
 

„Tolika jasy procitá už sad…“ 

Dívčími slovy šeptla první tráva, 
útlý bok vánku cítím něžně hřát. 
Tvé šero záblo, zimo odříkavá,  
tolika jasy procitá už sad… 

Listuji knížkou „Básníci Strakonicka“, namátkou ji otevírám na 
různých místech, těším se krásou slov a zkouším hádat, komu se 
zrodila v hlavě a pak se přes tužku, pero nebo klávesnici dostala na 
papír. Vždycky jsem četla jakékoliv verše moc ráda a nikdy se 
nenabažím toho zvláštního pocitu, že se tu se mnou někdo dělí o něco 
vzácného. Třeba pan Ladislav Stehlík (ano, byl to on, kdo napsal o 
dívčích slovech, odhadla jsem to při čtení dobře…). A ještě, o stránku 
dál, mluví o tom, jak „vzpomínka, srna, těká v ztichlém lese“ a že „na 
návsích přibylo úhorů a křížů na hřbitově“… Kdyby ještě žila moje 
maminka, koupila bych jí tuhle knížku jako dárek a zrovna pan Stehlík 
by byl určitě první, o kom bychom si nad ní povídaly. Z těch ostatních 
asi nejvíc o Josefu Křešničkovi, o jeho loutkových hrách, které měly 
rády naše děti, a o jeho básničkách „Pohádkový čas“ nebo „Vítr“, o 
tom, jak dobře byly do sbírky vybrány. Je to radost, pyšnit se tak 
vtipným a všemi oblíbeným regionálním básníkem: 

… Stíny mraků, s nimi klobouky 
ženou se přes pole a přes louky. 
A slečnám vlají dlouhé vlasy. 
To bude řečí o počasí… 

Škoda, že další strakonický básnický velikán, pan Jiří Žáček, se nenarodil u nás, ale v Chomutově. I tak 
je náš, prožil tady skoro dvacet let, chodil tu do školy a ještě tehdy nemohl tušit, že noví malí 
Strakoňáci, o dvě generace mladší, se budou učit z jeho slabikáře. A zase: všechno je to nápadité, 
plné humoru: 

České moře, dárek od Shakespeara, 
pohádkový omyl, který potěší, 
cosi jako láska, naděje a víra, 
moře pro neplavce, moře pro pěší… 

Že by bylo Strakonicko pro budoucí literáty tak úrodnou krajinou? Něco takového říkal i znalec Mirek 
Kovářík, když spolu s Radkem Bláhou uváděl program „Básníci nad Otavou“ a chválil verše klasika, 
jakým byl F. L. Čelakovský, i jeho následovníků. K autorskému čtení tehdy byli pozváni např. Jiří 
Staněk, Martin Gregora, Petr Kalaš, Marek Dunovský… Možná si to už tak trochu pletu, protože jsem 
byla na několika takových večerech a jednotlivá vystoupení mi splývají. Některá byla v knihovně, jiná 
jinde, např. v čajovně Pod Stolem, některé verše zazněly dokonce i v rozhlase v pořadu „Zelené peří“. 
Myslím, že právě tohle mohl být jeden z důvodů, proč byla antologie regionální poezie 20. a 21. 
století „Básníci Strakonicka“ vydána – aby si čtenáři mohli porovnat přehledně setříděné ukázky 
s napůl zapomenutými útržky slok pochycených ve sbornících typu „Ročenka Gymnázia Strakonice“, 
„Literární a výtvarná soutěž o cenu prof. Antonína Voráčka“, v časopisech, na výstavách (mj. i pod 
okny knihovny Za Parkem na ploše Artwall)… s tím, že ten a ten, kdo nás před pár lety něčím hezkým 
potěšil, je vlastně dnes už zavedeným autorem a jeho sbírky se dají vypůjčit, jen co na to bude klid a 
čas. To možná ještě dlouho nebude, znáte to, ale v antologii už máme ochutnávku a bude hezké se 
v ní probírat a dávat si navzájem tipy. Mamince jsem knížku koupit nemohla, ale darovala jsem ji 
dětem a řeč na ni určitě přijde, až ji stihnout přečíst. A některé z těch osobností znáte i z ukázek, 



které vyšly během minulých let v našem Kompostu nebo v Kamarádu. Pokaždé to pro nás bylo velkou 
ctí.  

Antologii sestavil Michal Štěpánek (viz např. Kompost č. 5/2012 nebo č. 2/2015) a spolu s ním 

Michaela Sýkorová (roz. Vadlejchová), od níž máme ve fondu pobočky Za Parkem už několik let i její 

diplomovou práci „Současní publikující a nepublikující autoři Strakonicka“(2008). Oba teď už užívají 

rodičovských radostí, a tak je jisté, že poezie je teď pro ně každodenní realitou – protože my dospělí 

se stáváme básníky jen někdy a jen někteří, zato pro děti je to přirozená záležitost:  

Proměním se ve stromy. 
Proměním se v kytičky, 
ve střechu, dům, auto,  
vlka.  

Proměním se ve všechno. 

(Eliáš Štěpánek, 3 a půl roku – květen 2015) 

Když se syn Michala Štěpánka narodil, vznikla báseň končící jednoduchými, působivými slovy: 

… Na svět z maminky 
ta cesta pravěká 
přestřihnout 
zabalit 
a máme člověka 

A i některé další verše, které můžeme najít ve sbírce S/VÍ/TÁ/NÍ, jsou malému Eliáškovi věnovány. 
Podobné motivy najdeme například i u Jitky Pavlíkové (v básni “Šlépěje v prachu cest“) nebo u Petra 
Šimka: 

nebe nandané do okna  
jako na skleněný pekáč  
 
pečení za skomírajícího slunce 

ptáci s píšťalkami u hnízd 
za vsí se u nebe slabě zelená les 
 
vysvětlovali jsme synkovi 
že je to dálka 
 
on ji chtěl vidět 

Některé básně jsou milostné (třeba kratičká „Láska“ od Veroniky Pevné, roz. Pintrové), tragické (z 

nich si pamatuju hlavně knihu „Johanka na hranici mých snů“ od Pavla Kotála, kterou jsem četla kdysi 

celou), nostalgické (jako např. „Ulice s pamětí“ od Věry Noskové, „Vzpomínka“ od Kateřiny Rysové, 

„Chvilka“ od Pavla Bojara…),  provokativní („Nevidím to černě“ od Vladimíra T. Gottwalda, 

„STRAKOnicE“ od Roberta Candry…), smířené („Na stráni u potoka“ od Víta Maloty, „Podzimní píseň“ 

od Karla Kuncipála…), některé několika slovy zachycují náladu mezi partnery („Posadila jsem se do 

křesla“ od Anny Bolavé, „Malování na konci léta“ od Magdalény Rysové… ), mnohé jsou samozřejmě 

o přírodě, o domově, o Strakonicích. Těžko můžu v jednom článku jmenovat všechny autory, motivy, 

pocity z přečtených řádků… Věřím, že někteří si knížku také přečtete celou a najdtete si v ní, co 

zaujme vás a na co třeba upozorníte ještě někoho dalšího.              –ah- 

http://www.knih-st.cz/sites/default/files/Kompost-05-12.pdf
http://www.knih-st.cz/sites/default/files/kompost-02-15_0.pdf


 


