
 

4

��������	
�����������	
�����������	
�����������	
���		

 
Ale psát musím, to si piš, 
v mraven�í bitv� mezi hrotem 
tuhy 
a deskou stolu, která mohla by 
být náhrobní, 
je úd�lem škrabat se Boh�m po 
ohni, 
a po jiskrách žár skrádat níž.  
 

úryvek z básn� Hodinka ho�ení 

50 



 
Vážení �tená�i, 
 
   dostává se k Vám padesáté �íslo 
�asopisu autor� Ji�ínska ( = �AJ). 
Ub�hlo dlouhých osm let od vydání 
prvního �ísla, tehdy v po�átcích 
s periodicitou dvakrát do roka. Dnes �AJ 
vychází každý m�síc. P�edstavilo se v n�m 
za tu dobu 57 host� (v�etn� t�ch dnešních),  
mnoho „domácích“ autor� a dal jsem 
p�íležitost i nad�jným škola�kám a 
školák�m. V dnešním �ísle v záv�ru 
najdete i stru�nou rekapitulaci. 
    
    Co �íci k onomu malému výro�í? Jsem 
rád, že práv� v �AJi publikují n�kte�í 
auto�i poprvé svoje p�ísp�vky, že vidí svoje 
dílko poprvé vytišt�né „na papí�e“.  
 
  Jsem rád, že mám stále velkou zásobu 
nových autor� (host�), kte�í cht�jí p�isp�t 
do �AJe, a� jsou to i auto�i známí,  
vydávající vlastní knihy. 
 
  Jsem rád, že jsem vedle �eských autorek 
�i autor� mohl p�edstavit i literáty ze 
Slovenska, Polska �i Ma�arska. 
 
  Nejsem rád, že domácí auto�i se k �AJi 
chovají mnohdy macešsky, takže zatímco 
mám již nyní v zásob� další p�ispívatele 
v roli host�, od místních autor� je 
p�ísp�vk� jako šafránu a mnohdy musím, 
a� bych dal p�íležitost rad�ji ostatním, 
sahat do svého archivu a uve�ej�ovat i 
svoje starší v�ci. 
 
   Jsem rád, že �AJ bude vycházet i 
v p�íštím roce, i když nevím, jestli se mi 
poda�í udržet m�sí�ní periodicitu vydávání.    
V každém p�ípad� bych cht�l �AJ obohatit 
t�eba i o rozhovory s autory �i anketami na 
r�zná témata. 
 
   Jsem rád, že mám stále dost nápad� na 
to, jak �AJ zlepšovat. 

  Jsem rád, že mám i dost �tená��, t�eba i 
t�ch na našem netu www.ikobra.cz , kte�í 
mn� posílají meily, pokud se �AJ opozdí. 
   
  Jsem rád, že v dnešním jubilejním �ísle 
mohu do naší �AJovny uvést další dva 
hosty, a to pražskou autorku Elišku 
Koppovou, která vydala dv� knihy a její 
uve�ejn�ná „tajemná“ povídka Saladus je 
z další p�ipravované publikace. Básníky 
zastupuje nymburský Aleš Misa�,  autor t�í 
básnických sbírek, který v sob� nezap�e 
poetu  inspirovaného Polabím.  Doufám, 
že na to jubileum je to opravdu 
reprezentativní výb�r. 
 
   A protože jsem vám všem cht�l dokázat, 
že jsem obojživelník, za�adil jsem i já svoji 
tvorbu (poezii i prózu).  
 
  Budu rád, když mi napíšete, co vám na 
�AJi chutná, �ím by jej bylo možné 
vylepšit, ochutit, osladit. 
 
   Tak dobrou chu�, vlastn� DOBRÉ 
PO�TENÍ!      
 

 Váš Václav Franc 
 
 

OBSAH �ÍSLA: 
 

Eliška KOPPOVÁ  
– Saladus (11- 15) 

 
Aleš MISA� 

- Poezie (4 - 10) 
 

Václav FRANC 
- Zastavte sv�t (17) 

- Poezie z cyklu Návraty (15-
16)
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HOSTÉ  �AJE: 
 
Jmenuji se Eliška Koppová, narodila jsem se v roce  
1965 v Praze. Jsem autorkou dosud vyšlých dvou knih - 
dvojrománu Atlan�an/Ze� (Balt-East 2006) a souboru 
povídek Mámení (Akcent 2010). Ob�as publikuji 
v Obrysu-kmeni nebo literárních novinách Tvar.  
 V minulosti jsem se umístila v n�kolika amatérských 
literárních sout�žích, naposled to bylo 1. místo v Tachovské 
renet�, myslím v  r. 2002. Literaturou se neživím, 
v sou�asnosti pracuji jako um�lecký model, p�ípadn� 
servírka. Jinak ráda cestuju, tancuju a samoz�ejm� �tu. 
Motto rad�ji žádné neuvádím, a� si ho �tená� sám vyvodí 
z mojí tvorby. Následující ukázka je z p�ipravované povídkové knihy Zem� slastí. Jsem 
�lenkou Unie �eských spisovatel� (od roku 2001). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aleš  Misa� se narodil v roce 1984 v Nymburce, kde je dodnes 
bydlišt�m. Poezii se soustavn� v�nuje od svých patnácti let. Dosud 
vydal t�i básnické knihy, dv� s podporou m�sta Nymburka, t�etí 
nákladem vlastním. Publikoval verše mj. v �asopisech Psí víno a H-
aluze a na portálu webmagazínu Rozhledna, kam nadále p�ispívá 
zejména �lánky a post�ehy. V kategorii poezie zvít�zil v literárních 
sout�žích M�lnický Pegas 2006 a Šrámkova Sobotka 2008.  V letech 
2007-2009 byl fejetonistou pro �asopis filosofické fakulty UK FFakt. 
V sou�asnosti se zabývá p�eklady R. M. Rilka a E. A. Poea. S Janem 
Tomešem založil v roce 2009 literární server Bohemuza.cz, kde 
p�sobí jako redaktor pro poezii. V Nymburce stál u kolébky 
básnického po�adu Zrcadlení duší a místního „dobrovolného 

samizdatu“ KUKU-revue.  
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POEZIE ALEŠE MISA�E 
 
 
NA PAM	
 LÉTA  
 
Léto dohrává sv�j žár a zvolna snímá  
prsty z vlnek jezerního pianina.  
Vítr, který s námi bloudil po sadech, 
padá do mdlob trávy, nasládlý má dech,  
my dva odcházíme dozrát k ostružinám. 
 
Nezapome�! Naše stíny už se vzaly 
na vod�, jež vidí zít�ek p�ed námi, 
za sv�dky nám k b�ehu zvala balvany,  
pouze v ní se chv�jí tyto piedestaly,  
ale jistota pod nohy klade skály.   
 
 
Les mhou�í své �asy, podrž za o�ima  
vlažné plátno, pospíší je zasklít zima, 
dokud �e�ené Tvým smíchem zrcadlí 
závra� z nejvyšších, které jsme propadli. 
Léto zoufale pálí svá pianina.  
 

 10. 7. 10 
 
 
   

VE�ERNÍ VLAK  
 
Vchází ve�er, odkládá, co nabral ve dne, 
n�kde v reliéfu dlažby vlídn� bledne,  
n�kde tepnou �eky prudce krvácí, 
sám práv� s�al slunce, mizí o p�l sedmé 
do sv�domí oblak tichý poprav�í.  
Nad b�itvami jezu stojím, broukám si:  
 
Mušky šílí v houfu lampám pod vousisky, 
až se zdá, že samy tkají sv�tl�m háv; 
co Ti neodpá�u, je Tv�j odjezd blízký, 
k nádraží však daleko a do p�edstav 
se mi v�ezává s tesknotou velrybí  
houknutí poslední lokomotivy.  
 
   11. 7. 10  

 
 
 
 
 



ŠESTADVACET LET... 
 

...V mém pokoji 
už m� úzkost bere na rohy, 
ponejvíce na ten 
se sv�šenou fanglí pulovru, 
i jiné prapory jsou mimo hru. 
 
M�j pokoj má sk�í� 
p�chovanou ml�ením, 
haldu kukel z motýl� let 
svle�ených. 
 
M�j pokoj má pr�van 
a v n�m suchý kašel pavu�in. 
Tlapka sv�tla uvrhá m�j stín 
do tvrdé vazby knihy st�n. 
 
M�j pokoj má st�l, 
zmu�ený škrabáním 
a mou vinu nezmírní, 
že p�es papír, 
bodal jsem slova 
ostruhami rým�, mysle si, 
že m�j jazyk vstoupí na hv�zdy. 
 
M�j pokoj má záv�sy, 
které i zjara  píse� 
podebírá zlatým hnisem, 
v oknech plní se v�ed samoty, 
uzrálý k vyloupnutí. 
 
Šestadvacet let v mém pokoji 
jsem pochod hodin neslýchal 
te� na n� zírám, 
kolikrát mi smy�ku obto�ily... 
 
Ale ješt� se tu cosi b�lá 
v omšelosti chvílí: 
viklavý zub dve�í. 
A já ne a ne vypadnout. 

 
 26. 8. 10  

 
HR�ZA R�ŽÍ  
 
Poznej hr�zu r�ží p�ed mrazy, 
prožij jejich t�as, když p�ichází, 
a stvoly úží; jinak bu� ten mráz!  
 
   5. 8. 10 

 
 
 
 
 
 
NA HÁ�KU 
 
Smutku m�j, 
svíjím se na há�ku, 
sám k sob� p�ibodnut,  
pro� jsi mi do o�í vrazil prut? 
Nechytáš ryby, jen šupinky on�ch slz, 
které se nikdy s mou tvá�í nepotkaly, 
Smutku m�j, hubená ko�ist jsem, 
a ty lovec chabý, už na m� zapome�,  
tak jako já plakat zapomn�l,  
smutku m�j.  
 
  12. 8. 10 
 
 
 
 
TLUMENÝM TÓNEM  
 
Sbírá z nás a zná se tvá�it p�ív�tiv�,  
úsm�v sta�en, který váhy vyrovná, 
sliní ten�í nit a za�ne jiný p�íb�h,  
�as vypárat park a myslet na okna. 
 
Vchází vlídný host, v n�m prosím 
výb�r�ího: 
- Tím, co strháš ze m�, oblékni m�j d�m, 
klesej po listech a pomalu, má tího, 
lépe zvyknu v sebe zachumlaným dn�m. 
 
K�i�et? To jen znaví. Když se cht�jí slyšet  
srdce z tísn�, út�k na út�chu ztlum, 
komu zetlí k�ídla, v ch�zi pozná blíže 
bolest král� ztrouchniv�lých od korun.  
 
Milá, není zbytí, je jen chabá víra, 
bárky strom� v p�d� kotví ko�eny 
a nám výb�r�í prach léta z tvá�í stírá,  
nenechme ho roztít naše sev�ení.   
 

 29. 8. 10



 
SRPEN SKLÍZÍ HODINY 

 
Mrtvi�né ticho, 

poledne lehá do polí, 
a b�eznem vyst�íknuté sém� 

na srpnové pánvi zem� zlatoví... 
Poutníku, post�j vprost�ed polknutí – 

 
Zubatý stín pluje 

po rozbuškách klas�, 
jednou dlaní hladí lány, 

druhou laská p�lm�sí�ní b�it, 
ženci smrtku stíhají – �í kosa d�ív? 

 
Bílou sij, 

zelenou zalij, 
dej žlutou žhnout, 

pak oranžovou žnout 
tu dopéci a krájet �ervenou, 

pak pojez, pomiluj a nep�ezraj, 
než v ohni barvy hnilob vzplane ráj. 

 
S vrchu t�hotného kopce 
Lota vid�la až do návsi 
a všimla si, že smrtka 
rozpažená v hodinách 
nás t�etí ru�kou žne 
v každi�ké vte�in�. 
Dala se do b�hu. 

 
A ho�í h�ívy ko�ských šíjí p�šin, 
pšeni�ný b�louš hlavou pohodí, 

bou�e se vzepne v sedle, 
hrom zap�áhne údolí 
jak ko�ár, odeh�mí 
do b�icha stodoly. 

 
A Lotka ko�árkem a matka Lota s ko�árkem se vypraví, 

kusadla kombajn� st�ihají nadváhu zlatovlásek, 
pak ženci se smrtkou k poledni se rozžehnali 

když kostel�m se lil pot z v�der zvon�, 
jež na�íkaly, že jen živé žehne žíze�, 
i velebily, že jen živé sežne sklize�. 
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HODINKA HO�ENÍ 
 
Soumrak obouvá okna, našlapuje 
v pun�ochách záclon do pokoje. 
Hodinka ho�ení je moje!  
 
Už vylézají ze svých slují, 
stonožky slov s kusadly verš�, 
ohn�m se neoháním, hav�� zapisuji.  
 
Svírám tužku, stéblo záchrany, 
i škrabátko; snad zabrání 
jazyku v zmítání.  
 
Otevírám se dovnit�, 
jen slova opadají ze mne 
stejn� jako hlína st�ásaná od ko�ene 
stromu, když se kácí a svírá úporn� hrst zem�, 
a jako hrá� na tisíc houslí k�iví se 
taktovkou dirigenta vich�ice 
a k nebi mí�í obrácen�. 
 
Pak výtrysk obrátí se proti prameni 
a zdusí místo, odkud vyrážel. 
 
Ale psát musím, to si piš, 
v mraven�í bitv� mezi hrotem tuhy 
a deskou stolu, která mohla by být náhrobní, 
je úd�lem škrabat se Boh�m po ohni, 
a po jiskrách žár skrádat níž.  
 
Tkám dál, dál tkám nit nejtišší,  
a�koli k�i�ím ze dna sil, už nechci šít,  
vždy� neznám ani ucho jehly, co m� vyslyší! 
 
A ješt� bílý vesmír listu 
zabydluji potem s písmeny. 
Kdo bude �íst to bleší hemžení? 
 
 

SLUNE�NICE 
 

Upí�í žlu�, 
výk�ik zátiší 

vyprýštil z hrdla 
bachratého džbánu, 

pokoj kouty uší naslouchá mu. 
Oko žíznící, dnes u bradavky bu�! 

 



 8 

Její �adro  
sluncem dolévané 

zp�nilo tvá b�lma v �íších, 
že p�etekla do nového rámu. 

Podle prsu ur�il jsi v ní dámu, 
ale ke komu se obracela: Pane? 

 
Jak tu�ný díl 

z u�atého ucha 
mistra bys ty sám  

výzv� plátna vtisk, 
jen aby jeden její list 

tah tvého št�tce upustil
?  

MILOVÁNÍ S DEŠT	M 
 
Jdeš? 
A p�emohl ji. 
Venku sílil déš�, 
až hromem ochrapt�l, 
mrak jako �erný archand�l 
jim žehnal, blesk �ekl jim: te�!  
 

A déš� ji miloval 
a zmoc�oval se 
její nahoty 
a ona:    

 
Pokra�uj! 
Obloha svírá 
m�sto v náru�í 
u vlahých prs� oblak. 
drží je  
a voda hryže 
roubík náb�eží, 
kde vrba narciska 
nad zlatem svého ticha 
dumá.  

 
Pokra�uj! 
Te� po korunách 
kaštan� krá�ejí bosé 
baletky, z vlas� jim cr�í 
mléko vl�ic, když se uklán�jí. 

 
Nep�estávej! 
r�žová spouš� sakur 
podez�ele cizokrajných 
na Lipovou ulici te� 
lepí �ela opilc�. 
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I p�šinám 
te� rostou o�i 
v d�lcích, mžikají 
za každým podpatkem 
když prchá, �as však prší... 
 

Pokra�uj!  
Déš� cejchuje  
své melancholiky 
ze suché strany oken, 
jen ty odvážné krápní�ky prst� 
vysvléká a já jsem nahá, pokra�uj! 

 
A nep�estávej!  
te� jablon� u zrcadel 
zkoušejí si korále obžerným 
tempem marnotratných princezen. 

 
Te� park  
v brn�ní dešt� 
v�trem pološílený  
vytlouká z mých b�lem 
úžasný k�ik novorozen�te!  
---!!!---- 
Ale mrak ten 
�erný archand�l  
sloup hromu zasadil 
hned vedle morového:  

 
     A já vypršel:  
    Ne, už m� nemo�, 
   dost jsem padal za déš�. 

  
P�esta�, 
vítr odchází 
v st�evících listí, 
déš� s�al ruku z kláves 
chodník�, tón do rozkoše mizí. 

 
 P�esta�, prosím, 
     prosím, p�esta�, 
            prosím.  Milenko 
má,  

Bou�e. 
 
 
 
 
 



NA KRÁSNÉM ST�EDNÍM LABI  
 
Líné 
Labe plyne, 
hn�dé Labe albín 
s kluzkou k�ží úho�í, 
Labe slepýš p�etínaný mosty 
plyne po rovin�, šálem kalným 
obtahuje zem a po chvíli 
skousne st�íbro pod jezem, 
uštknutý nerv pe�ejí se svine 
v k�e�i a pak plyne dále dravé 
Labe líné tónem bronzovým,  
bere poloostrov za ohanbí 
kamen� a jehlou lodí šije  
rám pro obraz m�sta - 
kdo z nás pov�sí je 
za labutí šíje  
do mo�í? 
 
Labe  
spíná límec 
kolem krku m�sta 
lidí, kterým v žilách líná 
krev udává akord petite mort, 
kardiograf srdcí lidí toho m�sta, 
jež si neustále p�ihýbá 
z lenivého vína 
kr�ní tepnou 
toho m�sta 
lidí stále p�iopilých 
touto vodou loudavou, 
jejíž p�na cpe nám pod hlavou 
polštá� pe�ím ze sn� draným  
pro lidi, již poslepu 
v popracovní ospalosti  
slídí v ke�ích ulic toho m�sta 
po sv�tluškách vý�ep�, 

když se druží pod narkózou 
v stéblech ulic toho m�sta, 
když se rozpouští a vrací 
spolu se svítáním 
tempem smetany 
pod alejí toho m�sta, 
kde si na n� svítí kaštany, 
když si rozmazlenou vodou 
laská podlouhlý pyj poloostrova, 
Špi�ku m�sta, 
které nevykro�í  
ze stínu svých hradeb: 
Strážný kostel; 
milý Jiljí na to dbá, 
aby nikam neutekla 
naše bohyn� a totem 
ztopo�ený v její vagín�:  
kláda, kalba, t�žká pohoda.  
U nás chrlit sopka, 
jist� vkládáme tu lávu 
na grily, anebo pod pánve 
s erbem smažících se zívanc� 
toho m�sta lidí, kterým víla lihu 
vysadila hlavu na oblak,  
ale nohy zakotvila 
pod leknínem 
p�dorysu m�sta, 
kterým voln� plyne 
�as hodinu po hodin� 
mlé�ným tempem Labe, 
aorty t�ch lidí, která pohání je 
na labutích šíjích naváté a chabé, 
svobodné, ó mouchy, vemte si je,  
ty, kdo ze spaní na sebe hovo�í 
jazykem své �eky, která plyne 
s malým m�stem na rovin�, 
zvolna nesouc do mo�í 
jeho velký podobraz. 
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SALADUS 
 

Eliška KOPPOVÁ 
 
      Zatoulal jsem se na opušt�ný mo�ský b�eh. Daleko na obzoru se táhla zdrobn�lá silueta 
m�sta s vy�nívajícími v�ži�kami a je�áby. Mohla to být klidn� maketa a žádné m�sto. Kdo 
budu potom já? Nechal jsem tam všechno, co m� spojuje se spole�ností a d�lá tím, kým pro ni 
jsem. Práv� proto jsem se plaho�il tak daleko. Abych mohl být jen �lov�kem, který stojí sám 
ve v�tru na pusté rovin� a v sob� nese pouze odraz toho, co bezprost�edn� vnímá - šero, 
hukot, prostor a samotu...  
     Bylo zataženo, jak bývá v tuhle ro�ní dobu na severu celé dny. Univerzální šero, ve kterém 
nepoznáte jestli je pravé poledne nebo p�t ve�er. I mo�e m�lo tmav� šedý nádech oblohy a 
ješt� ho p�itmavovaly �asy, které se kolébaly sem a tam v p�ílivových vlnách. Nenasytnost 
suchozemce m� nabádala - jdi tam a smo� si aspo� ruce. Skalnatý b�eh se ale zdál nesch�dný. 
Kdepak, tudy to nep�jde, nech si zajít chu�. Možná o pár metr� dál. Takhle to jde celou cestu, 
ale m� už došla trp�livost a pustil jsem se po prudkém kamenitém srázu dol�. Najednou mi 
podjely nohy a upadl jsem.  
Ujíždím n�kam ve tm� dol� jako po tobogánu. Kone�n� se zastavím v mokru, tichu a p�íše�í. 
B�sn�ní p�íboje odtud zní jako zpod pokli�ky. Mo�e zav�ené do hrnce - iluze kterou vyvolává 
mo�ská jeskyn�. Zeshora sem dopadá sv�tlo a v n�m se blýská m�lká voda, jejíž lehké 
pošplouchávání chce nazna�it, že venku �ádí p�íliv. Dno pokrývají koberce pr�hledných šištic 
s nádechem do modra, do fialova a do r�žova. S pohybem vody se vlní, rozvírají a zase 
stahují. Nemohu se té podívané nabažit a v�bec mi nevadí mi, že stojím po kotníky ve vod�. 
Ostatn� ani voda tady tolik nestudí, je znateln� teplejší než venku. Jsem si jistý, že ty šištice 
p�i svém podmo�ském tanci zpívají, šeptají nebo volají a já je neslyším jen proto, že mám 
chybn� zkonstruované ucho. Pohoda a klid toho místa, hrani�ící až s blažeností, z�ejm� 
souvisí s tou neslyšitelnou hudbou.  
      Po chvíli se ve mn� ozve cestovatel, který rád zkoumá a odnáší si suvenýry. Nic se p�ece 
nestane, když si jednu tu nádhernou v�c odnesu. Jak jinak tenhle skvostný jev identifikovat? 
Pokud se chci dov�d�t o co jde, musím p�edložit hmatatelný exemplá�. Protáhnu ruku mezi 
hustými trsy vzdouvajících se šištic. Nebrání mi, jsou hladké a m�kké jako kližky. Celkem 
lehce jednu vyloupnu, ale jakmile ji vytáhnu z vody, neuv��iteln� rychle ztuhne a ztratí sv�j 
barevný nádech. Z�stane ztrnulá a tvrdá jako z pr�zra�ného skla a p�ipomíná váno�ní ozdobu 
nebo �ást k�iš�álového lustru.  
      
     Po návratu dom� jsem prolistoval n�kolik v�decky populárních knížek, ale nic, co by se 
podobalo mé šištici, jsem v nich nenašel. Navštívil jsem tedy p�írodov�dný ústav. Hlavní 
ichtiolog kroutil studovanou hlavou, p�izval i pár koleg� a nakonec m� odkázali do vedlejších 
dve�í.  
Moje šištice procházela kabinety mykolog� a chemik�, odborník� p�es mo�e i souši a všude 
se opakovalo totéž. Putovala z ruky do ruky, z p�ístroje do p�ístroje, ale nikde pro ni nem�li 
víc než rozpa�itý úsm�v. Nikdo jí nehodlal p�iznat právo na to být n��ím živým nebo aspo� 
poz�statkem živého. Mátlo m� to �ím dál víc. Mám v��it vlastnímu zážitku nebo objektivním 
zjišt�ním?  
    „	íkáte, že jste jich tam vid�l víc?“ zeptal se nakonec v�dec, jehož jméno bylo zep�edu 
zezadu obloženo tituly. „A nebyla poblíž n�jaká sklárna? Tohle není, milej pane, živo�ich ani 
rostlina, ale sklen�ná ozd�bka.“ 
    To je jediné, co mi �eknou? Mají m� snad za cvoka? Co je oprav�uje k jejich jistot�?! Že 
jsou v p�evaze, že mají za sebou léta bádání a složité p�ístroje? Ale já vid�l na vlastní o�i r�st 
na mo�ském dn� celé trsy podobných šištic! Vlnily se, byly m�kké a pružné a jsem si jist, že 
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žily. Teprve po utrhnutí zesklovat�la! Ve vod� zpívaly nebo vydávaly n�jaké sv�tlo �i zá�ení, 
které hladilo srdce. Ale vysv�tlujte to n�komu, kdo strávil celý život v laborato�i m��ením a 
výpo�ty. Poslali m� do starožitnictví a mohl jsem být rád, že ne n�kam jinam. Dob�e, 
poslechnu je. To se nasm�ju, jestli se dozvím, že se jedná o benátský k�iš�ál! 
     Starožitník byl ve svých soudech mén� kategorický. Nasadil si brýle a zkoumav� p�evracel 
tu pr�hlednou nádheru v rukou. Obhlížel ji ze všech stran, zkusil i rozev�ít zatuhlé šupiny. 
     „Vypadá, že je ze skla. Kde jste k tomu p�išel?“ 
     	ekl jsem po pravd�, že jsem ji našel na dovolené u mo�e. Starožitník zavrt�l hlavou a 
položil šištici na sklen�nou desku pultu.  Ozvalo se rozkošné cinknutí, které dlouho 
doznívalo. St�íbrný vlas, který se táhne do ztracena �ím dál ten�í a ten�í.  
     „P�kný zvuk. Možná byla sou�ástí n�jakého hudebního nástroje.“ Znovu ji vzal do ruky, 
aby posoudil tuhle novou možnost.  
     „Mohla by fungovat jako srdce zvonu,“ �ekl zamyšlen�. 
     „Ale za co by visela?“ namítl jsem. „Nemá nikde há�ek a asi ani žádný nem�la. Koukn�te, 
je naprosto celistvá, nikde žádná stopa po ulomení.“ 
     „Máte pravdu...“ 
     Opatrn� mi vrátil šišku p�ímo do ruky. Porozum�l jsem. Božským zvukem se nemá 
plýtvat. První cinknutí ješt� docela nedozn�lo. Ješt� se n�kde kolem nás dochvívaly ve 
vzduchu jem�ounká st�íbrná vlákna. Starožitník si sundal brýle a rázem vypadal jako jeden z 
exponát�, které tu nabízel.  
     „Je to zvláštní, záhadná v�c. Já sám jsem nikdy nic podobnýho nevid�l.“ 
     Aspo� si nehraje, že spolkl všechnu moudrost sv�ta. Soška Buddhy namhou�ila o�i v 
blaženém úsm�vu, ze st�ny se výhružn� šklebila africká maska. Jen si pátrejte, jen si lámejte 
hlavy nad záhadami života. Od toho jste lidi.  
  
     Abych m�l pocit, že jsem ud�lal pro v�c všechno, navštívil jsem Akademii muzických 
um�ní. Odborník na staré hudební nástroje, kterého mi tam doporu�ili, jen kroutil hlavou jako 
všichni p�ed ním. 
     „Tohle nebude souviset s hudbou. Spíš s magií - n�jaký kultovní p�edm�t nebo tak. Zkuste 
historický ústav.“  
     Pod�koval jsem a vrátil se dom�. Kultovní p�edm�t, který roste v mo�i. Za žádnými 
historiky jsem nešel. Moje pátrání, které vedlo tolika lidskými obory, m� utvrdilo v jednom - 
získal jsem naprostou jedine�nost, hmotný d�kaz existence n��eho, co v�da zatím nedokázala 
pojmenovat. Kdykoliv m�žu tu záhadu vzít do ruky a pokochat se jí. Nebo zav�ít o�i a znovu 
vid�t, jak se spolu s mnoha podobnými vlní v m�l�in�. P�íroda má nekone�nou fantazii a 
�lov�k s celou svou v�dou je na ni krátký. To byl m�j dojem bezprost�edn� po neúsp�šném 
pátrání.  
    P�ece jen jsem však nedokázal v�du, které jsem celý život d�v��oval, zavrhnout. Za�al 
jsem odebírat n�kolik odborných �asopis�. To by bylo, abych se o té záhad� �asem nedo�etl. 
T�eba jsem jen narážel na neinformované lidi.  
     Ub�hlo ale n�kolik m�síc� a odborníci ml�eli. Dov�d�l jsem se spoustu zajímavostí o 
korálech, �asách a mo�ských korýších, �etl jsem fantastické úvahy o tom, co všechno by 
mohly skrývat hlubiny kilometry pod hladinou mo�e... O šišticích z Baltu však ani slovo. 
Kdybych byl p�ed tím neobešel �adu v�deckých institucí, asi bych se domníval, že jde o b�žný 
jev, který svou krásou nadchne laika, ale odborníkovi nestojí za �lánek. Takhle jsem se utvrdil 
v tom, že o mých šišticích prost� nev�dí. Z�stávalo tedy jen na mn�, abych tu záhadu 
prozkoumal. Jak ale zkoumat n�co tak dokonale krásného, abyste to nepoškodili? A pro� 
v�bec? Nesta�í si ji ob�as pot�žkat nebo s ní cinknout o sklo?  
      �asem jsem si všiml, že je šištice o n�co víc rozev�ená než bezprost�edn� po návratu z 
dovolené. Tenkrát m�la spíš tvar veliké kapky nebo poup�te, te� se její špice lehce 
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rozšklebila, zježila se a bylo patrné, že je složená z jednotlivých „semen“, která uvnit� drží 
pohromad� a zárove� umož�ují pohyb. Jak a kdy ke zm�n� došlo jsem netušil. Bu� to byl 
postupný trvalý proces nebo šištice na n�co jednorázov� zareagovala. Podobnost s velkou 
borovou šiškou m� podnítila k pokusu. Zkusil jsem šištici pono�it do hrnce s vodou. T�eba se 
rozev�e ješt� víc. P�idal jsem trochu soli, abych jí vytvo�il domácí prost�edí. To by bylo n�co, 
kdyby zm�kla, zabarvila se a roztan�ila jako tam na dn� jeskyn�! Nechal jsem ji ve vod� p�es 
noc, ale ani se nepohnula. Tolik jsem se nadchl myšlenkou na její oživení, že jsem pro ni 
koupil menší akvárium, dno jsem pokryl pískem a kameny a naplnil ho slanou vodou a 
rostlinami z akvaristiky. Do n�ho jsem šištici posadil a �e�il vodu, ale ona se nenechala ošálit. 
Cht�la m� potrestat za to, že jsem ji p�ed léty vytrhl z jejího prost�edí nebo už skute�n� nebyla 
živá? Co vlastn� d�lá život životem? Z hlediska mého oboru je smrt d�sledkem nedostatku 
správných informací. Pochroumají se informa�ní kanály, informace se mine s místem ur�ení a 
systém ztrácí funkci. V tom p�ípad� umíráme už zaživa. N�co d�ležitého se k nám nedostane 
a t�žko �íct, v �em je chyba. Snad máme zahlcené receptory p�ebytkem informací, které v�bec 
nepot�ebujeme. Pokud zapomenu, co jsem studoval, a budu trochu básníkem, m�žu taky �íct, 
že nás oživuje touha rozluštit tajemství nebo aspo� víra, že n�jaké existuje. Ale i víra m�že 
vy�p�t a touha ochabne...  
    I já jsem p�estal pátrat. Šištice byla pravidelná, dob�e vyvážená a dostate�n� t�žká, aby mi 
mohla sloužit za t�žítko. Vnímal jsem ji jako krásný dekorativní p�edm�t a víc jsem o ní 
nep�emítal. Sed�la na mém pracovním stole jako otázka bez odpov�di, na kterou si �asem 
zvyknete. M�l jsem spoustu jiné práce a taky jsem se zamiloval. Láska všechno obrátí naruby, 
je to negace normálních zákonitostí. P�išla, aniž bych o ni stál, a opustila m�, p�estože jsem ji 
nevyhán�l. Jenom jsem se ji pokusil umístit do �ádu svého života, ale nem�l jsem š�astnou 
ruku. Najednou jsem byl zase sám. Všechno bylo jako d�ív, krom� bolestné tíhy v prsou, 
hlubší a siln�jší než sama láska, o níž jsem p�išel.  
     V lidském život� jsou období št�stí a období otázek. Dokud jste š�astní, neptáte se pro�. 
Jakmile se za�nete ptát, bývá zpravidla pozd�. Kam odchází láska? Šištice na mém stole 
nabízela podivnou odpov��... Možná se odumírající láska zhmot�uje a usazuje na 
nep�ístupných místech p�i pob�eží. Tam si žije svým vlastním životem a �lov�k, který ji není 
schopen udržet, o tom nic neví. Šištice je tedy zkrystalizovaná láska. Zamyšlen� jsem ji 
p�endával z ruky do ruky a vzpomínal na ženu, která m� opustila, ale ješt� víc na svou 
nedokonalost, na to, že jsem ji tak brzy p�estal milovat. Ano, myslel jsem hlavn� na sebe a 
nedával pozor. Proto mi šištice ne�ekan� vyklouzla z ruky a n�kolikrát se p�ekulila po tvrdé 
desce stolu. Zazn�lo cinkání v neobvyklé tónin�. To byla jen p�edehra. Potom spadla na zem a 
když se t�íštila o podlahu, rozlet�ly se pokojem akordy jako z ledových varhan. Nikdy jsem 
nic podobného neslyšel. Z�stal jsem nehybn� stát a jako radar chytal slábnoucí záchv�vy toho 
zvuku. 
     Z�stala mi hromádka st�ep�, které se ni�ím neliší od rozbitého skla. Mohl jsem nechat 
p�ezkoumat v laborato�i p�esné složení, ale já už jsem nem�l chu� hrát si na badatele. Žena, 
kterou jsem považoval za osudovou, a které jsem se chystal vybudovat ve svém život� místo, 
odešla. Asi prohlédla, že mám srdce jako cedník, kterým city jenom proplují, rozhoupají ho, 
ale neudrží se v n�m. Jediné, co se v mém život� jeví stálé je samota, otázky a práce.  
      Za n�jakou dobu jsem znovu cestoval do Pobaltí. Zase jsem stál na b�ehu daleko od m�sta, 
ale nebyl jsem si jistý, jestli jsem tu správn�. Na p�echodu vody a souše sed�l bagr, otá�el se a 
shrnoval �elistmi celé hromady kamení. Jeho rachot rušil moje soust�ed�ní. Pot�eboval jsem 
trochu klidu, abych si v duchu oživil vzpomínku a trefil do té jeskyn�. Místo toho mou 
pozornost upoutávaly trhané pohyby stroje a jeho chapadla. P�ipomínal mi hra�ku, kterou 
jsem kdysi dostal od otce. Postavil bag�ík na stolek a našteloval š��rku, pomocí které se p�es 
kladku ovládalo chapadélko. Otá�el nepatrnou kli�kou a stejn� mali�kým volantíkem a bag�ík 
se obracel ze strany na stranu a chapadélkem tápal do prázdna. Krom� toho se bag�ík dovedl 
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posouvat na gumových pásech. P�ipadal mi tenkrát jako zázrak. Dlouho jsem se z n�ho ale 
net�šil. P�i jedné hádce rodi�e zapomn�li, že si mezi nimi na zemi hraju, n�kdo z nich na m�j 
bag�ík šlápnul a polámal jeho jemné p�evody. Sebrali bag�ík z podlahy celý vykloubený a 
zmrza�ený. „Je na vyhození“. A hádka za�ala znova. Vzájemn� si nehodu vy�ítali a p�eli se, 
kdo za ni m�že. Schoval jsem se pod postel a necht�lo se mi žít. Radši m�li šlápnout na m� a 
pak m� n�kam vyhodit. Dovzlykával jsem, k�ik a šermování rukou ustaly, ale bag�ík byl pry�. 
Dostal jsem nový, ale už to nebylo ono. 
    Po létech jsem pak hledal v kuchy�ské sk�íni a mezi pojistkami a šroubováky objevil 
pytlí�ek s oranžovými kousky um�lé hmoty - n�co dávného a pov�domého. Vysypal jsem do 
dlaní zbytky n�kdejšího zázraku - zlámané chapadélko, zkroucenou �ernou gumu, zamotanou 
š��rku, spláclou karoserii, volantík celý nak�ivo, ani oto�it se jím nedalo... Dokonalá souhra 
jednoduchého mechanismu, která m� tehdy tak okouzlovala, byla tatam. P�esto m� ten objev 
svou ne�ekaností o�aroval skoro stejn� jako kdysi nová hra�ka.  
     A te� jsem jen žasnul, jak m�j rozlámaný d�tský bag�ík znovu funguje a jak vyrostl. 
Chvíli jsem z toho m�l radost. Trhan� se otá�í p�esn� jako tenkrát a chapadlem p�ehrabuje 
kameny jako kuli�ky. Ale co když to nejsou kameny...? Co když jsou to šištice, které se 
ch�estiv� sypou jedna p�es druhou a �ev motoru p�ehlušuje jejich cinkavý ná�ek? S úzkostí 
popojdu blíž, ale z chapadla bagru se valí jen rachotící kamení. T�eba už nerostou po trsech, 
ale jen vzácn�, jednotliv�. Je nutné probrat haldy kamení, než se narazí na jednu jedinou 
šištici. Být vyt�žen a prodán - to je osud všeho vzácného. �erné šlemy mi obalí hlavu. Zase 
n�kam padám, lehce a vznášiv�, jako kdybych i já sám byl jen šlemem se kterým si hraje vítr.  
     „Jste v po�ádku?“ 
     Nade mnou se vznáší zarostlá tvá�. Sta�ec mi odhrne k�ži pod o�ima a prohlíží moje bulvy. 
Nedívá se na m� jako na druhého �lov�ka, na partnera pro komunikaci. Nehledá kontakt, on 
m� zkoumá! Možná chce zjistit m�j zdravotní stav, aby mi pomohl, ale možná m� bere jako 
sv�j úlovek. Je to rybá�, z�eteln� páchne rybinou. Prudce se vzty�ím, aby vid�l, že se jen tak 
nedám, ale zase se mi zato�í hlava. Chci mu ukázat, kde mám prášky, on mi však str�í n�co 
pod jazyk a za�ne nesmlouvav� drmolit. Nerozumím mu ani slovo, ale brzy se mi ud�lá líp.  
   „Co tady cht�jí s tím bagrem?“      
   Rozhodí rukama - nerozumí. Místo odpov�di ukáže podél b�ehu ke stavení, jako kdyby tam 
m�ly sídlit odpov�di na všechny moje otázky. Zavede m� k d�ev�né chatr�i amatérsky 
vyspravované plechy a pláty PVC. V�ži�ka na st�eše vypadá jako holubník. Z p�edsí�ky 
vedou d�ev�né sch�dky ošlapané dob�la. Ur�it� se po nich dá vystoupat na p�du a do té 
v�ži�ky, ale rybá� mi pokyne do kuchyn�, která je zárove� celým jeho bytem. Má tu kamna, 
st�l, postel a kredenc. Ocitáme se v zajetí zápachu rybiny, ale i uklid�ujícího pocitu bezpe�í. 
Rachot bagru se ozývá z dálky jako bzu�ení holicího strojku. Rybá� mi nabídne slane�ky a 
vodku. Posadím se za st�l a jak se tu rozhlížím, všimnu si ikony, ozdobené uschlými kv�ty, 
která visí nade dve�mi. Na stejné skob� je v jemn� há�kované sí�ce zav�šena zaprášená 
sklen�ná šištice. Moje šištice... Zvednu se, abych si ji po dlouhé dob� pot�žkal, ale v�as se 
zarazím. Nem�žu p�ece jen tak ch�apnout po n��em, co visí na posvátném míst� vedle ikony. 
     „Co je to?“ zeptám se a ukážu na šištici. 
     „Saladus,“ odpoví rybá� a lehce se pokloní. Pak zvedne sklenici s vodkou a vybídne m� k 
p�ípitku. Nevím, jestli mají ty ceremonie pat�it madon� nebo šištici. Ob� jsou krásné a ob� si 
je zaslouží. 
     Po pár skleni�kách je rybá� svolný mluvit se mnou rusky. Snažím se zavést �e� na šištici. 
O�ekávám, že uslyším n�jakou historku spojenou s jejím nálezem, n�jaké vysv�tlení její 
tajuplné existence. Ale rybá� odpoví pokaždé stejn� - saladus. Pak rusky dodá: „P�ebývá v 
mo�i.“ To mi ne�ekl nic nového. 
     Zbytek návšt�vy jsme popíjeli a probírali politickou situaci v našich zemích, pak jsem se 
rozlou�il.  



 15 

     N�jakou dobu jsem ješt� bloudil po pob�eží, ale vchod do jeskyn� se mi najít nepoda�ilo. 
Bagr stál tiše na m�l�in� a vlny pleskaly o jeho nalakovaný bok. Vypadal jako obluda uspaná 
stoletým spánkem.         
     Cestou zpátky jsem se zeptal pár náhodných chodc�, kde bych našel saladus.  Tvá�ili se, že 
nerozum�jí, kr�ili rameny a nakonec m� n�kdo poslal do kostela. Z toho jsem nebyl moudrý. 
Bál jsem se, že to slovo nebude ani ve slovníku, že je to n�jaký zastaralý a zapomenutý výraz, 
se kterým budu obíhat jazykov�dce, podobn� jako kdysi se šišticí.  
     V hotelu jsem netrp�liv� zalistoval svým malým p�íru�ním slovní�kem. Moje obavy se 
ukázaly zbyte�né. Sloví�ko jsem našel a �esky znamenalo tajemství.  
     Padla na m� ochromující únava. Nevím, jestli ji m�la na sv�domí dlouhá procházka, m�j 
poslední objev nebo roky plné neustálého hodnocení a promyšlených �in�. Sedl jsem si k 
oknu a nebyl schopen chystat se na zít�ek, jak bývá mým zvykem. Všechno, co m� kdy 
dokázalo okouzlit, bylo napadr� - oranžový bag�ík, láska k jedné dívce i sklen�ná šištice. 
Také dnešní den jakoby se rozbíjel o vypouklé st�echy v�ží. Odlesky slábnoucího slunce 
p�ipomínaly st�epiny, které co nevid�t navždy zapadnou do tmy. Zase odchází jeden den a ani 
ten nejmocn�jší, nejbohatší nebo nejvzd�lan�jší �lov�k na sv�t� nemá sílu to zvrátit. Zbyde 
jen jediné - saladus - tajemství, které se neluští, ale obdivuje a uctívá. S houstnoucím 
soumrakem za�ínalo mít to slovo nade mnou moc. Moje šištice byla na st�epy, ale n�kde v 
dálce, ukryté v nedostupných jeskyních, žily stovky jiných šištic, a mn� ten ve�er mé 
nedokonalé smysly dop�ály slyšet zas jejich hudbu. Sklen�né prsty brnkaly o špi�ky v�ží 
starobylého m�sta, o jeho antény i konstrukce je�áb� a já jsem vychutnával tichou radost ze 
všeho nevysv�tliteln� krásného, co dneska p�ijde, zítra odejde a nechá po sob� stesk a p�íslib. 
 
 

POEZIE VÁCLAVA FRANCE Z CYKLU NÁVRATY 
 
 
NÁVRATY 
 
Blikám 
jako maják sv�domí 
Kalendá� strávil další m�síc 
�as nás podvádí se stárnutím 
Onemocníme notovou osnovou vrásek 
 
Pochováváme vzpomínky 
a vrátíme se do klidu 
písk� na pob�eží d�tství 
 
Ta vesni�ka z�stane  
jako když jsem vzal 
h�l a ranec 
a d�tství a stín  
tam zapomn�l 
odkopl 
jako p�ítulné kot� 
 
Dokud blikám 
než maják potemní 

a já už nikdy nenajdu 
cestu zpátky 
 
ZÍTRA 
 
Až m� propustí spánek 
narostou m� k�ídla 
povinnostem zamávám 
z v�že kostela 
 
P�i šálku kávy 
se budu proplétat 
slastí sbírek lenošení 
 
Mávat bezstarostnosti pláží 
ujížd�t do míst  
kde jsem se podruhé narodil 
a �ekat … 
 
Než zazvoní budík 
a spadnu na ústa 
každodenních starostí 
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BEZ�ASÍ 
 
Opít se 
Zadávit beznad�j 
Vr�stat 
V mrtvá ústa 
 
 
 
 
NAD	JE 
 
Ojín�né o�i tmou 
Prasklý balónek sn� 
Ráno kopající ze spaní 
 
 
 
 
 
 
PRÁZDNINOVÉ MOTIVY 
 
Tvé jméno 
se vyno�í na p�šin� 
ve chvílích klidu 
bez tri�ka u �eky 
 
K�ehké a mladé 
po celou dlouhou noc 
 
Ta osudná  
A p�edem daná chvíle 
 
To naše 
malé lou�ení 
než 
ve dve�ích, 
které vítr obrátí 
v žaluzie slz 
uzrají 
ocúny dálek 

 
 
 
 
STÁRNUTÍ 
 
Sochy p�ipoušt�jí akty 
kámen jak had kli�kuje 
p�ed blikajícím steskem 
zastávka bi�ovaná mra�ny nostalgie 
obojek plakajících h�ích� 
v koši cit� ovíjen 
 
V dálce potkávám 
poztrácené zkamen�liny 
d�tských zub� 
 
 
 
 
MODLITBA 
 
Torza pramen� 
promluvte aspo� slzu 
a� žije nad�je 
opušt�ných kolejnic 
 
 
 
 
VÍRA 
 
Stále ješt� v��ím 
ve dv� zdravé ruce 
rozum 
cit 
 
Stále ješt� v��ím 
Že pravda 
m�že pravdu 
aspo� ob�as 
mít 
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ZASTAVTE SV	T 
 

Václav FRANC 
 

„Zastavte sv�t, chci vystoupit!“ 
Motto maturitního plesu svítilo na syt� �ervené opon�. T�ídní v dešti drobných šerpoval 

dospívající maturanty. Toník v rytmu tanga, které nesta�il zapomenout za n�kolik let, d�lících 
jej od naškrobené košile a bílých rukavi�ek tane�ních, nechápav� kroutil hlavou vždy, když 
jeho pohled zabloudil k nápisu. P�ipadal mu nicne�íkající. 

V zá�í odemkl dve�e k tajemství jménem medicína. Fakultní sv�t se to�il jako koloto� o 
pouti. Nad skripty litoval, že již není malý chlapec. Vzpomínal na smutná pond�lní rána, kdy 
z pou�ových atrakcí na návsi z�stala ušlapaná tráva a on musel �ekat dlouhý rok, aby mohl 
op�t nasednout do v�trného stroje. Aspo� na pár okamžik� se vymanit z moci gravita�ního 
zákona a z pta�í perspektivy pozorovat malichernost lidských problém�. O�i se nemohly 
nabažit nových pohled� a život let�l. P�ál si, aby se zasekl v nejvyšší kosmické rychlosti. 

Po šesti letech se s �erstvým diplomem a dívkou svého srdce vracel dom�. Do rodného 
kraje, zbrázd�ného t�žkými životními osudy lidí z hor. Milostné ve�ery uplavaly s prvním 
d�tským plá�em. Na okn� uslyšel p�lno�ní zaklepání. 

„P�ij� brzy!“ �íkala, když se rozespalý poprvé vydával za pacientem. �asem si zvykla. 
Obrátila se na posteli a Toník se vytrácel bez rozlou�ení. Sv�t se to�il dál. Chyb�la závra� z 
pocitu otá�ející se pevniny. Na st�edisku p�ebral klientelu a ordinaci po nemocném 
p�edch�dci, srostlém s lidmi v okolních vesnicích a samotách roztroušených po kopcích. Na 
nedostatek práce si rozhodn� nemohl st�žovat. Ve�er s šálkem kávy a cigaretou v ruce nad 
knihami hltal nové poznatky košatící v�dy. Pacienti, manželka, rodina. Poslední položky 
rozpo�tu zadrhávaly. Starosti o špatnou známku a od�ené koleno se m�nily s odr�stajícími 
d�tmi. 

Koloto� se to�il dál. V kopcích ztrácel mladický elán, klouby ob�as stávkovaly, stejn� jako 
stará škodovka. Jednoho dne zem�el ve vsi starý u�itel. Vd��il mu za správné nasm�rování do 
života. A on, léka�, nemohl splatit svému prvnímu vzoru letitý dluh. Odchod milovaného 
�lov�ka Toníka poznamenal, jako by poprvé v život� potkal zubatou. Úmrtní list vypl�oval 
nes�etn�krát, ale dnes tíživ�ji pocítil bezmocnost. Uv�domil si, že i on jednou prohraje. Lekl 
se, na odchod nebyl p�ipraven, a p�itom cítil, že... 

Ani rodina nedokázala rozehnat chmury. Problémy p�etékaly p�es okraj sklenice. Dcera 
p�iznala, že se v sedmnácti stane matkou. A syn se nevracel dom�, i když venku dávno vládla 
tma. Pozd� ve�er zastavilo u domku na kraji vsi auto s majákem. 

Ve dve�ích se Toník srazil s p�íslušníky: „Váš syn, pane doktore, havaroval na motocyklu.“ 
Sv�t nabral otá�ky. Mrtvý u�itel. Náro�ná práce. T�hotná dcera. Zran�ný ... dcera ... 

t�hotný ... u�itel ... syn ... ran�ný ... syn ... t� ... dce ... sy... 
Takový stav zažil v mládí na pou�ové tancova�ce. P�ebral. S kamarády zaúto�il na koloto�. 

Nejprve p�íjemn� houpal. Toník vybízel muže s tetováním k v�tší rychlosti. Až se tempa 
nasytil. Žaludek plul na vod�. T�žkl a obsah se dral ven. 

„Zastavte! Zastavte!“ jako by se bál trestu za d�tské h�íchy. 
 
Probouzel se pomalu. Nejprve myslel, že podlehl pracovnímu shonu a na okamžik 

zamhou�il o�i p�i vysilující služb�. Z konzervy nad hlavou stékal život. K�ehká trubi�ka 
udržovala nad�ji, že jednou odejde z jednotky intenzivní pé�e po svých. 

Zd�sil se p�edstavy, jak blízko stál u propasti, kde kon�í život a za�íná... co vlastn� za�íná? 
Smrt? Zav�el o�i. Op�t vid�l motto maturitního plesu. 
 
 



 18 

MALÁ REKAPITULACE �AJE 
 
 
Hosté �AJe: 
 
�íslo 1 : Hosté - Marie Vávrová (1894- 1982), Ji�í N�mec (Olomouc)  
�íslo 2: Host - Daniel Keller (Kutná Hora) 
�íslo 3: Host - Eva Adamí�ková (�eské Bud�jovice) 
�íslo 4: Bez hosta. 
�íslo 5: Host - Jindra Lírová (M�lník) 
�íslo 6: Host - Zdenka Líbalová (M�lník) 
�íslo 7: Host - V�ra Va�urová (Praha) 
�íslo 8: Bez hosta. (K 60.výro�í od konce 2.sv�tové války). 
�íslo 9: Host - Petr Kersch (D��ín) 
�íslo 10: Host - Radana Šatánková (Frýdek-Místek a Praha) 
�íslo 11: Host - Alžb�ta Kup�íková (Hradec Králové) 
�íslo 12: Hosté  - Petra Baurová (P�íbram), Lubomír Mikisek (Plze�), Zora Šim�nková 
(Praha), Jarmila Týnková (M�lník) 
�íslo 13: Hosté - Jaroslav Schnerch (Praha) 
�íslo 14: Host - So�a Harasimová (Opava), Jana Jirásková (Chrudim) 
�íslo 15: Host - Ján Cíger (Martin, Slovensko) 
�íslo 16: Hosté - Zuzana Fapšová ( Pieš�any, Slovensko), Jarmila Moosová (Strážnice a 
Praha) 
�íslo 17: Host - Ingrid Hanušová (Praha), Irena Kopecká (P�íbor) 
�íslo 18: Hosté - Romana Holom�íková (Moravské  Slovensko), Markéta Irová (Plze�), Ji�í 
Tobiáš (Liberec) 
�íslo 19: Host - Petr Mou�ka (Brno) 
�íslo 20: Host - Ji�í Figura (Frýdlant nad Ostravicí) 
�íslo 21: Hosté - Peter Belák (Mladá Boleslav), Jarmila Maršálová (Drnovice) 
�íslo 22: Hosté - Ivan Fontana (Praha) 
�íslo 23: Host - Jan 	ehounek (Nymburk) 
�íslo 24: Host - Marek Velebný (Plze�) 
�íslo 25: Host - Danuše Pecková (Plze�) 
�íslo 26: Host – Hana Šustková (Rade� u Úpice) 
�íslo 27: Host – Ivan M. Stuchlík (Martin, Slovensko) 
�íslo 28: Host – V�ra Kopecká (Broumov) 
�íslo 29: Host – Old�ich Damborský (Bo�etice) 
�íslo 30: Bez hosta (v�nováno erotice). 
�íslo 31: Host – Zbyn�k Gordon Ludvík (Brandýs nad Labem) 
�íslo 32: Host – Barbora Štanclová  
�íslo 33: Host – Ji�í Šandera (Milonice na Blanensku) a jeho d�ti Kate�ina a Jirka Šanderovi 
�íslo 34: Host – Veronika Müllerová (Dob�ejovice u Prahy) 
�íslo 35: Host – Tomáš Lörincz ( Peršt�jn) 
�íslo 36: Host – Blanka Štráchalová (M�lník) 
�íslo 37: Host – Marcela Kubovová ( Martin, Slovensko) 
�íslo 38: Bez hosta (v�nováno vzpomínkám na listopad 1989) 
�íslo 39: Host – Alena Barto�ová (Jilemnice). 
�íslo 40: Host – Kazimierz Burnat (Wroclav, Polsko) 
�íslo 41: Host – Otto Nedoba (Martin, Slovensko) 
�íslo 42: Host – Irenka Velichová (Plze�) a Mathej Thomka (Martin, Slovensko) 
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�íslo 43: Bez hosta (v�nováno pásmu spolku Kamenná holka) 
�íslo 44: Host - Lucie Hnízdová (Ji�ín) 
�íslo 45: Host -Simona Váchalová – Vroblová (Domažlice) a ú�astníci 3.JPJ 
�íslo 46: Host - Imrich Fuhl (Mlynky, Ma�arsko) 
�íslo 47: Host – Hana Cermonová (D��ín) 
�íslo 48: Host – Veronika Borková (Horka nad Moravou u Olomouce) 
�íslo 49: Host – Ond�ej Hník (Praha) 
�íslo 50: Host – Eliška Koppová (Praha) a Aleš Misa� (Nymburk) 
 
 
Celkem - 57host� 
 
LiS a jeho p�átelé (�íslo, v kterém je uve�ejn�na jejich tvorba): 
 
Dana Beranová - 1, 23 
Milan Ciler - 3, 9, 15 
Monika Eberlová - 2, 3, 11, 47 
Václav Franc - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 
39, 40, 43, 47, 48, 50 
Kamil Fousek - 5 
Jaroslav Herbrych - 14 
Pavel Herbrych - 9 
Jana Hofmanová - 41 
Pavel Hons (Jozev d	evník Borovský) - 1, 4, 6, 7, 10, 16, 19, 20, 22, 27 
Josef Jindra - 4, 5, 10, 13, 14, 17, 21, 27, 29, 30, 39, 40, 43, 45, 47, 48 
Magda Jindrová - 11 
Zuzana Mat�jovská - 9 
Ji�í Patka - 41 
Ilona Pluha�ová – 17, 26, 29, 36, 43 
Bohumír Procházka - 4, 9, 13, 18, 22, 24, 30, 31, 35, 37, 38, 43, 45, 48, 49 
Hana Run�íková – 11, 32, 34, 36, 43, 47  
Eva Srbová – 26, 36 
Renáta Š�astná - 2, 4, 9, 11 
Václav Teslík - 9, 21, 25, 37, 42, 43, 45, 47 
Petr Veselý – 30, 43, 47 
Zlata Zákoutská - 2, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 32, 35, 39, 49 
Pavel Zeman - 3 
Draga Zlatníková – 30, 43, 47 
Martin Žantovský - 1 
Žáci a žákyn� ZŠ D�tenice - 23 
Žáci a žákyn� 2.ZŠ Ji�ín - 23 
Žáci a žákyn� ZŠ Kopidlno - 33 
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�AJ �tou d�ti již v ko�árku! 
 

(Jáchym Vrobl na fotografii své maminky Simony). 
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