhne hranice Českého království, takže
se do stověžatého města pohrnou zástupy cizinců
lačných ochutnat božskou manu. Mnozí mí druzi již od
této činnosti odpadli, leč já v myšlence dokonalého
kolena objevil jsem smysl života.
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Smutné jsou hlubiny u sadu

vo, až bude žízeň ukrutná, ale v tomto podniku jinak konzumovat nechci ničeho.
Podobně neblahý zážitek vám může přinést koleno v piv-

Nutno přitom říci, že zatím je mé konání plné slz a bolesti a přede-

nici U Sadu na Žižkově (www.usadu.cz). Takhle celkem oblí-

vším hnusných stravovacích zážitků. Jedním z nich bylo koleno ve

bená putyka je snesitelná ještě na zahrádce, prostory uvnitř

smíchovské restauraci Hlubina (www.restaurace-hlubina.cz). Ta je

podivností oplývají příliš. Malé stoly, málo světla, pocit, že se-

obvykle narvaná k prasknutí, i když nabízí obrovské prostory: jed-

díte ve vetešnictví. Klady: čepují několik speciálů a vaří zde až

no patro se nachází v úrovni ulice a další tři v podzemí. Točí zde

do druhé hodiny ranní. U jídel si rádi hrají se všelijakými ko-

dobrou plzeň, ovšem jídelní lístek svou rozsáhlostí a pestrostí příliš

vovými konstrukcemi připomínajícími držáky na lampy, což

důvěry nevzbuzuje a ani mí spolustolovníci se nad donesenými po-

mne asi mělo varovat, neb mi trochu vadí, když mám třeba

krmy radostí nesvíjeli. Nicméně ze všech jídel bylo nejstrašnější ko-

hořčici zavěšenu ve výši očí. Koleno o váze 750 g (195 Kč) při-

leno. Bylo bezpochyby předpečené a poté ponechané v lednici své-

nesou v sympatickém pekáči, ale pak nastává boj: kůrka je

mu osudu. Což o to, taková praktika je v hostincích běžná, když jej

tak tvrdá, že ji můžete rovnou použít na maštění bot, proto-

ovšem nezamrazíte a necháte dva tři dny pouze v chladničce, nutně

že poživatelná prostě není. I celé koleno je prostě tuhé, maso

po dalším dopékání vznikne nepříjemná pachuť a maso navíc tro-

krájíte jen ztěžka, a protože se cele soustředíte na boj s me-

chu smrdí. A v Hlubině opravdu páchlo, sice nebylo tak otřesné ja-

čem, nemáte ani sílu přemýšlet o chuti. Tak tedy: na koleno

ko onehdy v restauraci V Náplavní, ale rozhodně jej řadím mezi ne-

sem už nikdy, nebylo sice úplně hnusné, ale musel bych být

poživatelné: zdejší kuchařský zločinec si zaslouží potápět v proutě-

Arnold Schwarzenegger, abych po jeho spořádání neklesl

ném koši ve Vltavě. Nemluvě o tom, že číšník přičetl ke kolenu o vá-

k zemi zcela vyčerpán. Pivo ještě někdy možná, a když jídlo,

ze 1,2 kilogramu (199 Kč) další čtyři deka – musel bych být oprav-

tak snad malou chuťovku, podle spolustolovníků prý nabíze-

du slepý a blbý, abych jeho chytristice uvěřil. I číšníkově kolegyni to

jí dobré nakládané olomoucké tvarůžky, ale věřte jim, když

bylo žinantní, takže neúčtovala dvě nevelké porce chleba, které zde

totéž předtím tvrdili o katastrofálním výkonu zdejší kuchy-

koštují 25 korun jednu. Na Hlubinu nikdy víc, možná někdy na pi-

ně.
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Sladké zážitky houbaře
u parlamentu

S

Ale nastávají v životě poutníkově i chvíle štěstí. Nejlepší koleno

letech často dělal právě s rozkrojenou půlkou chleba, což prý byl báječný zážitek, jen jeho rodiče si to nemyslí. Když jim totiž po letech
prozradila zmíněné praktiky Xova žena, byli otřeseni a jedí už jen
rohlíky a koláče (ale jen malé, neb se obávají, že velké lze rovněž
zneužít), protože při pohledu na chléb se jim dělá blivno.

jsem sice stále neobjevil, nicméně další dva zážitky byly mnohem,

A konečně skvělé koleno mají i U Parlamentu na Starém Městě

ale mnohem lepší. Koleno velmi dobré chuti předkládají hostům

(www.uparlamentu.cz). V nízkém pekáčku dostanete propečenou

v klasické plzeňské restauraci U Houbaře v Holešovicích (Dukel-

nádheru za 195 Kč: pod křupavou kůrčičkou najdete krásně udělané

ských hrdinů 30, na internetu je nenajdete, což je v dnešní době pří-

maso, které se úplně rozpadá, plusem je svěží obloha z nakládaných

jemně svojské). Zprvu jsem si dokonce myslel, že právě zde našel

cibulek a dalších ingrediencí. K úplné dokonalosti chybí snad jen ně-

jsem to nejlepší, protože marináda na povrchu kolena byla prostě

jaká výraznější marináda, na povrchu je koleno navíc příliš slané. Ale

skvělá: soukáte do sebe měkkou kůrčičku s pikantní příchutí,

to jsou důvody, proč jsem jej nezařadil na stupeň nejvyšší, nicméně ur-

edle

c

v očích slzy dojetí, k tomu úžasná křenová pasta barvy křídy, hezky

čitě stojí na stupních vítězů. Jen doufám, že nejsem příliš ovlivněn his-

tuhá, a přitom šťavnatá, žádná břečka ze sklenice. Nicméně mari-

torkami o sexu, které konzumaci těchto lepších kolen s jakousi zvrá-

náda neprostoupila celým kolenem a uvnitř bylo i poněkud tužší,

cenou osudovostí provázejí. Snad nejsou mé chuťové buňky ovlivněny

slušelo by nechat jej chvíli naložené a péci o něco déle. I tak je

mým chtíčem, snad ony historky jsou důsledkem prožívání skvělých

ovšem koleno od Houbaře doporučeníhodné, ostatně i jako další

chutí, nikolivěk jejich příčinou. Tentokrát oblažil nás básník Šanda vy-

pokrmy v tomto podniku: konečně hospodská klasika, která chut-

právěním o lesbické básnířce Z. a extravagantním literátovi Y. To víte,

ná jako poctivé jídlo. A trochu kultury: vyprávěl nám zde naklada-

že spolu picali, říkal, básnířka jej oblažila připínákem (já naiva jsem

tel X. historky o svém bouřlivém pubertálním mládí, kterak mou-

musel dlouhou chvíli přemýšlet, co si asi tak může lesba připínat) a on

chám utrhával nožičky a nechal je procházet po svém ztopořeném

jí to pak dělal do zadku, říkal a v jeho očích byla vidět jistá zasněnost,

přirození, kterýžto příklad tehdy lačně vyčetl v kterési knize. A na

to víte, tam na severu se s ničím nemažou. Ale oni se s tím vlastně ne-

delší dobu nám i znechutil chléb, neb to ve svých teenagerovských

mažou ani v Praze, básnířka U. si před časem napsala do deníku: To je
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zajímavé, že většina básnířek, které se prosadily, je bisexuálních: Viola, Marcela, Marie, Věra, já… Z toho plyne, že sex s básněním úzce souvisí, a že čím víc budeme m.dat, tím víc poezie vznikne. A že se o to
mnozí snaží, svědčí další zápisek U.: Toužím po l., ale můj klín patří l.
Můžeme tedy očekávat velkou explozi poezie v hlavním městě, neb l.
je bezpochyby zkratka pro lid a v. pro všechny.

V nízkém pekáčku dostanete
propečenou nádheru za 195 Kč:
pod křupavou kůrčičkou najdete
krásně udělané maso, které se

Starci na Šumavě

úplně rozpadá, plusem je svěží

A to je z kolenového zpravodajství vše, ovšem co se týká jídla, jsem
značně činorodý, takže si dovoluji doporučit několik chuťovek, které
je radno při putování Prahou vyzkoušet. První z nich je tatarák v žižkovské hospodě Pivní záležitost (www.zalezitost.cz), 100 g. za 145 korun. Maso na tatarák je opravdu nádherné – vypadá jako nasvícené
červenou lampou, nemůžete prostě uvěřit, že zde používají opravdu
kvalitní surovinu. K tomu Plzeň či některý z točených speciálů (skvělý je Velen), a rázem se dostanete do nebe skalních masožroutů. Doporučeníhodným zážitkem je i tlačenka v malostranské pivnici
U Hrocha (Thunovská 10, webové stránky nemají), dvacet deka za
pouhých 40 korun. Poctivá domácí tlačenka s játry, libovým masem
a kousky báječného tlustého vás tak oslní, že hned budete chtít další
porci. Jediná potíž je, že u Hrocha málokdy najdete místo. A do třetice všeho dobrého: Královské Vinohrady ukrývají spoustu útulných
malých vináren, excelentní je ovšem kavárna Na Šumavě (www.kavarnanasumave.cz). Pokaždé zde potkáte milého číšníka a majitele
v jedné osobě, který si tento podnik založil jako svůj sen. Jeho poctivý přístup je vidět na každém kroku – od výběru vín (po zdejší pálavě se mohu utlouct), piv (obvykle tu točí aspoň tři pivní speciály) i jídla: fantastické jsou taliány, ale i další pochutiny. K tomu si můžete
koupit sušené hřiby ze Šumavy, bylinné likéry apod. Prostory kavárny nejsou velké, odpoledne si sednete, večer to raději chce rezervaci.
Být takový podnik na každém roku, nalezl bych životní štěstí.
Na Šumavě se lze dobře připravit třeba na návštěvu Cyrana de
Bergerac ve vinohradském divadle. Posílen několika dvojkami bílého, nezdálo se mi ani divné, že Roxanu hraje důchodkyně, Kristiána mladé nedochůdče (když se ti dva objímali, měl jsem chuť je natočit a umístit video na nějaký pornografický server do kategorie
Hot Mom) a Cyrana divadelní principál, který z něj dělá arogantního uřvaného pitomce. A dokonce mi ani nevadilo, že když herci
v rámci představení zpívali písně od Xindla X, nebylo jim rozumět
ani slovo a že takové představení bych čekal od ansámblu mladých
lidí, kteří by mne mohli nakazit jistou energií, a ne od party zasloužilých harcovníků, kteří se po jevišti sotva vlečou, protože mají
strach, aby jim při prudším pohybu nevypadly zuby.

obloha z nakládaných cibulek
a dalších ingrediencí. K úplné
dokonalosti chybí snad jen nějaká
výraznější marináda, na povrchu je
koleno navíc příliš slané. Ale to jsou
důvody, proč jsem jej nezařadil na
stupeň nejvyšší, nicméně určitě stojí
na stupních vítězů. Jen doufám, že
nejsem příliš ovlivněn historkami
o sexu, které konzumaci těchto
lepších kolen s jakousi zvrácenou
osudovostí provázejí. Snad nejsou
mé chuťové buňky ovlivněny mým
chtíčem, snad ony historky jsou
důsledkem prožívání skvělých chutí,
nikolivěk jejich příčinou. Tentokrát
oblažil nás básník Šanda vyprávěním
o lesbické básnířce Z.

Baloun

a extravagantním literátovi Y.
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Dům
U Zvonice

Pavel Střihavka

ousek od náměstí stojí v Opo-

K

čně prastará roubenka. Bylo
květnové

všednodenní

od-

půldne. Horko bylo. Malá okénka dokořán.
Větralo se. Nahlédl jsem dovnitř. Vlasatý
maník tlukoucí kladívkem opodál na mne
houkl, a jestli prý mě takové věci zajímají,
ať klidně vezmu za kliku a bez rozpaků vejdu. Postupem času jsem zvěděl, že tato roubenka byla na spadnutí a vlastně se čekalo,
až spadne a na jejím místě se postaví nového cosi z tvárnic Ytong a se střechou Bramac. Potom se ale objevil deus ex machina
Pavel Střihavka a v roce 2008 roubenku
koupil a začal ji opravovat. Bylo mu líto toho domu, kde z trámoví na stropě zavane
uzená vůně, jak desítky generací tu denně
vařily na ohni jídla a v hliněné podlaze jsou
zase vidět střepy nádobí, jak generace škorpily se tu. A ještě poslední větu: před Pavlem Střihavkou hlubokosmekám svoje příjmení.

Jaromír Klobouk
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Svítání
Již krásná nebesa vzdalují své oblaky noční,
Již hrobová se noc rozmile v záře mění,
Zdá se, že pokrývá zlatolesklá rouška pahorky,
Když se zardívá, šišmej škvíru! z oblohy záře čilá.
Aj! ona předchází rozkošná slunce milostné,
Dřív než obveselí přírodu blesk veliký.
Všecko radost sladkou u příchodu záře zjevívá:
Po loukách květných v rozkoši stádo teká,
Kamkoli jen patříš, všudy láska, radost se ozývá,
Ofrčení fanfaróni z praktikáblu sv. Broni,
I spanilé hlásá ptactvo po háji;
Rozkvětají krásných libovonné kvítky, po loukách,
Příroda líbeznou útěchu, v ňádra leje;
Rýmovační hoveníci, hle je!
Skvěj se nad krajinou. V níž blaho duch si hledá.
Osvěcuješ národ můj, světlo nebeské.
Obživuješ milé bratry, novým životem?
Takliž osvěcuješ, širodálnou otčinu,
Bleskem vzájemnou lásku-li valně budíš?
Jak na celou pohlédám přírodu srdcem, cililink!
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Mořic

J Klein

isteb

nic
e

Mořic Klein se narodil roku 1976. Vystudoval češtinu
a společenské vědy na Univerzitě Hradec Králové. Je
rodákem ze Sedlce-Prčice, kde i v současnosti žije.
V roce 2008 vydal cestopis Otherside.

Krvesaje
Jeho stará kobyla se vlekla před vozíkem

nic neříkal, a tak jsem mu začal vykládat,

tak namáhavě a pomalu, že se zdálo, že už

že jsem přišel natrhat kopřivy a že zrovna

nemá sílu, ani aby popoběhla, ani aby hla-

tady ve stínu u lesa jsem našel místo, kde

sitěji zařehtala, a už vůbec aby se splašila.

ještě zůstaly kopřivy mladé, čerstvé, s drob-

Ale když jsem se narovnal, abych pozdra-

nými fialovými lístky. A pak jsem pokračo-

vil, polekala se, asi mě předtím shýbnutého

val, odkud jsem a ke komu z místních pat-

k zemi neviděla, vzepjala se a zafrkala, až ji

řím. Když se dozvěděl, že jsem syn „Hanič-

musel chlápek tišit. Při tom se zastavili on

ky“, vydechl a trochu se mu při tom zvráti-

i jeho spřežení, tedy ta stará kobyla s boky

la hlava, že „jó, Hanička, to už snad ani ne-

širokými jako cisterny a vozík s úzkou kor-

ní pravda!“. Tu že zná a znal a ona jeho ta-

bičkou na nápravě s automobilovými koly.

ky zná, mám ji prý pozdravovat, pozdravo-

Ale bylo poznat, že by se zastavil, i kdyby

vat. A jak že se jí teď daří a že jemu se s ko-

ho k tomu nepřiměl kůň. Zastavil by se

bylkou už tolik nedaří. Že pro ni už nemá

u mě, protože asi je si co říct i s člověkem,

práci. Že dřív aspoň občas někdo přivedl

kterého nezná a nikdy předtím neviděl,

děti, aby je nechal povozit, ale teď už ani to

možná je si co říct s člověkem právě tako-

ne, že už ji jen občas zapřáhne do vozíku,

vým. Takže se přede mnou zastavil, jenže

aby na něj v lese naházel nějaký klacky.
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Vyřídit pozdrav od Bohouše jsem

A vlastně mám ji pozdravovat od Bohouše Křemenovýho z La-

pořád zapomínal a vzpomněl jsem si

J

jako ten kámen, jako že jsou Křemenové taky tak tvrdý. A pak

akorát včas, než se s Haničkou

u které jsem zůstal stát a dívat se za nimi, najeli na asfaltku a ta

potkali ve vesnici, ve které vyrostla

Vyřídit pozdrav od Bohouše jsem pořád zapomínal a vzpo-

nepřišlo tolik lidí, proto se

nic

sista, jehož klávesy i bubnovaly, oba také zpívali a oba byli ob-

neodbývala ve velkém sále obřího

Přišli jsme do výčepu v půl desáté, to už v něm hučelo, jak by-

a do které já jsem se přestěhoval,

isteb

na posvícenské zábavě. Na zábavu

e

žan, aby se přece vědělo, od koho ten pozdrav pochází. Křemen
se zase sunuli dál, teď ještě pomaleji, protože z polní cesty,
je vedla do mírného stoupání.
mněl jsem si akorát včas, než se s Haničkou potkali ve vesnici,
ve které vyrostla a do které já jsem se přestěhoval, na posvícenské zábavě. Na zábavu nepřišlo tolik lidí, proto se neodbývala ve velkém sále obřího „kulturáku“, ale stačily stoly v dlouhém výčepu. Malá byla i kapela, hráli jen harmonikář a klávelečeni do džínů a fialových vest, které měly asi suplovat kroje.
la zábava rozjetá. Než jsme si objednali pivo, přilétl na náš stůl

„kulturáku“, ale stačily stoly

v rukách servírky Jany, nejmladší ze tří dcer starosty vesnice

v dlouhém výčepu. Malá byla

náků červeného krvesaje, alkoholového hitu sezony. Obsadili

i kapela, hráli jen harmonikář

nost, na dvě stěny pomalované mysliveckými motivy, na nichž

a klávesista, jehož klávesy

ce, na stěnu obloženou poháry a diplomy fotbalistů místního

i bubnovaly, oba také zpívali a oba

a vysokých oken, i na jeden dva tančící páry. Všechny stoly by-

byli oblečeni do džínů a fialových

zkumavkách s krvesaji připutoval k našemu stolu pohár vítě-

vest, které měly asi suplovat kroje.

bullu a vodky. Když jsem namítal, že já jsem nic nevyhrál, byl

Přišli jsme do výčepu v půl desáté,

pít. Máma vedle nás dlouho nesedí, protože ji přijde požádat

to už v něm hučelo, jak byla zábava

lužák ze základní Ruda a že jí při tanci vyprávěl, že právě od ní

rozjetá. Než jsme si objednali pivo,

sel chytnout a vyzvednout jiný spolužák, aby na sebe dosáhli.

přilétl na náš stůl v rukách servírky

a hospodského Marka, dřevěný stojánek se zkumavkami pajsme krajní stůl, od kterého jsme dobře viděli na celou místmyslivci cílí v jednom případě na paroháče a v druhém na kanSokola, na dlouhé závěsy s leopardím vzorkem podél širokých
ly plně obsazené, ten nejdelší stůl zabrali fotbalisté. Brzo po
zů, kovová mísa s obřím objemem naplněná směsí vína, red
jsem umlčen tím, že jestli jsem Mezňák, tak mám taky hezky
o tanec nějaký padesátník, později se dozvídám, že to byl spodostal v první třídě nejkrásnější pusu v životě, při který jí muNa jeho účet přinesou zase krvesaje.
U stolu blízko vstupních dveří sedí pod moderní štíhlou televizí bachratý venkovan se zpoceným rudým obličejem, jeho

Jany, nejmladší ze tří dcer starosty

stáří odhaduju tak, že by mohl klidně být otcem mýho otce, te-

vesnice a hospodského Marka,

ně starý jako ona a byl taky její nápadník! A nikdy se neoženil

dřevěný stojánek se zkumavkami

Svátečně se oblékl, oblékl si světle šedé tesilové kalhoty, tmavě

panáků červeného krvesaje,

učesal mokrým hřebenem, který je obdělal do dlouhých vlni-

alkoholového hitu sezony.

s Haničkou, která už snad ani není pravda. Bez přestání se
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dy mým dědou, ale máma můj odhad opravuje, chlap že je steja žije sám. A pak si pro mámu Haničku přijde taky Bohouš.
šedý pletený svetr, krk mu svírá límeček bílé košile, vlasy si
tých brázd, svátečně se oblékl, přišel se pobavit a tančí teď

chlapecky směje, a když se ptám mámy Haničky, jaký byl, když
byl mladý, odpovídá, že úplně stejný, moc hodný, že se pořád
smál, jako se směje teď. Byl prý moc hodný, ale chodit s ním nechtěla. Ptám se, jestli náhodou taky nezůstal svobodný, ale prý
ne, Bohouš měl štěstí, oženil se. Ale před rokem mu žena zemřela při velké bouračce na nedaleké státní silnici. Jela v autě
s příbuznými na pohřeb jiné příbuzné a na nájezdu na hlavní
silnici auto smetl rozjetý kamion. Jak pozoruju tančícího Bohouše, přidávám si ho ke skupině lidí, které ve svých třiceti letech začínám pozorovat trochu neklidně. Zařazuje se mi mezi
lidi, které jsem jako dítě poznával v tom samém věku, v jakém
jsem teď já, a kteří mi tehdy připadali být hotovými dospělými.
Tihle lidé jsou dnes staří a život jim skončí a já si uvědomuju,
že za tu samou dobu, za kterou já jsem měl dospět, stát se taky
hotovým dospělým, oni zestárli, uběhl jim život. Jenže o sobě
můžu říct, že jsem se za tu dobu stát dospělým nestihl, protože
se hotovým dospělým být necítím. Pak mě nutně děsí představa, že stejně rychle, jako mi uběhla doba, za kterou jsem měl
dospět, ale nestihnul jsem to, mi uběhne i doba, za kterou mám
prožít svůj život dospělý, a že ta doba zase uteče dřív, než život
prožít stačím. Tuhle hrůznou představu ve mně teď pozorování
Bohouše znovu oživuje. Teď Bohouš přibíhá k našemu stolu
s dalšími zkumavkami krvesaje, rozdává nám je všem a první
do sebe svoji zkumavku obrací. Pak povzbuzuje mámu, Haničku, aby se taky napila, že jí pití přinesl, aby se taky ještě trochu
pobavila, a naklonil se k ní, že od ní tedy nechce pusinku, ale
že aspoň nosíky by si mohli dát k sobě a pohladit se jimi. Jenže
máma je krutá. A říká, že ne, nechci, Bohouši, už ani pití, ani
nosíky, už ani tančit. Ale krátce po tom, co odmítne Bohouše,
vrátí se pro ni Ruda a s tím tancovat jde. Bohouš se svalí na židli u svého stolu a chvíli se dívá na mámu s Rudou. Pak se znovu posadí i máma, ještě jednou nám přinesou krvesaje a pak už
se sbíráme, máma už je unavená. Uprostřed výčepu mě Bohouš
ještě chytí za loket a chce mi do ucha pošeptat, ale dokáže to jen
zakřičet, abych zas někdy přišel na kopřivy, že se tam zase určitě potkáme? ujišťuje se. Ptá se naléhavě, jako kdyby ho mohlo nějak uklidnit, že se ještě potkáme na poli u lesa. A znovu
opakuje otázku hlasem, ve kterém já už asi dokážu zaslechnout
úpěnlivost, protože podobné úpění se začíná občas drát i ze mě,
kdykoli se mi připomene, že to lanko napínané ode mě éterem
do nedohledna se najednou zakřivuje do smyčky, že obvodem
té smyčky je ohraničený čas a že se ten obvod už o mě občas
otře, že smyčka se bude zužovat, až se zadrhne do uzlu, a že
i ten uzel se zatažením uvolní a skulina v něm ohraničená vyklouzne. Ale to už z výčepu vycházíme, protože začínám opravdu pateticky blábolit, protože mě už nejspíš síla krvesaje začíná
zmáhat.

Obsadili jsme krajní stůl, od
kterého jsme dobře viděli na
celou místnost, na dvě stěny
pomalované mysliveckými
motivy, na nichž myslivci cílí
v jednom případě na paroháče
a v druhém na kance, na stěnu
obloženou poháry a diplomy
fotbalistů místního Sokola, na
dlouhé závěsy s leopardím
vzorkem podél širokých
a vysokých oken, i na jeden dva
tančící páry. Všechny stoly byly
plně obsazené, ten nejdelší stůl
zabrali fotbalisté. Brzo po
zkumavkách s krvesaji
připutoval k našemu stolu
pohár vítězů, kovová mísa
s obřím objemem naplněná
směsí vína, red bullu a vodky.
Když jsem namítal, že já jsem
nic nevyhrál, byl jsem umlčen
tím, že jestli jsem Mezňák, tak
mám taky hezky pít.
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Michal
Šanda:
Český
Meran,
fotografická
příloha
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Český Meran

B

Sedlec a Prčice

orot

ín

Prčice
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Čertovo břemeno
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Ounuz

Ounuz
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Ounuz

Ounuz
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golf club Čertovo Břemeno
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Jistebnice

Jistebnice
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Borotín
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Pohoří
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Petříkovice

Hubov
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Nadějkov

náhrobek Prokopa Chocholouška
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Hodkov
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Pohořelice
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Jistebnice
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V příštím čísle (vychází 1. července 2011)
rozhodně nenajdete:

to, co můžete najít
v Reflexu
ani rozhovor
s Jaromírem Jágrem
natožpak povídku
Miloše Urbana
Notářovy noty
a noty už teprve ne!

N
a shledanou
příště!
Ne za3 pomeňte!
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