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L ad is l av Čás l avs ký, Děkuji

Děkuji
Malé je slovo „DĚKUJI“,
a přece jsou v něm galaxie,
neznámé oázy vesmíru,
ve kterých duše žije.
Krátké je slovo „DĚKUJI“,
kdo k němu se nepřiblíží,
nespatří hladiny hluboké,
ve kterých se srdce zhlíží.
Skromný je výraz „DĚKUJI“,
však každé písmeno hoří
rubíny krve a perlami myšlenek
v srdci moří.

Děkuji II
V duši mi jednou zpíval hlas:
…svět vytvořil jsem plný krás,
moře a hory – každý list,
dovedeš moji lásku číst???
Denně o tebe pečuji,
můžeš mi říci: „Děkuji.“???
Posílám svého slunce svit,
bys v jeho teple mohl žít,
a pláštěm vzduchu chráním zem,
její let řídím vesmírem
a pohyb kosmu sleduji.
Můžeš mi říci: „Děkuji.“???
Tep Tvého srdce poslouchám,
myšlenku každou dobře znám.
Přes svízele a starosti
příležitosti ku štěstí
Ti láskyplně daruji.
Můžeš mi říci: „Děkuji.“???
Nic není samo od sebe.
Svět vytvořil jsem pro Tebe,
bych mohl dát Ti vše, co mám.
Jsem s Tebou – nejsi nikdy sám.
Otcovsky Tebe miluji…
Jak málo říci: „Děkuji.“!!!
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Jen jednou (psáno v Sydney)
Jen jednou, Bože, kéž bych mohla zas
projít se místy, jež dávno smazal čas.
Krajinu českou pohladit v poledni,
do níž se ponořil můj pohled poslední…
Jen jednou – může-li to být –
dovol mi cestou k domovu zas jít
a vůni kraje dýchat chvilinku…
Nech času vlastního mi prožít vteřinku.
Jen jednou, Bože, smím-li si to přát,
nech mne mou řečí rodnou rozmlouvat
a v starém prostředí prožít dej starý den…
… Díky… Pak pohltí vše minulosti sen…

Vlast
Vlast není slovo – vzpomínka –
snad je to pouze mez,
vesnička v stráni, v údolí,
kde jarem voní bez…
Může to být i pěšinka,
která se v chrpách vine,
možná, že oblázky v potůčku,
co zpívají písně jiné…
Jsou to i dveře domova,
pohádky, matčiny dlaně,
květy, co mládím se rozvily,
i slzy, co padly na ně.
Vlast je i duše člověka,
jenž k jinému přisouzen kraji
a který jak Adam ve svých dnech
touží po ztraceném ráji…
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Rap hael a Hons , L amington Nat ional Park ( A u s trá l i e)
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Mil os l ava Čás l avs ká, Turec ká boží muka

Nepomucký kraj
Nám je dán život
a místo, kde náš předek
kdysi stál,
kde první brázdu
dávno vyoral,
své představy, přání, touhy
do ní zaséval…
Potomci sklízeli dále úrodu,
když kroky času došly ke hrobu…
Však nebýt první brázdy zaseté,
nebyly by dějiny naše staleté,
nebyly by vzpomínky, myšlenky, báje kraje,
v němž nová generace nově zraje.

Nepomuk
Nepomuk je město
se slavnou historií.
Návštěvníkům připraví
mnohou milou chvíli.
Náměstí na svahu,
kameny zvlněné jak moře,
z tichého údolí
k Zelené se dívá Hoře.
Městečko české přivítá
návštěvy i zdaleka.
Kouzlo odpočinku
zajistí hotel „U Švejka“.
Z hluku velkoměst
minulosti sláva
duši v Nepomuku
ztracený mír dává.
A našich předků sny,
práce, zvyky a přání
v prostoru a v čase
zůstávají zde s námi…
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Jsme naší minulosti
živým odkazem,
je třeba pokračovat
našich předků snem,
my jdeme v jejich krocích dál,
by jejich domov se nám zachoval.
Tak malebný kraj
Nepomuku
nabízí nám své
minulosti ruku
s květy bájí, historie
pro český národ,
který dále žije…

Svatý Jan Nepomucký
Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svatou hlavou…
Ve vodě mrtvé
tělo leží,
potichu nad ním
vlnky běží…
Pro Tebe na zemi
není místa –
tajemství skryto,
mlčí ústa…
Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svatou hlavou…
Smrt tělo ničí
ve své moci –
nad Prahou září
hvězdy v noci.
Bůh dává světce české zemi –
Tvůj jazyk zůstal
nezměněný…
Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svatou hlavou…
Moc králů země
polní tráva –
Pro Tebe v nebi
věčná sláva.
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Let šest set přešlo
v rychlém letu,
dál vlasti žehnáš,
všemu světu…
Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svatou hlavou…
Tvé tiché sochy
na rozcestí
lásku a vděčnost
lidí věstí.
Nad námi držíš
svatou ruku,
náš drahý Jene
z Nepomuku…
Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svatou hlavou…
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Eva Brázd ová Touf arová, Svat ý Jan Nep omu c ký
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Pavel Jiran, Zát iš í u Švejka

Ateliér Augustina Němejce
v Nepomuku
Někteří umělci ve svých dílech
dále žijí,
jejich pohledy, touhy, práce
nové dávají naděje a síly.
V jejich stopách
jak v hloubkách moří
tajemné, mystické
prostředí se tvoří.
Místa jejich práce
beze slov šeptají
novým duším, životům,
co krásy hledají.
Šeptají o barvách, tvarech,
o vizích duše, umění darech…
Tak v Nepomuku v domě
Augustina Němejce se schází
svět nových uměleckých tváří.
A v krocích minulosti život pokračuje…
Dar Augustina Němejce dnešní svět oživuje.
A vše, co umění darovalo světu,
dál žije – ještě svou nedopsalo větu!

Restaurace Švejk
(U Zeleného stromu Nepomuk)
Je to snadné říci
„Restaurace“ –
ale co pod tím slovem
je úsilí a práce!
Co je všechno třeba
umět a co znát,
než se může oběd
naservírovat!
My si pouze sedneme
a jídlo objednáme…
Ale práci mnoha rukou
nikdy nepoznáme.
Proto je třeba,
abych alespoň psala
a Vám všem v restauraci
upřímně děkovala.
Nejsou to jen plány,
místnosti a stoly…
Jsou to hodiny životů,
které i někdy bolí….
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Nepomučtí čápi
Každé místo má svou
specifickou duši,
která je mu souzena
a výborně mu sluší.
Tak nabízí návštěvníku kraj
pohledy, které překvapí…
V Nepomuku je unikátní možnost
dívat se na čápy.
Je to zajímavá podívaná,
která se málokde vidí.
Vždyť minuly již doby,
kdy žili na příbytcích lidí.
Byli vždy považováni
za symbol štěstí a požehnání.
Vraceli se rádi na jaře
sdílet zde život s námi.
Krásní, bílí, velcí ptáci
na výšinách svá hnízda staví.
Byly též o nich pověsti,
že přinášejí zdraví.
V Čechách jich mnoho nežije,
dnes jsou to vzácní ptáci.
V Nepomuku se o ně starají
s láskyplnou prací.
Navštivte město Nepomuk,
by kraj jste lépe znali
a s čápy se mohli potěšit,
než na zimu zmizí v dáli…

Rukopisy
Nevíme, která ruka
Vás kdysi psala…
Však víme, známe zprávu,
kterou nám zanechala.
Byla to pomoc
českému národu,
aby si sebe vážil
a svého původu.
Aby nezapomněl odkaz
dávných předků svých,
aby si vážil života –
byť po těžkých nemocích.
Nezáleží na tom,
kdo rukopisy psal,
záleží na tom, aby národ
národem být nepřestal.
Význam rukopisů
je nevýslovné přání,
abychom nezhynuli
v životním kolísání.
Abychom věděli, abychom znali,
čím jsme se ve světě stali.
Abychom věděli, že máme sílu
přežít a udržet svých předků víru.
Nevíme – není ani třeba znát,
je třeba myslet a vzpomínat.
Je třeba POCHOPIT, PROČ se psaly…
Aby nám víru a naději a sílu daly.

U příležitosti 200 let od nalezení Rukopisů
zelenohorského a královédvorského v roce 2017.
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Jana Šimková, Zel ená hora v bíl ém
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Jana Šimková, Ces t a

Svatý Vojtěch
Vojtěchu svatý
z rodu Slavníkovců,
prolil jsi krev
pro víru našich otců,
a přece ve své
rodné české zemi
jsi našel málo
lásky, pochopení…

Vojtěchu svatý,
mučedníku víry,
přes tisíc let
jsi naším vzorem síly,
jež ve Tvých sochách
navždy zkameněla –
co lásky k Bohu,
k české vlasti měla!

Na pražském biskupství
nedokvetly Tvé roky,
kol Plzně, Nepomuku
vtiskly se Tvoje kroky,
kde dosud písně
chvály Tobě hrají,
Vojtěchu svatý,
v západočeském kraji.

Patrone svatý,
v dnešní době nové
dej, ať se zrodí
další hrdinové,
by po Tvém vzoru
ze zmatků a vírů
vedli náš národ
k Bohu cestou míru…

Do exilové pouti
Ti osud házel trny,
však Tvoje víra v Krista
zůstala bez poskvrny.
Pohanským duším
byl jsi věrozvěst.
Bůh byl Tvým světlem
v temnu těžkých cest…
Jméno Adalbert
v cizině jsi míval
i mnišský hábit
vroucí srdce skrýval.
Světskými hodnostmi
nenechal ses zmásti,
zachránit duše
chtěl jsi před propastí…
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Klášter u Nepomuku
Historie, historie
jiný svět nám popisuje.
Ze dnů techniky nás vrací
do dob, kdy lidé žili
většinou polní prací
a v tichých klášterech
meditací…
Tam mniši knihy
ručně psali,
aby památky zachovali
pro další generace…
Život byl modlitba a práce.
Klášter u Nepomuku
měl velký význam v kraji.
Kromě každodenní práce
pomáhali lidem najít
ztracenou cestu k ráji…
Na polích obilí,
na lukách ovečky bílé,
řemesla vzkvétala,
pod zemí stříbrné, zlaté chvíle.
Na tyto doby myslí
jen mlčící řady hrobů,
trosky zdí kláštera
malují lidskou zlobu.
Vždyť člověk není anděl,
zná zlo i nenávist…
Tak stíny trosek
kláštera v Nepomuku
pamětní kreslí list…

Zelená Hora u Nepomuku
Kdyby Zelená Hora
uměla vyprávět,
co všechno by nám chtěla
asi povědět.
Kdyby Zelená Hora
uměla psát,
kolik knih by asi napsala,
co měli bychom znát.
Myslela by, vzpomínala
na ty žijící v jejím stínu…
Jistě by nezapomněla
na kněžnu Vilemínu.
Kreslila by svůj majestát,
ozdobu kraje a lidu,
však viděla by i časy zlé –
robotu, útisk a bídu.
Tichá je Zelená Hora…
Místo zámku zde stojí
objekt, jenž mlčky chátrá…
Zda ho to někdy bolí?!
Musíme však mít víru,
že konec ještě není…
Snad pro svůj kraj a národ
najde své probuzení…
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Rober t Bel anec , Pomíjivos t č as u
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Jos ef Škal a, Pod Zel enou horou

Panna Maria Zelenohorská
Panno Maria u Nepomuku,
kdysi jsi držela nad Čechy svou ruku.
Byla jsi duší našeho kraje,
znakem a tajemstvím věčného ráje.
Však konvent vypálen, kdes stála,
na Zelenou Horu ses stěhovala.
A ještě delší Tvá cesta byla,
až do Vídně, kterou jí oslavila.
A kde dosud stojíš na hlavním oltáři…
Patronku města neseš ve tváři.
A my dnes v Čechách v nové době
putujem´, Maria, zase k Tobě…
Čekáme, že se opět vrátíš k nám
v zelenohorský kraj,
ke své zemi, k rodinám…
„Ano, lide český, já se vracím
na Zelenou Horu k novým generacím…
Vracím se do kraje Nepomuku
držet nad Vámi svatou ruku.
A jistě, že dnes každý tuší,
že Zelené Hoře vracím její duši…
Po dlouhém čase opuštění
do budoucích dní žehnám
nové probuzení.“

U příležitosti obnovy sochy Madony
od Václava Česáka v roce 2015.

Oltář na Zelené Hoře
Kéž v tomto století vědy,
robotů a technologie
u tohoto stolu duše
láskou a mírem ožije.
Kéž tento stůl
je oázou na poušti života,
kde v písku hodin
člověk opět rozkvétá
a láskou nasycen
vrací se s nadějí
v další nový den.
Kéž tento oltář je útočištěm pro
všechny naše kraje
a bránou na cestě
do nebeského ráje.

U příležitosti obnovy hlavního oltáře
od Václava Česáka v roce 2017.
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Američtí letci
Byli jste mladí
jako každý z nás,
však tehdy vládl
zloby, nenávisti čas
a proti němu
šli jste v cizí kraj,
letěli proti „Peklu“ bojovat
a vrátit lidem ráj.
Pro tento cíl,
by dobro zvítězilo,
by slunce štěstí
se opět rozsvítilo,
jste v sázku dali
svoje životy…
Kéž Bůh Vás
věčnou slávou posvětí.
Daleko od rodných dveří
Vaše mládí v troskách leží…
Jen věčnou vzpomínkou
splatit můžeme dluh…
Odměnit Vás může
jen nekonečný Bůh…

Věnováno na paměť zmařených
životů amerických letců
na Dubči u Nepomuku.

Čas
Měj čas na práci,
abys úspěch měl,
měj čas na myšlení,
abys lépe rozuměl.
Měj čas na hraní,
abys zůstal mladý,
měj čas na čtení,
bys moudrost znal a rady.
Měj čas na úsměvy,
vždyť je to hudba duše,
měj čas na snění –
k výšinám vede tiše.
Měj čas na dárky,
vždyť smutné je sám žít,
měj čas na lásku
a milován též být –
vždyť je to tajemství,
jak v světě zvítězit.

22

23
Pavel Jiran, Čas
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L ad is l av Čás l avs ký, Pod s vat ý m Jakubem

Svatý Jakub
Přes Nepomuk vede cesta…
Svatojakubská se nazývá.
Vzpomenout si na sv. Jakuba
mlčky nás vyzývá!
Santiago je jeho jméno španělské,
Kam poutní cesta velký význam měla.
Vždyť dodnes „Svaté město“
nazývá se Santiago de Compostela.
Svatý Jakub, apoštol a mučedník,
nese víru do mnoha částí světa.
Vždyť „víra bez skutků je mrtvá“
je v jeho písemnostech důležitá věta.
Nebyl zapomenutý ani v Čechách
a mnoho hochů „Jakub“ bylo křtěno.
Mnoho bylo poutí, modliteb
i kostel v Nepomuku nese jeho jméno.

Tojická hrušeň
Nastaly změny v okolí Tojic…
Je třeba upravit plán země.
Meze se zvoraly, ba co víc zůstal jen malý ostrůvek zeleně.
A na tom ostrůvku hrušeň stála.
Tojická hruška s korunou krásy.
Ovoce i stín všem rozdávala.
Měla se stát „stromem roku“ v ony časy.
Byla nejkrásnější v širém kraji,
mohutná, košatá v plném květu.
Bohužel vichřice též přicházejí –
tak podlehla hrušeň síle větru.
Však památka zůstala na další časy!
Ostrůvek zeleně nezůstal pustý.
Nová dnes hruštička roste do krásy,
mladými ve vánku zatančí listy.
Tak nový život nahradí starý,
na ostrůvku zeleně hrušeň zas žije.
Poprvé letos své mládí dary
rozdala Tojickým jako nová poezie…
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Dolanský kostelíček

Spálené Poříčí

Stojí kostelíček mezi vršky, „horami“.
Bývala zde víska,
obec Dolany.
Kostelíček je jen,
co zbylo z ní.
Jistě v tiché krajině
o ní sní.

Městečko, kde lidé šťastně žijí,
místo dýchající historií.

Vzpomínka na besedu
v Dolanech u Hlinců v roce 2013.

Městečko v pohoří Brd zasazené,
malý skvost naší české země.
Městečko v údolí a kolem vesničky –
ve vzpomínkách své tiché cestičky.
Městečko milé v jižním Čech klínu.
Jako by chtělo říci: „Nezahynu!“

Spálené Poříčí II
Děkuji, že je mezi námi
místečko plné vzpomínání,
městečko plné historie,
kde se dobře dýchá, dobře žije,
městečko v krásné přírodě,
kde člověk se cítí v pohodě.
Spálené Poříčí, děkuji
za chvíle, které mi darují
doteky upřímných, milých lidí,
krásy, které mé oko vidí –
ať i ti čápi na komíně
přináší myšlenky, o nichž sníme,
přináší chvíle dětských přání…
Díky, že byla jsem chvíli s Vámi!

Věnováno pro vzpomínku
na návštěvu města v roce 2015.
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Eva Brázd ová Touf arová, Boží muka
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Rap hael a Hons , Zámek Spál ené Poříč í

Umění pana Hodka
Když umělcova ruka
vzpomíná,
na plátně vyrůstá
česká krajina.
Je dar jeho umění,
které se nedocení,
naší české reality
nové probuzení.
Nejsou to pouze obrazy,
venkovská pohoda –
je to víra v obnovení
českého národa.
Jeho dar umění
má silný hlas,
nutí nás přemýšlet
o tajemství českých krás.
Strom našeho národa
má svých předků kořeny,
aby dál mohl žít
a zůstal vždy vzpřímený.
Tak umělec pomocí obrazů
nabízí zamyšlení,
co vlastně v životě
má největší ceny.

Polní kříže
Stojí kříže v polním kraji –
na co asi vzpomínají?
Zastavil se sedlák v shonu
u nich na své cestě domů.
Ozdobila dětská ruka
polním kvítím Boží muka.
Oprýskané, opuštěné,
tiché památníky němé…
Staré kříže u meze v poli,
zda Vás opuštění bolí?

U příležitosti jubilejní výstavy
Jaroslava Hodka ve Spáleném Poříčí
v roce 2017.
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Měcholupy
Měcholupy na krátkou chvíli
navštívily Austrálii.
By lépe poznaly ty kraje,
ochutnaly také páje
(česky „masové koláče“,
srdce hned po nich zaskáče).
Plátno ukazuje pláže,
jinou zemi, jiné tváře…
Večerem šlo povídání…
Zůstalo hezké vzpomínání!

U příležitosti besedy o Austrálii
v Měcholupech v roce 2012.

Česká vesnička
Vesničko čeká
v polích zasazená,
snad ani netušíš,
jak velká je Tvá cena.
Jsi malý drahokam
spolku českých duší,
domečky kolem návsi
Ti tak pěkně sluší.
Okénky drobných statků
díváš se po okolí…
Hluk a chvat velkoměsta
Tě jistě nezabolí.
K nedalekým lesům
vedou Tě cestičky,
na návsi kaplička
chrání Tvé dětičky.
Večerem ticho
padá ve Tvůj klín…
V slunečním žáru odpočinek
nabízí lípy stín.
A kdyby někdo prošel
snad ten svět celičký,
marně by hledal kouzlo
té české vesničky.

Věnováno obci Měcholupy
v roce 2013.
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Rober t Bel anec , Na s amotě
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Jana Vopal ec ká, Nas t av d l aně, jes t l i s e nebo j í š

Požehnání pramenů

Léčivé prameny
Nevíme, neznáme, proč
v některém kraji
ze země praménky vody
tak často vyvěrají.
Prameny s tajemným
léčivým darem.
O nich se pověsti
šířily krajem.
Byla to víra lidí
v uzdravení,
byla to posvátná místa
lidského pokolení.
Kapličky se tam stavěly,
pomníčky plné díků,
co přání asi slyšely
praménky v lesním tichu.
Kolem i města vyrostla,
lázně pro uzdravení,
praménky vody léčivé
nesmírné mají ceny.
Ať jsou to města lázeňská,
či malé jen kapličky v kraji,
praménky ze země tekoucí
všem lidem pomáhají.
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Bože, který jsi stvořil
všechno na Zemi
a oživil ji vody prameny,
prosíme Tebe ve jménu
Tvého syna
Spasitele, jenž viny
bolest snímá,
aby – jak kdysi na
svatební hody –
požehnal nám i tento
pramen vody,
který by v naší české vlasti
pomohl smývat utrpení
strasti.
Prosíme Tebe, Bože
Stvořiteli,
by v těchto vodách naději
jsme měli,
aby nám navracely
do života sílu
a v duši zalévaly
naši lásku, víru.
Prosíme Tebe, vyslyš
naše přání,
ze slávy věčné
sešli požehnání
na českou zemi,
na náš český pramen…
Přijmi dar našich díků,
Bože – Amen.

Mluví k Vám voda
Mluví k Vám voda slyšíte mne, lidé Země?
Co živé navrací se věčně
ke mně.
Jsem Vaše voda, zeleň stromů,
barvy květů,
jsem Božím darem,
který patří světu.
V potůčcích bublám,
v řekách pluji k moři,
rybníčky, jezírka
stříbrné oči tvoří.
Nad šperky, zlata
je mojí kapky cena,
beze mne v pouště
je Země proměněna.
Jsem Vaše voda,
lidé velkoměsta,
do všech Vašich domovů
vede moje cesta.
Beze mne tak
jako beze vzduchu
jen smrt by vládla
v nekonečném suchu.
Mluví k Vám voda,
dík za Vaši péči.
Važte si mých kapek,
oživují, léčí.
Važte si všech těch,
bez jejichž úsilí
čistou pitnou vodu
byste nepili.

Pražské jaro bez květů
Jaro je znakem naděje,
že po studených dnech zimy
se svět opět usměje…
Že roztají ledy,
pod nimiž přání spala –
pod sněhem utrpení
naděje vyrůstala…
Jaro – jako mládí
chtělo dále zrát,
štěstí, úsměvy a lásku,
dar života si objevit.
Jaro – jen počátek
všech dalších žití dní.
Mládí, jen počátek
životních nadějí.
Jaro, života sladká zvěst!
- A náhle konec snů!!!
Jaro ve znaku prázdnoty, zla
a píseň pro bolest.
Nesmíme nikdy zapomenout
na jaro slzí a ne květů!
Musíme sázet nová jara
nadějí, víry a dobra světu.

Na paměť šestnáctiletého Miroslava Beránka,
kterého opilý ruský voják ve dnech okupace
1968 bezdůvodně a z bezprostřední blízkosti
zastřelil v Praze před zraky davu lidí.
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Mil os l ava Čás l avs ká, L ekníny
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L ad is l av Čás l avs ký, Pl zeňs ká mad ona

Protože jsi moje…
Vidím Tě stále,
protože jsi moje díváš se na mne
oknem do pokoje.

Žijí Tvé vteřiny,
naděje v nich
vzrůstají do barev
v ulicích.

Slyším Tvé hlasy,
pláč i smích
i dech Tvých oken
v ulicích.

Přišla jsem k Tobě
za večera zapomenout i vzkřísit,
co bylo včera.

Přišla jsi ke mně
za svítání Na ty první chvíle
se nepamatuji ani.

Mých předků odkaz,
jejich dech
zachytila jsi
na svých rtech.

Dotkla ses mne
v houfu dětí navždy se otiskla
do paměti.

Hledíš na mne jejich
očima…
Proto jsem Tvoje
a ty jsi má
Plzeň.

Viděla jsem Tě
v cizích zdech,
navštěvovala Tě
v těžkých snech.
Tvou tvář jsem tušila
v závoji času staletí kreslila
Tvoji krásu.
Opět jsem u Tebe,
protože jsi moje,
díváš se na mne
oknem do pokoje.
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Z úcty k rodnému městu,
bez kterého byla nucena
žít řadu desetiletí v emigraci.

Plzni – městu kultury
Z mlh dávných dob
se rýsují Tvé tvary,
západočeské město Tvé úrodné a užitečné dary
jméno Ti vepsaly,
když kol Radyně hradu
jsi vypučela
pro staletí slávu.
Na soutoku čtyř řek
Tvá rodná půda stála.
Bohatství dějin sudička
Ti do kolébky dala.
Dar slavných občanů,
klenoty „černé“ krásy,
šperk věrnosti
a Tvůj znak na věčné časy.
Víc než sedm století
neseš titul královského města,
kam důležitá
obchodní vedla cesta.
O rozvoji Tvém
po široširém kraji
Bartolomějské zvony
píseň chvály hrají.
Pod věží nejvyšší
Madona Tebe chrání.
Dnes klenby gotické
jsou diecéze rámy.
Po mnoha staletích,
kde vlnila se pole,
z tradic a úsilí
vyrostla metropole.
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Z mlh dávných dob
Tvé úrodné a užitečné dary
do příštích generací
kreslí nové tvary…
Zůstaň vždy českým městem,
má rodná Pilsna Nova!
K oslavě titulu
„Města kultury“
píši dnes tato slova.

Na počest Plzně – Evropského
hlavního města kultury 2015.
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Zd enka Braunová, C hrám s v. Bar tol oměje
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Jana Vopal ec ká, Maják

Maják
Na strmé skále
maják stojí,
do moře se dívá…
Strážce svého pobřeží
plavbu lodí hlídá.
Do temna nocí
pruh světla se noří,
jasný dar síly, naděje
nad úskalími moří.
Tak stavěli lidé majáky
pro záchranu v bouřích žití.
Však jsou i jiné temnoty na světě,
kam jiné „Majáky“ svítí.
Nejsou tam záře žárovek,
myšlenky slov tam hrají
duším nad temnými propastmi
písně o lepším kraji.
Vždyť i svět má svoje úskalí
a má své temné noci!
Tam „Majáku“ písma pomohou
a dobro zas do duše vkročí.

Pro spolek Maják Plzně.

Chotkovo sedátko
Dnešní den patří do řad významných českých
dnů,
kdy obnovujeme jeden ze zapomenutých snad
snů,
když hrabě Chotek dával městu přírodu,
by lidé v Plzni našli klid, krásu a pohodu.
Byť život dále jde a v jiných kulisách dnes žije,
nesmíme zapomínat na stopy historie!
Proto vracíme dnes, co čas nám vzal,
altánek „Chotkovo sedátko“ tam, kde kdysi
stál.
Měl Lochotínský park kdys velký poklad
v sobě,
budoucnost slavných lázní v léčivé své vodě
a v raných dobách slávy své se krásou skví –
jistě dnes mlčky skrývá mnohá tajemství…
Dnes opět nad poustevnou bájemi opředenou,
která k nám promlouvá svojí řečí němou,
svítí zas nové „světlo“ do šedé doby stínů –
dar městu Plzni – dárek Lochotínu.
Ať toto místo přírody a klidu
přináší odpočinek Plzeňskému lidu
a park, jenž věnuje nám krásy obraz,
ať dále připomíná našich předků odkaz…

K znovuotevření Chotkova sedátka
Majákem Plzně v Plzni-Lochotíně
v roce 2012.
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Andělé

Zastavení naděje

Jsme pouze lidé,
tvorové ne zcela dokonalí.
Nemáme možnost, abychom
ve vesmíru všechno znali.

Zastav se na chvíli,
kdo kolem jdeš.
Zamysli se, co ve světě všechno chceš…
Zda víš a ještě znáš,
že naději též v sobě máš?

Jen pěti smysly
o světě kolem sebe víme.
Však o tom, co nelze chápat,
o tom stále v duši sníme.
„Ty jsi můj anděl!“ řekneme,
když láskou zahoříme.
O andělskou pomoc
často i zaprosíme.
Andělé jsou poslové Boží,
kterým za zprávy vděčíme,
když Velikonoce i Vánoce
na naší planetě slavíme.
Každý z nás má svého
strážného anděla.
Je jich tak mnoho – stačí
zajít se podívat do kostela.
Nikdy nejsi sám docela,
vždy u sebe máš svého anděla.
I když je nevidíš,
cítíš v lásce, štěstí,
že jsou u Tebe,
chtějí, abys jednou
přišel do nebe.
Anděl ztělesňuje dobro
a radost, jež z něho pramení.
Potkáme je dokonce
i mezi lidmi zde na zemi.
Jsme pouze lidé – však každý
může být v duši andělem…
Přinášet dobré zprávy, útěchu
a být upřímným přítelem.
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Ta může být i v šlépějích,
otisklých v našem kraji,
studánkách, ba i pramíncích,
tekoucích k nebeskému ráji.
Prokletí zakončí
žehnání slavné,
kapičky promočí,
křivdy též dávné.
Hora se zelená,
vrch je zas Štědrý,
v městečku pomoklo,
boj nebyl marný.
Přátelství, víra, naděje
nejsou jen planá slova i láska v srdcích nás zahřeje
nejednou znova a znova.

Ve spolupráci s Pavlem Motejzíkem věnováno
ke snahám o zřízení zastavení naděje se sochou
sv. Vojtěcha na úpatí vrchu Štědrý.
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Jos ef Škal a, Trip t yc h A nd ěl é
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Zd enka Braunová, L ás ka

Milenci veronští
Láska není slovo,
není to ani cit.
Láska je, pro co žijeme…
Jak bez ní by to mohlo být?
Z lásky Bůh stvořil svět,
z lásky jsou životy.
Každý svou lásku zná,
co jeho dny posvětí.
Láska je největší dar,
co Bůh nám mohl dát,
byť odměnou byl by i kříž tomu,
kdo umí milovat…

Věnováno ke snahám pro osazení
Milenců veronských (Romea a Julie)
od ak. soch. Marie Uchytilové před
sala terrenu Zelené Hory.

Láska
Kdyby láska rostla v rákosí,
šlo by tam celé procesí.
Utrhnout by se dala každému,
za chvíli by však zvadla mu.
Kdyby láska rostla v houštinách,
prodíral by se tam každý z nás.
Kdyby však vyšla ze stínu,
proměnila by se ve vidinu.
Kdyby láska rostla v obilí,
žila by tam jen na chvíli.
Když posekán byl by k sklizni klas,
uschla by jako sláma zas.
Láska však v louce nekvete,
nenajdeme ji nikde ve světě,
jen v duši ji hledat musíme.
Tam pro ni často i trpíme…
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K narozeninám cestovatele
Ing. Miroslava Zikmunda
Sto kalendářů
vyměnil jste
na stěně života…
Tak přes balvany hodin
řeka okamžiků
nenávratně plyne – utíká…
Sto knih Vám
osud psal – každá
stránka byla jiná.
Pod dechem roků
mnohý obraz zvad…
Však srdce zavzpomíná.
Přes celý svět jezdilo
české autíčko vždy s Vámi.
Svou Plzeň a národ jste proslavil,
by ve světě zůstal známý.
Nad českým nebem
rozsvítil jste hvězdou slávy –
dnes Vaše jméno každý
s velkou úctou zdraví.
Na Váš narozenin den
mám jen malé skromné přání,
do něhož vkládám kvítek díků,
že žijete zde mezi námi.

Zítřek
Když život samé kříže
v cestu hází
a neúspěch jen další
stíny doprovází
a žádný úsměv neuvidíš
v cestě plné bláta
a štěrk jen najdeš,
kde jsi tušil kousek zlata,
nesmíš se vzdát
na žití cestě svojí…
Kdo ví, jak blízko
u cíle štěstí tvoje noha stojí…
Nesmíš se vzdát,
i když je cesta tvrdá,
vždyť nalezne jen ten,
kdo vytrvale hledá.
My známe pouze „dnes“.
Zítra je otazník…
Možná, že právě za zítřek
bude náš velký dík!
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Zd enka Braunová, Smíření

PhDr. Hana Gerzanicová
Narodila se v roce 1928 v Plzni na Roudné. V roce 1949 emigrovala do Německa a následně
do Austrálie, kde žila téměř 50 let. Natrvalo se do vlasti vrátila v roce 1999, publikovala
řadu článků, vzpomínek i několik knih a je nadále aktivní především v oblasti kultury.
Za reprezentaci naší země ve světě, za svoji básnickou tvorbu za mnohaletou práci pro
českou kulturu byla několikrát oceněna, mimo jiné udělením titulu Významná česká žena
ve světě či přijetím do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Nelze pominout ani její mecenášské
skutky, např. finanční dary na odlití zvonu pro kostel Všech svatých v Plzni na Roudné
či pro zhotovení oltáře na Zelené Hoře. Její předci odpočívají na hřbitově v Těnovicích
u Spáleného Poříčí, s regionem ji pojí silná přátelská pouta i dlouhodobá úzká spolupráce.
Němejcův Atelier „K“, z. s.
Skupina amatérských výtvarníků, kteří působí v Nepomuku v Rodném domě Augustina
Němejce (čp. 129), významného malíře, známého a uznávaného i za hranicemi našeho
regionu. V podkroví tohoto domu byl zřízen v rámci rekonstrukce i malířský ateliér, kde
se od září 2010 schází skupina umělců, jejíž členové o sobě s oblibou říkají, že vytvářejí
obrázky z Němejcovy půdy. Snaží se zdokonalovat ve výtvarném projevu, získat pro svou
tvorbu nové podněty a vyměňovat si s ostatními zkušenosti. Postupně se z nich stali přátelé,
kteří se scházejí každé úterý odpoledne a společně tvoří v ateliéru nebo za hezkého počasí
v plenéru. V současnosti má spolek 10 stálých členů. Ateliér „K“ uspořádal od svého vzniku
rovněž mnoho úspěšných výstav, a to nejen na domácí půdě, ale i na dalších místech naší
vlasti i za jejími hranicemi. Současným předsedou spolku je Ing. Ladislav Čáslavský.
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„Svět je tak velký a bohatý a život tak rozmanitý,
že se nikdy nebude nedostávat příležitost k básním.“
Johann Wolfgang von Goethe

